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Tο κόσμημα στην Προϊστορική Μακεδονία 

 

Ο ατομικός καλλωπισμός του σώματος με τη χρήση κοσμημάτων  

αποτελεί έκφραση μιας συμβολικής συμπεριφοράς, το νόημα της οποίας 

διαμορφώνεται  μέσα από τις κοινωνικές και ιδεολογικές δομές που 

προσδιορίζουν  κάθε  κοινωνική ομάδα . 

 

Η αξία της κόσμησης συνοψίζοντας όλες τις κοινωνικές και 

συμβολικές αντιλήψεις της ομάδας μπορεί να είναι πολυεπίπεδη, 

αισθητική, οικονομική και ιδεολογική.  Σε γενικές γραμμές μπορούμε να 

πούμε ότι η προβολή και ο τρόπος ατομικού καλλωπισμού σχετίζεται με 

την ανάγκη για ταύτιση, σηματοδότηση και τυποποίηση διαπροσωπικών 

σχέσεων και κοινωνικών καταστάσεων ανάμεσα στα μέλη της κάθε 

κοινότητας. Το κόσμημα, ως μέσον κοινωνικής έκφρασης , μπορεί να 

δηλώνει την κοινωνική θέση του ατόμου και το ρόλο του στην 

κοινότητα, να προβάλλει  το φύλο  ή   την ηλικία ή να υπονοεί άλλους 

κοινωνικούς ρόλους  δυσδιάγνωστους σ΄εμάς .΄Ετσι το στολισμένο σώμα 

γίνεται ένα  πολυσήμαντο σύμβολο που δηλώνει την κοινωνική ενότητα 

και ταυτόχρονα την κοινωνική  διαφοροποίηση. Με βάση πάλι τα 

εθνογραφικά παράλληλα το κόσμημα μπορεί να εμπεριέχει ποικίλες 

μεταφυσικές  και μαγικοθρησκευτικές  αντιλήψεις και συμβολισμούς, 

τους οποίους είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε .   

 

 Πέρα όμως απ΄αυτά,  δεν μπορούμε ν΄ αγνοήσουμε  την αισθητική  

διάσταση και την προσωπική  επιλογή του ατόμου  που θα πρέπει να 

υποκρύπτεται ακόμα και σ΄αυτά τα τόσο πρώιμα παραδείγματα . 

Παράλληλα  η  τεχνολογία τους, δηλαδή  ο τρόπος κατασκευής καθώς 

και  η επιλογή των πρώτων υλών   αποτελεί μια άλλη σημαντική 

παράμετρος  στη μελέτη και κατανόηση αυτών των συμβολικών 

τέχνεργων που μπορεί να σχετίζεται με την οικονομία, το ανταλλακτικό 

δίκτυο, τις εμπορικές συναλλαγές και με άλλες κοινωνικές παραμέτρους. 

 

Τα κοσμήματα είναι δυνατό να   διακοσμούν  διάφορα μέλη του 

σώματος  ή  ενδύματα . Η επιμέρους χρήση τους γίνεται κατανοητή από 

την ίδια τη μορφή τους  αλλά κυρίως από την εύρεση τους σε ταφές  

δηλαδή από τη θέση τους σε σχέση με το νεκρό . Βέβαια  σ΄αυτή την 

περίπτωση η χρήση τους  είναι ενδεικτική, εφόσον  αφορά κυρίως στο 

ταφικό τελετουργικό.    



 

 

 

 

 

 

Παλαιολιθική-Νεολιθική Εποχή 

 

Ο προϊστορικός τροφοσυλλέκτης και κυνηγός ήδη από την 

Ανώτερη Παλαιολιθική   χρησιμοποιεί όστρεα και δόντια ζώων για να 

στολίσει το σώμα του. Ειδικότερα στον ελλαδικό χώρο τα πρωϊμότερα 

μέχρι στιγμής κοσμήματα είναι διάτρητα δόντια ελαφιού , προέρχονται 

από το σπήλαιο της Θεόπετρας στη Θεσσαλία και πιθανότατα 

χρονολογούνται 13000 χρόνια πριν από σήμερα. Είναι λίγο παλιότερα 

από ανάλογα που βρέθηκαν σε Παλαιολιθικές θέσεις της Ηπείρου, στην 

Καστρίτσα και στο Ασπροχάλικο. Αυτά τα τόσο πρώιμα αντικείμενα  

προσωπικού στολισμού υποδηλώνουν, όπως έχει υποστηριχθεί,  όχι μόνο 

τη συμβολική διάσταση στη ζωή του Παλαιολιθικού ανθρώπου αλλά  και 

την αυξανόμενη σημασία που αποκτάει το άτομο στις ομάδες των   

τροφοσυλλεκτών και κυνηγών , πιθανόν, εξαιτίας της κατανομής των 

παραγωγικών ρόλων και της ανάπτυξης των ατομικών δεξιοτήτων. 

 Η απουσία τέτοιων αντικειμένων από την Μακεδονία αναμφίβολα 

οφείλεται στην  περιορισμένη αρχαιολογική έρευνα στην περιοχή. 

 

Κατά τη Νεολιθική Εποχή, όταν διαμορφώνονται οι πρώτοι 

μόνιμοι οικισμοί και η γεωργία και η κτηνοτροφία εντάσσονται στις 

παραγωγικές διαδικασίες ,τότε η χρήση των κοσμημάτων παρουσιάζει 

ευρεία  διάδοση. Σε πολλούς Νεολιθικούς οικισμούς του ελλαδικού 

χώρου έχουν βρεθεί κοσμήματα που παρουσιάζουν ποικιλία στο υλικό 

και τη μορφή τους. Ειδικότερα οι νεολιθικοί οικισμοί της Μακεδονίας , 

όπως  το Δισπηλιό , η Κίτρινη Λίμνη, η Τούμπα Κρεμαστής Κοιλάδας  

στη Δυτική Μακεδονία, τα Σέρβια, η Νέα Νικομήδεια  και η Ολυνθος 

στην Κεντρική Μακεδονία, το Ντικιλί Τας, η Δήμητρα  και οι Σιταγροί 

στην Ανατολική  Μακεδονία  έχουν δώσει αξιόλογες σειρές 

κοσμημάτων. Λίγα όμως από αυτά είναι συστηματικά δημοσιευμένα.  

 

Περιδέραια από χάνδρες, βραχιόλια, δακτυλίδια, περίαπτα  κ.α. 

φτιαγμένα από λίθο, όστρεο, κόκαλο, πηλό και σπανιότερα από μέταλλο 

αποτελούν τα πιο κοινά είδη σ’ αυτές τις Νεολιθικές κοινότητες. Οι 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους δεν είναι 

πάντα  εύκολα προσβάσιμες.  Μερικές φορές απέχουν αρκετά χιλιόμετρα 

από τους οικισμούς, πράγμα που η απόκτηση τους παίρνει μια ιδιαίτερη 

κοινωνική και ιδεολογική αξία  και μπορεί ν’ αποτελέσει  παράγοντα 



κοινωνικής διαφοροποίησης ανάμεσα σε άτομα ή σε κοινότητες .  Από 

την άλλη μεριά ο τρόπος  επεξεργασίας των πρώτων υλών απαιτεί  

προγραμματισμό, επιδεξιότητες ,τεχνική υποδομή και εξειδικευμένες 

γνώσεις ακόμα και αν  πρόκειται για εξειδίκευση μερικής απασχόλησης 

σε επίπεδο νοικοκυριού ή κοινότητας. ΄Ετσι το τελειωμένο προϊόν πολλές 

φορές γίνεται αντικείμενο κύρους και εντάσσεται σ΄ένα γεωγραφικά ευρύ  

δίκτυο ανταλλαγών, το οποίο είναι  σε λίγα άτομα προσβάσιμο.     

 

Στη Νεολιθική κοσμηματοτεχνία  ο λίθος παρουσιάζει ευρεία 

διάδοση λόγω των ποικίλων χρωματισμών του και της δυνατότητας που 

προσφέρει στην  κατεργασία του. Βότσαλα ή πέτρες με ποικίλους 

χρωματισμούς , μερικές φορές ακατέργαστα, με απλή μόνο διάτρηση, 

αλλά και λίθοι, όπως ίασπις, στεατίτης, μάρμαρο, σχιστόλιθος 

κατεργασμένοι με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία σε ποικίλα σχήματα μας δίνουν 

μια σειρά εξαιρετικών κοσμημάτων. 

 

Τα κόκαλα ζώων εξαιτίας των μαλακής  υφής τους  ήταν εύκολα 

στην κατεργασία και προσφέρονται για τη δημιουργία περίτεχνων 

κοσμημάτων. Συνήθως χρησιμοποιούνται οστά αίγας, προβάτου και 

άλλων εξημερωμένων ειδών  και δευτερευόντως οστά αγρίων ζώων. 

Συχνή είναι και η χρήση δοντιών με προτίμηση στα δόντια  των κυνιδών 

ή των αγρίων ζώων από τα οποία επιλέγονται κυρίως οι κυνόδοντες. 

 

Η χρωματική και μορφολογική ποικιλία των όστρεων προσείλκυσε 

πολύ πρώϊμα το νεολιθικό άνθρωπο. Τα χρησιμοποιούσε  άλλοτε 

ακατέργαστα και άλλοτε κατεργασμένα. Τα συνηθέστερα είδη ήταν 

αχιβάδα, πεταλίδα, κώνος, δεντάλια,σπόνδυλος (Spondylus Gaederopus 

Linne), Glycimeris  κ.α.΄Η κατεργασία των όστρεων και ιδιαίτερα του 

σπονδύλου φαίνεται ότι ήταν περισσότερο συστηματική και έντονη στο 

χώρο της Μακεδονίας σε σύγκριση με τη Νότια Ελλάδα. Ειδικότερα 

μάλιστα ο σπόνδυλος θα πρέπει να είχε  ιδιαίτερη αξία και σημασία  στις 

νεολιθικές κοινότητες, όπως  θα αναφέρουμε και πιο κάτω. 

 

Τέλος τα μέταλλα και κυρίως ο χρυσός και ο χαλκός, υλικά 

απαιτητικά στην κατεργασία τους , εμφανίζονται έστω  και σποραδικά σε 

μορφή κοσμημάτων  σε κάποιους  οικισμούς  του βόρειου ελλαδικού 

χώρου (Δήμητρα, Σιταγρούς, Ντικιλί Τας κ.α.). 

 

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο νεολιθικός    άνθρωπος  

χρησιμοποιεί ως κοσμήματα  υλικά που συλλέγει από τη φύση (π.χ. 

όστρεα, βότσαλα) χωρίς να επεμβαίνει στη μορφή τους,  εκτός βέβαια 

από την απαραίτητη οπή για κρέμασμα. ΄Αλλοτε πάλι δίνει ο ίδιος το 

σχήμα που θέλει στο φυσικό υλικό μετά από ειδική επεξεργασία. Στην 



τελευταία αυτή κατηγορία μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε ορισμένες 

μορφολογικές  ομάδες  με  κάποια,  αν και περιορισμένη, τυποποίηση.  

 

 

 

Ο πιο κοινός τύπος κοσμήματος  που βρίσκουμε στις νεολιθικές 

κοινότητες είναι οι χάνδρες οι οποίες παρουσιάζουν ποικιλία στο  σχήμα  

και το υλικό τους. ΄Εχουν βρεθεί χάνδρες  σφαιρικές, κυλινδρικές, 

δισκοειδείς, αμφικωνικές  από  πηλό, πέτρα, κόκαλο, όστρεο ή  μέταλλο. 

Όμως το σχήμα και το υλικό τους  δεν μπορεί να συσχετιστεί με 

συγκεκριμένο χρόνο και τόπο. Στις περισσότερες θέσεις έχουν εντοπιστεί 

χάνδρες από ποικίλα υλικά. Στη Κίτρινη Λίμνη π.χ. εντοπίζονται σε 

στρώματα της Τελικής Νεολιθικής χάνδρες από πέτρα και πηλό. Στο 

Δισπηλιό έχουμε χάνδρες από όστρεο, πηλό, λίθο , οστό και στεατίτη. 

Συνήθως οι χάνδρες είναι απλές, όπως η πήλινη σφαιρική   από τη 

Σταυρούπολη (Α/Α 339. Π 2026). Σε μερικές  περιπτώσεις όμως 

εντοπίστηκαν  σωληνοειδείς  με αυλακιές, όπως οι πήλινες από το 

Δισπηλιό ,οι λίθινες από τους Σιταγρούς  και  μερικές  από πηλό, οστό, 

όστρεο και λίθο  από τη Δήμητρα. Χαρακτηριστικό είναι το σχήμα της 

οστέϊνης σωληνοειδούς  χάνδρας από τη Σταυρούπολη (Α/Α 340). 

 

Όμως πολύ συνηθισμένες είναι οι χάνδρες από διάφορα είδη 

όστρεων, όπως  δεντάλιο  και κυρίως σπόνδυλο, οι οποίες  βρέθηκαν σε 

πολλές θέσεις της Μακεδονίας  της  ΜΜ και της ΝΝ-ΤΝ ( Δισπηλιό , 

Ντικιλί Τας, Δήμητρα, Παράδεισο, Σιταγροί κ.α.). Στις περισσότερες 

θέσεις συνυπήρχαν και τα δυο  είδη αλλά υπερτερούν αριθμητικά τα 

κοσμήματα από σπόνδυλο.  Στα Λιμενάρια της Θάσου  τα κοσμήματα 

από όστρεο υπερτερούν αριθμητικά σε σχέση  με τις λίθινες χάνδρες. , 

ενώ στο Μεγάλο Νησί Γαλάνης  χάνδρες κυρίως από σπόνδυλο  

διαφόρων διαστάσεων εντοπίζονται σε όλες τις φάσεις του οικισμού. Στο 

Μάνδαλο σε στρώματα της ΤΝ βρέθηκαν μικρές χάνδρες από όστρεο 

διάτρητες στο κέντρο, μερικές από τις οποίες έφεραν ίχνη κόκκινης 

βαφής. Τέλος  θα πρέπει να αναφερθεί το περιδέραιο από χάνδρες 

σπονδύλου που ήταν τοποθετημένο πάνω σε μια τράπεζα, δίπλα σε ταφή, 

στο προδιμηνιακό νεκροταφείο στην Τούμπα  Κρεμαστής Κοιλάδας του 

νομού Κοζάνης. Αποτελεί  μοναδική περίπτωση για τον ελλαδικό χώρο 

ταφής που συσχετίζεται  όχι μόνο με αγγεία αλλά και κοσμήματα.   

  

Η χρήση του χαλκού σε φυσική κατάσταση- και όχι με 

προσμείξεις- για την κατασκευή χανδρών είναι πολύ περιορισμένη και 

σποραδική. Χάνδρες από χαλκό σε μεμονωμένα παραδείγματα βρέθηκαν  

στο Ντικιλί Τας, στην Αμφίπολη, στους Σιταγρούς και στη Δήμητρα, ενώ 

οι δύο τελευταίες θέσεις  έδωσαν και από μια χρυσή. Μια πολύ μικρών 



διαστάσεων χάνδρα από τη Σταυρούπολη ( Α/Α 342 ΜΕ 90?  ) είναι από 

μαλαχίτη, ένα χαλκούχο πέτρωμα από το οποίο εξάγεται ο χαλκός . 

 

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι σε πολλές περιπτώσεις, όπως στην 

ανασκαφή των Σιταγρών, οι χάνδρες βρέθηκαν σε ομάδες και όχι 

μεμονωμένες υποδηλώνοντας ότι ανήκαν σε περιδέραιο. Είναι 

ενδιαφέρον ότι τα κοσμήματα αυτού του είδους  αποτελούνται από 

χάνδρες ποικίλων υλικών και σχημάτων. Ενδεικτικά αναφέρουμε το 

περιδέραιο από τους Σιταγρούς  με 56 χάνδρες από πηλό, όστρεο και 

πέτρα, τα δυο από   τα Βασιλικά ( π.χ. Α/Α 328.ΜΚ 43)  καθώς και  ένα 

από τα  Σέρβια με χάνδρες από τυρκουάζ  μαλαχίτη και  μάρμαρο μαύρο, 

γκρί με νερά, κόκκινο, άσπρο και φαιό. 

 

Οι χάνδρες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν όχι μόνο σε 

περιδέραια αλλά και σε  βραχιόλια, περισφύρια, διαδήματα ακόμα και σε 

υφάσματα, ραμμένες ή υφασμένες  σ΄αυτά.  

 

Ένα άλλο συνηθισμένο νεολιθικό κόσμημα ήταν τα περίαπτα, 

δηλαδή το κεντρικό εξάρτημα ενός περιδεραίου. Το περίτεχνο πολλές 

φορές σχήμα, το μέγεθος και η ποιότητά τους αποτελούν τα στοιχεία που 

τα διαφοροποιούν από τις χάνδρες  και τα εντάσσουν σε μια ξεχωριστή  

κατηγορία . 

 

Στην πλειοψηφία τους τα περίαπτα παρουσιάζουν  σχήμα 

γεωμετρικό και είναι φτιαγμένα από ποικίλες πέτρες.΄Εχουν τη μορφή 

επίπεδων ορθογώνιων χαλικιών ή είναι  δισκοειδή, κυλινδρικά ή 

σφαιροειδή. Επίσης   χρησιμοποιείται  όστρεο ή οστό για την κατασκευή 

τους. Στο Δισπηλιό βρέθηκαν περίαπτα λίθινα, οστρέινα, οστέινα και 

μικρός αριθμός από πήλινα. 

 

Χαρακτηριστικά είναι τα δύο περίαπτα από όστρεο της ΜΝ από τη 

Θεσσαλονίκη , το ένα   δισκοειδές και το άλλο σταυρόσχημο (Α/Α 326 

αρ. 1648  και Α/Α 327 Π 1649 ). Το πρώτο παρουσιάζει ομοιότητες στο 

σχήμα με ανάλογα  από το Σέσκλο με τη διαφορά ότι τα τελευταία είναι 

λίθινα.  Στα Λιμενάρια  βρέθηκε ένα περίαπτο από μαλαχίτη,  που 

χρονολογείται στη ΜΝ. Αυτό ενδεχομένως  θα πρέπει να συσχετιστεί  

και με τις μάζες μεταλλευμάτων που εντοπίστηκαν στον οικισμό .      

 

Επίσης ολιγάριθμα είναι και τα παραδείγματα των 

ανθρωπόμορφων περιάπτων.  Ξεχωρίζει  το μαρμάρινο από τη 

Σταυρούπολη της ΝΝ (Α/Α 337 αρ.2080-12),το οποίο βρέθηκε μαζί με 7 

χάνδρες περιδεραίου (Α/Α 338 Π 2081
 
α-η,αρ.13), και ένα  βιολόσχημο 

από το Σάλιαγκο στην Αντίπαρο . Είναι ενδιαφέρον ότι η χρήση τέτοιων 



περιάπτων βεβαιώνεται και εικονογραφικά σ΄ένα   κυπριακό γυναικείο 

ειδώλιο της Χαλκολιθικής, από  το  λαιμό  του οποίου κρέμεται ένα 

ανάλογο ανθρωπόμορφο  κόσμημα. 

 

Στην κατηγορία των περιάπτων θα πρέπει να εντάξουμε και έναν 

τύπο   που παρουσιάζει ιδιαίτερη διάδοση σ΄όλο τον ελλαδικό χώρο. 

Είναι τα λεγόμενα ring idols.  Πρόκειται για  δακτυλιόσχημα κοσμήματα 

φτιαγμένα από ποικίλα υλικά, κυρίως χρυσό, λιγότερο ασήμι και πέτρα 

και σπανιότερα πηλό. ΄Εχουν τη μορφή επίπεδου ή κυρτού δακτύλιου 

που στη μια άκρη προεξέχει ορθογώνιο ή τραπεζιόσχημο έξαρμα με μια 

ή δύο οπές  στο πάνω άκρο του. 

 

Σ΄αυτόν τον τύπο ανήκουν τα δυο χρυσά περίαπτα ( Α/Α 

344.Μ.Θ.12100-18,12101-19)  από το θησαυρό της Αραβησσού,  τυχαίο 

εύρημα που  προφανώς  αποτελεί ταφικό σύνολο από  νεκροταφείο,  το 

οποίο δεν έχει ερευνηθεί . Δακτυλιόσχημα περίαπτα  εμφανίζονται και σε 

άλλες θέσεις του Αιγαιακού χώρου,  όπως το πήλινο περίαπτο από τη 

Μαγούλα  Πευκάκια Μαγνησίας, το χρυσό από τη θέση Πλατομαγούλες 

Μαγνησίας, το ασημένιο με μια οπή από το σπήλαιο του Διρού και 

πιθανόν  τέσσερα λίθινα από το Δισπηλιό.  Τον  τύπο αυτόν  αλλά κάπως 

παραλλαγμένο αποδίδει  και το οστέϊνο από τα Βασιλικά ( Α/Α 329. Π 

1854-4).    

 

Για τα παραπάνω περίαπτα  έχει υποστηριχθεί ότι παριστάνουν 

ανθρωπόμορφα ειδώλια έντονα σχηματοποιημένα , άποψη που δύσκολα 

μπορεί να γίνει αποδεκτή. Ωστόσο αυτά που είναι φτιαγμένα από 

πολύτιμα  υλικά αναμφίβολα αποτελούν αντικείμενα γοήτρου και θα 

πρέπει να είχαν μια ιδιαίτερη κοινωνική αξία και συμβολισμό. Αυτός ο 

συμβολισμός υποδηλώνεται από την ευρεία  γεωγραφική εξάπλωση  του 

τύπου. Εντοπίζεται από τις κεντρικές περιοχές της λεκάνης των 

Καρπαθίων μέχρι τα ανατολικά όρια της Ανατολίας. Τα παραδείγματα 

που αναφέρονται φθάνουν  τα  220 περίπου.  Από αυτά   τα 160 είναι από 

χρυσό και τα υπόλοιπα από ασήμι, χαλκό, μόλυβδο, πέτρα,  ορείχαλκο  

πηλό. Έχουν καταταχθεί  σε  έξι  μεγάλες τοπικές ομάδες. Τα περίαπτα 

από τη  Μακεδονία και τη Θεσσαλία  παρουσιάζουν άμεσα  παράλληλα 

με την  ομάδα της  Βάρνας στο Δ. Πόντο. Όμως υπάρχουν δυσκολίες  

στο χρονολογικό τους συσχετισμό. Ανεξάρτητα με τα προβλήματα 

ερμηνείας, τα περίαπτα του ελλαδικού χώρου φαίνεται ότι ήταν  

ενταγμένα σ΄ένα  ευρύ δίκτυο ανταλλαγών κατά το τέλος της Νεολιθικής.    

  

Τα βραχιόλια από  όστρεο και λίθο είναι κοινά στους οικισμούς  

της Μακεδονίας αλλά και βορειότερα ,όπως στο νεκροταφείο κοντά στη 

Βάρνα στο Durankulak.  Το πιο κοινό υλικό για την κατασκευή τους,  



ιδιαίτερα κατά τη ΝΝ και την ΤΝ, στη Μακεδονία είναι ο σπόνδυλος, 

ενώ περιορισμένη είναι η χρήση της πέτρας και των μετάλλων. Στα 

Σέρβια βρέθηκαν βραχιόλια  από πέτρα, όστρεο και πηλό. Βραχιόλια από 

μάρμαρο εντοπίστηκαν   από τη ΜΝ στα Σέρβια  και τους Σιταγρούς και  

στις επόμενες περιόδους στο Ντικιλί Τας, τη Δήμητρα, τη Νέα 

Νικομήδεια, την Ολύνθο, τα Βασιλικά  (Α/Α 330.Π 2471-5) κ.α. Λίθινα 

βραχιόλια σε αρκετά μεγάλη ποσότητα βρέθηκαν στο Δισπηλιό. Τα 

βραχιόλια αυτά έχουν τομή συνήθως κυκλική ή τριγωνική με επίπεδες 

επιφάνειες.  

 

Ωστόσο  στη Μακεδονία η πιο μεγάλη παραγωγή είναι τα 

βραχιόλια από όστρεα  κυρίως από σπόνδυλο.  Για παράδειγμα στους 

Σιταγρούς  χρησιμοποιήθηκε παχύ όστρεο για 186 βραχιόλια , ενώ 

μάρμαρο μόνο για 3 βραχιόλια. Από τα οστρέινα, τα 170 ήταν από 

σπόνδυλο και τα 16 από Glycιmerus. Πρόκειται για ένα είδος που 

τουλάχιστον στους Σιταγρούς μειώνεται η χρήση του κατά την ΝΝ και 

χρησιμοποιείται κυρίως για περίαπτα.  

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά τη  ΝΝ και την ΤΝ επικρατούν τα 

βραχιόλια από σπόνδυλο σ΄όλο το Αιγαίο και  τα Βαλκάνια. Σπόνδυλος 

π.χ. έχει χρησιμοποιηθεί  για τα βραχιόλια που βρέθηκαν σε στρώματα 

της ΜΜ και ΝΝ στο Δισπηλιό, στα Λιμενάρια της Θάσου, στα Σέρβια, 

στο Μακρύγιαλο, στα Βασιλικά , και στα παραδείγματα από την Ολυνθο 

(A/A 333 Π 299-8)  τη Θέρμη Β (A/A 334,Π 1192-9, A/A 335,1190-

10,A/A 336,1179-11). Ειδικότερα στο Ντικιλί Τας βρέθηκαν 83 

κομμάτια, στη  Δήμητρα 30, ενώ από   το Δισπηλιό προέρχονται 49 

οστρέϊνα βραχιόλια από σπόνδυλο και Glycimeris.  

 

Η διάμετρος τους ποικίλει και σε όσες περιπτώσεις μπορεί να 

υπολογιστεί είναι ενδεικτική  για τη χρήση τους . Η διάμετρος  από 6,5-

8,7 εκ. που υπολογίζεται για τα λίθινα βραχιόλια από τους Σιταγρούς και 

το Ντικιλί Τας  είναι αρκετά μεγάλη για να φορεθεί στον καρπό ή στο 

βραχίονα  ενός ενήλικα ή να χρησιμοποιηθεί ως  περισφύριο, όπως  

δείχνουν τα παραδείγματα των Βαλκανίων. Τα περισσότερα βραχιόλια 

και ιδιαίτερα  αυτά  από Glycimeris είναι πολύ  μικρά( 3,5-5 εκ.) για να 

φορεθούν από  ενήλικες και θεωρήθηκαν ότι μπορεί να ήταν παιδικά 

δακτυλίδια, ή περίαπτα ή  κοσμήματα για τα μαλλιά.  

 

Τα βραχιόλια από όστρεο της έκθεσης έχουν εσωτερική διάμετρο 

από 0,034-0,065μ.,ενώ το λίθινο θα πρέπει η διάμετρος του να φθάνει 

πάνω από 0,05μ. Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι σύγχρονα βραχιόλια 

έχουν διάμετρο που μπορεί να κυμανθεί από 0,06-0,07 μ. 

 



Τα βραχιόλια  είναι ελλειπτικά στο σχήμα με τομή κυρτή ως 

τετραγωνισμένη  σε διάφορα σημεία της περιμέτρου. Οι  4 οπές στο   

βραχιόλι  από την  Ολυνθο ( Α/Α 333,Π 299-8) μπορεί να έγιναν για να 

προσαρμοστούν σ’ αυτό και άλλα κομμάτια , οπότε σ’ αυτή την 

περίπτωση το βραχιόλι δεν είναι μονοκόμματο.  Το ίδιο παρατηρείται και 

σε τμήματα βραχιολιών από τους  Σιταγρούς που  φέρουν μονή ή διπλή 

διάτρηση στο ένα σωζόμενο άκρο . Όμως στο παράδειγμα από την 

΄Ολυνθο προβληματική είναι  η οπή στο μέσον  της μακριάς πλευράς . 

Ωστόσο δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο οι οπές να είχαν 

χρησιμοποιηθεί για να περαστεί σχοινί ή άλλο υλικό, ώστε το βραχιόλι 

να στερεωθεί καλύτερα στον καρπό. 

 

Αυτή η προσεκτική και επίμονη παραγωγή βραχιολιών από 

σπόνδυλο θεωρήθηκε ένδειξη μιας εξειδικευμένης παραγωγής. Πράγματι 

η κατεργασία του σπονδύλου επισημαίνεται από τη ΜΝ αλλά 

εξαπλώνεται κυρίως στη ΝΝ και την ΤΝ. Σε θέσεις της Μακεδονίας και 

συγκεκριμένα στο Μακρύγιαλο, στη Δήμητρα, στους Σιταγρούς και  στο 

Ντικιλί Τας  υπάρχουν ενδείξεις για επιτόπια παραγωγή κοσμημάτων, 

επειδή βρέθηκαν ολόκληρα ή ημιτελή κομμάτια που δείχνουν τις 

διάφορες φάσεις κατεργασίας. Ωστόσο οι ενδείξεις αυτές από άλλους 

ερευνητές θεωρήθηκαν ότι δεν είναι επαρκείς για να τεκμηριώσουν  την 

ύπαρξη εργαστηρίων, όπως στην περίπτωση της οικίας Ν στο Διμήνι της 

Θεσσαλίας ,το οποίο   θεωρήθηκε ότι είναι  εργαστήριο. Επιπλέον θα 

πρέπει να τονίσουμε  ότι τα αντικείμενα αυτά παρουσιάζουν μεγάλη 

διάδοση όχι μόνο στο Αιγαίο  αλλά και βορειότερα. Ειδικότερα 

συναντώνται σε  θέσεις της Θεσσαλίας  ( Σέσκλο, Διμήνι, στο Σπήλαιο 

της Θεόπετρας ), της  Πελοποννήσου (στο σπήλαιο του Φράγχθι και της 

Αλεπότρυπας), στο Σάλιαγκο της  Αντιπάρου και αλλού . Αξιοσημείωτο 

είναι ότι  ισοτοπικές αναλύσεις οξυγόνου  σε  βραχιόλια  που 

εντοπίστηκαν   σε θέσεις της Κ. Ευρώπης και κυρίως των Βαλκανίων, 

έδειξαν ότι  είχαν  προέλευση  αιγαιακή. Πράγματι το όστρεο Spondylus 

gaederopus αλιευόταν στο βόρειο Αιγαίο. Δεν υπάρχει αμφιβολία λοιπόν 

ότι αυτά τα κοσμήματα, όπως και μερικά άλλα τέχνεργα (π.χ. τα λίθινα 

αγγεία και οι σφραγίδες)  εντάσσονται σ΄ ένα δίκτυο ανταλλαγών 

ειδικευμένης επεξεργασίας. Γενικά θεωρούνται αντικείμενα κοινωνικού 

γοήτρου και η παρουσία τους κυρίως κατά τη ΝΝ θα μπορούσε να 

συσχετιστεί με τις ανερχόμενες κοινωνικές ιεραρχίες.  

 

Μια άλλη κατηγορία κοσμημάτων αποτελούν οι  δακτύλιοι.  Αυτοί 

ανάλογα με την εσωτερική τους διάμετρο μπορεί να ήταν δακτυλίδια για 

ενήλικες ή παιδιά, περίαπτα, σφηκωτήρες για τα μαλλιά ή ακόμα ν΄ 

αποτελούσαν  ενώτια.  Π.χ. ο λίθινος δακτύλιος από τη Θέρμη Β ( Α/Α 

331,Π 1189-6) της ΝΝ  με  εσωτερική διάμετρο 0,013 παρουσιάζει 



τέτοιες διαστάσεις και μορφή που φαίνεται ότι  θα ήταν μάλλον 

ακατάλληλος για  δακτυλίδι. Μικρή διάμετρο, γύρω στο 0,008 μ. έχει ο 

οστέϊνος δακτύλιος από τη Σταυρούπολη (Α/Α 341 ΜΕ 156-16) της ΝΝ, 

οποίος θα μπορούσε να ήταν ένα μικρό  δακτυλίδι. Από το Δισπηλιό 

προέρχονται 54 οστέινοι δακτύλιοι από κέρατο ελαφιού που θα 

μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιηθεί είτε ως δακτυλίδια είτε ως άλλα 

εξαρτήματα κόσμησης. Σπάνιο εύρημα αποτελεί το δακτυλίδι  από 

σφυρήλατο έλασμα χρυσού που   προέρχεται από την Αραβησσό (Α/Α 

346-ΜΘ 12103-20) και έχει διάμετρο εσωτερική 0,015, μια διάμετρο 

κατάλληλη για δακτυλίδια, εφόσον τα σύγχρονα δακτυλίδια έχουν 

συνήθως διάμετρο που κυμαίνεται από 0,01 μέχρι 0,025 μ. 

Διάμετρος.---- 

 

Τέλος στο θησαυρό της Αραβησσού περιλαμβάνονται  

ταινιόσχημα  ελάσματα από χρυσό που προφανώς χρησιμοποιήθηκαν για 

τη διακόσμηση των νεκρικών ενδυμάτων ή άλλων εξαρτημάτων του 

νεκρού. Πρόκειται δηλαδή για  επιρράμματα. Τα δύο ελάσματα (Α/Α 347 

ΜΘ 12099-21 και  Α/Α 348,12098-22) είχαν ελλειψοειδές σχήμα και 

ίδιες διαστάσεις, με τη διαφορά ότι το ένα έφερε  μια οπή στο κάθε άκρο, 

ενώ το άλλο  δύο. Το τρίτο χρυσό έλασμα παρουσιάζει διαφορετικό 

σχήμα είναι σχεδόν δισκοειδές με μια οπή  (Α/Α 343,ΜΘ 12102-17)  και  

διάμετρο 0,045μ. Αυτό θα μπορούσε να έχει χρησιμοποιηθεί και ως 

περίαπτο. Αξιοσημείωτο είναι ότι  τα τρία  ελάσματα έχουν   το ίδιο 

πάχος  (0,001 εκ.)  και τα δύο μακρόστενα το ίδιο μήκος, στοιχεία που 

υποδηλώνουν  ότι είχαν κατασκευαστεί στο ίδιο εργαστήριο και 

προφανώς για την ίδια νεκρική χρήση. Παρόμοια ελάσματα με οπές, της 

Τελικής Νεολιθικής, βρέθηκαν  στο Σπήλαιο Ζα της Νάξου καθώς και 

στο νεκροταφείο της Βάρνας στη Βουλγαρία. Τα τελευταία  κάλυπταν το 

στόμα και το μέτωπο πήλινων προσωπείων. Οι οπές προφανώς 

χρησίμευαν για τη στερέωση του ελάσματος πάνω σε υφασμάτινη ή 

δερμάτινη ταινία. Για τα ελλαδικά παραδείγματα, με βάση τα 

αρχαιολογικά δεδομένα, δε γνωρίζουμε αν ήταν απλά επιρράμματα του 

ενδύματος ή είχαν την παραπάνω εξειδικευμένη χρήση.  

 

 

Κοσμήματα της Εποχής του Χαλκού    

 

Κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού στη Μακεδονία 

παρατηρείται μια αξιοσημείωτη μείωση των κοσμημάτων κυρίως στους 

οικισμούς, όπως π.χ. στους Σιταγρούς. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

τυχόν μείωση της διαθεσιμότητας των  πρώτων υλών ή στη φθορά των 

ίδιων των αντικειμένων από τη συνεχή χρήση  ακόμα και ως 

οικογενειακών κειμηλίων. Τέλος δεν πρέπει ν΄αποκλειστεί η  περίπτωση 



τα κοσμήματα να μη έχουν διασωθεί ή αποκαλυφθεί εξαιτίας 

μετααποθετικών παραγόντων ή περιορισμένης  ανασκαφικής έρευνας. 

Από την άλλη μεριά το έθιμο της τοποθέτησης  κοσμημάτων σε τάφους 

δε φαίνεται ακόμα ότι έχει καθιερωθεί  στη Μακεδονία σε αντίθεση με τη 

Νότια Ελλάδα , όπου εκεί  τα νεκροταφεία ιδιαίτερα των Κυκλάδων και 

της Κρήτης (Μόχλος) έδωσαν πολύτιμα κοσμήματα. Στο βορειοελλαδικό 

χώρο  η παρουσία κοσμημάτων σε ταφές επισημαίνεται  σε κάποια 

νεκροταφεία του τέλους της ΠΕΧ και στην αρχή της ΜΕΧ. 

Συγκεκριμένα εννοούμε τα νεκροταφεία στον Αγια Μάμα της 

Χαλκιδικής και στον Αλιάκμονα, στο Ξεροπήγαδο και  στη θέση Τούρλα 

Γουλών του νομού Κοζάνης. 

 

Οσον αφορά τις πρώτες ύλες, κατά την ΠΕΧ, παρατηρήθηκε  μια 

δραματική μείωση της χρήσης κοσμημάτων από όστρεο και κυρίως από 

σπόνδυλο, υλικό  με  μεγάλη διάδοση στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια κατά 

την ΝΝ και ΤΝ, όπως ήδη αναφέρθηκε. Στους Σιταγρούς π.χ. 

αριθμούνται 441 και 494 κοσμήματα  από όστρεο στις παραπάνω 

περιόδους αντίστοιχα,  ενώ κατά την ΠΕΧ, στη φάση ΙV  μόνο 37 και 

στη φάση V 16. Αυτό αναμφίβολα  δηλώνει, εκτός των άλλων,  μια 

αλλαγή στην επιλογή της συγκεκριμένης πρώτης ύλης  για την 

κατασκευή κοσμημάτων. Ωστόσο τα κοσμήματα από σπόνδυλο  δεν 

εξαφανίζονται τελείως αλλά απαντώνται  σε κάποια καλά 

στρωματογραφημένα δάπεδα, γεγονός που δείχνει ότι είχαν περιορισμένη  

χρήση  και είτε είχαν κατασκευαστεί τότε είτε είχαν αποκτηθεί από 

κληρονομιά. 

 

Γενικά όμως η  εικόνα των κοσμημάτων αυτή την εποχή στη 

Μακεδονία,   δεν παρουσιάζεται πολύ διαφοροποιημένη από την 

προηγούμενη περίοδο. Εκτός από το όστρεο, τα άλλα  υλικά που 

χρησιμοποιούνται  τώρα, με κάποιες ποσοτικές διαφοροποιήσεις, είναι 

σχεδόν τα ίδια με αυτά της Νεολιθικής,  η πέτρα, ο πηλός, το κόκαλο, τα 

μέταλλα. Στους Σιταγρούς  π.χ. ο πηλός δε χρησιμοποιείται πολύ, ενώ 

αυξάνονται τα οστέϊνα και λίγο περισσότερο τα μεταλλικά. Ειδικότερα  ο 

χρυσός χρησιμοποιείται σπάνια  σε αντίθεση με  μερικά σχεδόν σύγχρονα 

νεκροταφεία των Κυκλάδων ή της Κρήτης .  

 

Οι τύποι των κοσμημάτων που συναντάμε  είναι χάνδρες, 

βραχιόλια, δακτύλιοι, περόνες και περίαπτα  τα οποία  τώρα εμφανίζουν 

μεγαλύτερη διάδοση, ενώ ορισμένοι νεολιθικοί τύποι, όπως π.χ. τα 

λεγόμενα  δακτυλιόσχημα περίαπτα, εξαφανίζονται . 

 

Κατ΄αρχάς  διαπιστώνεται  η χρήση χανδρών από πηλό,  όπως οι 

μικρές χάνδρες από τα Σέρβια ή η αμφικωνική χάνδρα από τη 



Μεσημεριανή Τούμπα (Α/Α350,Π 1974-24). Αρκετά συχνή είναι και η 

παρουσία λίθινων χανδρών. Το νεκροταφείο στη  Τούρλα Γουλών έδωσε  

μικρές  λίθινες χάνδρες. Το πιο ενδιαφέρον όμως εύρημα αποτελούν οι 

25 χάνδρες από φαγεντιανή που βρέθηκαν τοποθετημένες  μέσα σε 

αγγείο στον τάφο 6 του νεκροταφείου στον ΄Αγιο Μάμα. Αποτελεί το 

πρωϊμότερο παράδειγμα  που εντοπίζεται στη Μακεδονία. Η φαγεντιανή 

ως υλικό εμφανίζεται στην Κρήτη ήδη από το τέλος της 4
ης

 και αρχή της 

3
ης

 χιλιετίας και από εκεί διαδίδεται στον ελλαδικό χώρο. Η τεχνολογία 

της κατασκευής της  αποτελεί μεν δάνειο από την Εγγύς Ανατολή ή  την  

Αίγυπτο αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκε  και στο Αιγαίο. Ο 

προσδιορισμός της προέλευσης των κοσμημάτων  από τον ΄Αγιο Μάμα 

θεωρούμε ότι θα συμβάλλει, εκτός των άλλων, και στην  ανασύνθεση 

των σχέσεων του οικισμού με το Νότο και το Αιγαίο γενικότερα .    

 

Μεγαλύτερη όμως συχνότητα παρατηρείται στις οστέϊνες χάνδρες. 

Αυτές είναι   βαρελοειδείς ή σχηματίζουν  οριζόντιες αυλακώσεις. Στον 

οικισμό του Αρχοντικού βρέθηκαν αρκετές  φτιαγμένες κυρίως από τα 

κατώτερα τμήματα μεταταρσικών οστών αιγοπροβάτων. Επίσης τα  

διατρυπημένα δόντια ζώων χρησιμοποιούνται  συχνά ως πρώτη ύλη για 

κοσμήματα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το περιδέραιο από 

τον ΄Αγιο Μάμα ( Α/Α 349,Π 509-23) που αποτελείται από 26 δόντια 

σκύλου, χοίρου Αγριόχοιρο--- και γάτας, ----ενώ  ανάμεσα τους 

μεσολαβούν οστέϊνες χάνδρες με αυλακιές που έγιναν με την απλή 

μέθοδο της τόρνευσης . Διατρυπημένα δόντια και  νύχια   άγριων και 

εξημερωμένων ζώων χρησιμοποιούνται ακόμα στα Σέρβια, στο Ντικιλί 

Τας αλλά και σε οικισμούς του ΒΑ Αιγαίου ( Θερμή, Εμποριό, 

Πολιόχνη).  

 

Κατά την ΠΕΧ  υπάρχει μια προτίμηση στις περόνες  από οστό και 

χαλκό, κόσμημα το οποίο εμφανίζεται ήδη από τη Νεολιθική. Στους 

Σιταγρούς συγκεκριμένα από τα στρώματα της ΠΕΧ προέρχονται 16 

περόνες,  11 οστέινες και  5 χάλκινες, ενώ από στρώματα της  Νεολιθικής   

7 οστέινες και οι 2 χάλκινες.  Οστέινες περόνες βρέθηκαν και στη Σκάλα 

Σωτήρος Θάσου. Οι περισσότερες περόνες αυτής της κατηγορίας είναι 

σχεδιασμένες προσεκτικά και  με ιδιαίτερη καλαισθησία που τονίζει  και  

τη διακοσμητική τους χρήση.  

 

Οι μεταλλικές περόνες εμφανίζονται  σε περιορισμένα  

παραδείγματα. Στους Σιταγρούς οι 2 από τις 5 χάλκινες  σχηματίζουν την 

κεφαλή με περίτεχνο τρόπο δηλαδή  με δυο συστρεφόμενες σπείρες. Τον 

ίδιο τύπο, με μονή ή διπλή σπείρα, συναντάμε στη Βάρνα, το Εμποριό, 

την Πολιόχνη,  τη Θερμή , την Τρωάδα  κ.α. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 

είχαν την ίδια χρήση με τις οστέινες με τη διαφορά  ότι οι πρώτες   



αποτελούν προϊόντα εξειδικευμένης εργασίας και πιθανόν κοινωνικά 

ελεγχόμενης παραγωγής.  

 

Με βάση αρχαιολογικά και εθνογραφικά παράλληλα οι περόνες θα 

μπορούσαν να συγκρατούν τα ενδύματα, τα μαλλιά ή τις κομμώσεις ή 

ακόμα να στερεώνουν κοσμήματα. Σε κάθε περίπτωση όμως  

λειτουργούσαν ως  κοσμήματα. Η μεγάλη συγκέντρωση περονών  στους 

Σιταγρούς, στη φάση Vb, θα πρέπει, κατά μια άποψη, να σχετίζεται με 

την υιοθέτηση  μιας νέας ενδυμασίας προς το τέλος της ΠΕΧ. Δηλαδή 

ένα  ένδυμα πιο βαρύ που χρειάζεται να στερεώνεται καλύτερα. Αυτό 

άλλωστε υποδηλώνει και η χρήση πιο βαριών σφονδυλιών που βρέθηκαν 

στον οικισμό. 

  

Ένα άλλο κόσμημα  αρκετά διαδεδομένο αυτή την εποχή είναι οι 

δακτύλιοι  από σύρμα ή από έλασμα χαλκού. Όμως είναι δύσκολο να 

ξεχωρίσουμε αν χρησίμευαν ως  δακτυλίδια ή είχαν διαφορετική χρήση. 

Ένας μικρών διαστάσεων δακτύλιος ( 0,75χ 0,45 εκ.) από σύρμα χαλκού 

έχει βρεθεί στους Σιταγρούς ΙV, ο οποίος  θα μπορούσε να ήταν  χάνδρα  

ή ν΄αποτελούσε μέρος ενός  ενωτίου. Δακτύλιοι βρέθηκαν στο Σαρατσέ 

και στην Πολιόχνη. Στο νεκροταφείο στην Τούρλα Γουλών  

εντοπίστηκαν, σε 8 από τους 41 τάφους, χάλκινοι  δακτύλιοι  από σύρμα 

ή έλασμα. Ειδικότερα  στον πλουσιότερο τάφο 13, εκτός από  αγγεία, 

βρέθηκαν 3 χάλκινοι δακτύλιοι και 3 μικροί χάλκινοι κρίκοι, προφανώς 

από  ψήφους περιδεραίου, μαζί με λίθινες χάνδρες. Ενώτιο θα πρέπει να 

ήταν και ο χρυσός κρίκος από τον Καστανά (Α/Α 351. ΚΑ78/511)  

 

Παρόμοια κοσμήματα από σύρμα χαλκού, χρυσού, ασημιού ή 

μολύβδου σε διάφορα μεγέθη και διαστάσεις βρέθηκαν στα νεκροταφεία 

του Durankulak στη Βουλγαρία και είχαν συγκεκριμένους συσχετισμούς 

με την ηλικία και το φύλο των νεκρών. Όμως   δεν είναι  αυτονόητο  ότι 

αυτοί οι συσχετισμοί  ίσχυαν και για την περιοχή της Μακεδονίας ή του 

υπόλοιπου ελλαδικού χώρου, δηλαδή σε περιοχές με διαφορετικά 

κοινωνικά και ιδεολογικά συμφραζόμενα. Για να γίνει αποδεκτή μια 

τέτοια χρήση απαιτεί  συστηματική μελέτη και ανάλυση των 

αρχαιολογικών δεδομένων .  

 

Από το νεκροταφείο στην Τούρλα Γουλών θα πρέπει να 

αναφέρουμε και δυο δισκοειδή, κυκλικά ελάσματα  από χαλκό που 

βρέθηκαν σε δυο διαφορετικούς τάφους. Αυτά σχημάτιζαν  έξεργο 

ημισφαιρικό κέντρο, ομόκεντρες αυλακώσεις και   4 μικρές οπές γύρω 

από το κέντρο . Επίσης από την ίδια θέση προέρχεται χάλκινο μηνοειδές 

κόσμημα με δυο  οπές, διακοσμημένο  με έκτυπες κουκκίδες, που  



βρέθηκε στο πίσω μέρος του κρανίου μιας παιδικής ταφής. Αυτά δεν 

αποκλείεται να είχαν χρησιμοποιηθεί ως επιρράμματα. 

 

Λίγα αλλά ενδιαφέρονται ευρήματα έδωσε το άλλο νεκροταφείο 

στον Αλιάκμονα στη θέση Ξεροπήγαδο. Εδώ από τα λίγα κοσμήματα που 

είχαν εναποτεθεί τους τάφους  ξεχωρίζουν  δύο διαφορετικά ενώτια από  

μια γυναικεία ταφή, το ένα κατασκευασμένο από άργυρο, το άλλο  από 

κράμα αργύρου και χρυσού,  ενώ ένα τρίτο, από  παρόμοιο  κράμα, 

προέρχεται από  άλλη ταφή. Τα υπόλοιπο ενώτια βρέθηκαν  

διασκορπισμένα . Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στη Μακεδονία η χρήση 

του αργύρου σε αντίθεση με τις Κυκλάδες είναι ασυνήθιστη.  

  

  Αξιοσημείωτη είναι η περίπτωση του χρυσού κομβιόσχημου 

κοσμήματος  από τον οικισμό της προχωρημένης εποχής του χαλκού στη 

Σκάλα Σωτήρα στη Θάσο, αν  λάβουμε  υπόψη τη σπανιότητα των 

χρυσών αντικειμένων στις θέσεις  της ΠΕΧ στη Μακεδονία.  Πρόκειται 

για ένα κόσμημα με δυο  αντικρυστές οπές και οδοντωτή περίμετρο, που 

πιθανότατα προσαρμόζονταν σε ένδυμα. Μεταλλειολογική μελέτη 

αναγνώρισε σ΄αυτό στοιχεία  θασιακού χρυσού από τα μεταλλεία των 

Κοινύρων ,γνωστών από τους ιστορικούς χρόνους.  

 

Όμως η μεγάλη αύξηση στη χρήση των κοσμημάτων  

παρατηρείται στην   ΥΕΧ και τεκμηριώνεται ιδιαίτερα στα νεκροταφεία, 

όπου τα κοσμήματα εναποτίθενται ως κτερίσματα δίπλα στο νεκρό. 

Τώρα τα κοσμήματα διακρίνονται για την ποικιλία, όσον αφορά στους 

τύπους και τις πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα  εμφανίζονται και 

κοσμήματα μυκηναϊκά ή μυκηναϊκού τύπου. Είναι φανερό ότι  η 

παραπάνω  εικόνα διαμορφώνεται κάτω από  την  επίδραση του 

μυκηναϊκού πολιτισμού και τη διείσδυση μυκηναϊκών στοιχείων  στο 

βορειοελλαδικό χώρο,  πράγμα που συσχετίστηκε  από μερικούς 

επιστήμονες  με την  εγκατάσταση  Μυκηναίων σ΄αυτές τις περιοχές.  

Ζητήματα  που θα πρέπει, ωστόσο, να  μελετηθούν περισσότερο 

συστηματικά. 

 

Το νεκροταφείο του Αγίου Δημητρίου στις Σπάθες Ολύμπου 

έδωσε μια εκπληκτική σειρά κτερισμάτων και ειδικότερα κοσμημάτων 

μυκηναϊκού τύπου. Συγκεκριμένα  βρέθηκαν  χάνδρες που ανήκαν σε 

περιδέραια από διάφορα υλικά ,γυαλί, ορεία κρύσταλλο, κόκαλο κ.α., η 

μορφή των οποίων  προσιδιάζει στα μυκηναϊκά κοσμήματα.  Ξεχωρίζουν 

οι χάνδρες από ήλεκτρο (κεχριμπάρι) εξαιτίας του μεγάλου αριθμού και 

της ποιότητας τους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το υλικό αυτό, που  

χρησιμοποιείται κυρίως στη μυκηναϊκή ηπειρωτική Ελλάδα ήταν  

επείσακτο και η προέλευση του τοποθετείται στη Βαλτική ή στη 



Βρετανία. Αναφέρουμε ενδεικτικά τα δύο μυκηναϊκού τύπου περιδέραια 

που παρουσιάζονται στην έκθεση. (ΜΔ 2566-28, 2564-66-29). 

 

Στο νεκροταφείο της Αιανής βρέθηκαν χάνδρες από ήλεκτρο, 

υαλόμαζα, λίθο, χάλκινες μικρού μεγέθους και βαρελοειδείς  καθώς και  

πήλινες που μιμούνται καρπούς. Αξιοσημείωτο είναι  ότι  βρέθηκαν στο 

κεφάλι, στο στήθος και σ΄όλο το σώμα διάσπαρτες, πράγμα που 

υποδηλώνει ότι  θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί  όχι μόνο σε 

περιδέραια αλλά και σε βραχιόλια, περίαπτα ακόμα και στη διακόσμηση 

των ενδυμάτων . Μια χάλκινη αμφικωνική χάνδρα έδωσε και η Τούμπα 

Θεσσαλονίκης  

 (Α/Α352,ΚΕ 2938-26) . 

 

Στον Καστανά σε στρώματα της προχωρημένης ΥΕΧ βρέθηκαν 

δυο  λευκωπές χάνδρες από φαγεντιανή, ενώ γυάλινες  από ανοιχτό 

γαλάζιο μέχρι γαλαζοπράσινο χρώμα περισυνελέγησαν  σε στρώματα του 

τέλους της ΥΕΧ και αρχή της  ΕΣ.  Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και άλλα 

υλικά, όπως δείχνει η σφαιρική χάνδρα από ορεία κρύσταλλο  που 

παρουσιάζεται στην έκθεση (ΚΑ 76/112-30).   

 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά το 13
ο
 αι.π.Χ. η γαλάζια και η 

λευκή υαλόμαζα καθώς  και η φαγεντιανή χρησιμοποιούνται από τους 

Μυκηναίους όλο και συχνότερα ως φθηνό υποκατάστατο του χρυσού για 

την κατασκευή χανδρών με χύτευση σε λίθινες μήτρες, συχνά από 

στεατίτη. 

 

Τα περίαπτα αυτής της εποχής παρουσιάζουν ποικιλία σχημάτων 

και υλικών. Ως περίαπτο θα είχε χρησιμοποιηθεί και η δισκοειδής πήλινη 

σφραγίδα με την έντονη εγχάρακτη σπείρα από την  Τούμπα 

Θεσσαλονίκης  (Α/Α 353,ΚΕ 470-27) 

 

Αξιοσημείωτη είναι  και η παρουσία μεταλλικών κοσμημάτων στις 

θέσεις της ΥΕΧ. Συγκεκριμένα  στον Καστανά βρέθηκε  ένα χρυσό 

έλασμα, πιθανόν ψέλιο , ένας  χρυσός δακτύλιος , πιθανόν  ενώτιο (Α/Α 

351,ΚΑ 78/511), τρία  ελάσματα-επιρράμματα και τρία χάλκινα  

επίχρυσα κουμπιά (tutuli),για τα οποία θα αναφερθούμε στη συνέχεια. 

Χημική ανάλυση στο βραχιόλι, το ένα έλασμα και το δακτυλίδι έδειξε ότι 

ο χρυσός παρουσιάζει  μικρή περιεκτικότητα σε κασσίτερο, όπως συχνά 

διαπιστώνεται σε αντίστοιχα μυκηναϊκά. ΄Αλλωστε χαρακτηριστική είναι 

και  η ομοιότητα του χρυσού ψέλιου  με αντίστοιχο που βρέθηκε  στο 

λακκοειδή Ξ του ταφικού περιβόλου Β των Μυκηνών. Επιπλέον ο 

Καστανάς έδωσε και ψέλια από χαλκό. Το ένα είναι κυκλικής τομής και 



το άλλο  συρματοειδές με τριπλή περιέλιξη. Και οι δύο τύποι βρίσκουν 

τα αντίστοιχα τους στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια. 

 

Τέσσερα χάλκινα ταινιόσχημα δακτυλίδια εντοπίστηκαν στην ίδια 

θέση  σε στρώματα  που χρονολογούνται από τη μεταβατική φάση,  ΥΕΧ 

–ΕΣ, μέχρι το 700 π.Χ. Πρόκειται για ένα σχήμα συνηθισμένο στην 

Ελλάδα κατά τους Υστερομυκηναϊκούς χρόνους. Επίσης από το στρώμα 

της μεταβατικής φάσης  προέρχονται δυο δακτυλίδια κυλινδρικής τομής, 

τύπος  συχνός  στη ΝΑ Ευρώπη κατά την ΥΕΧ.  

 

Οι περόνες, κόσμημα γνωστό και από πρωϊμότερες εποχές, 

εμφανίζονται σε θέσεις  της ΥΕΧ . Στον Καστανά βρέθηκαν 2 περόνες με 

πλατιά σφαιρική κεφαλή, τύπος διαδεδομένος κατά την ΠΕΧ και ΜΕΧ . 

Επίσης  εντοπίστηκε περόνη με τριπλή σπειροειδή περιέλιξη στην  

κεφαλή. Η πολλαπλή περιέλιξη είναι σπάνια αλλά υπάρχουν 

παραδείγματα της ΥΕ ΙΙΙ Β από την  Πελοπόννησο.  

 

Μια χάλκινη περόνη βρέθηκε και σ΄ ένα τάφο της Αιανής μαζί μ΄ 

έναν αμαυρόχρωμο κάνθαρο και ένα μυκηναϊκό αλάβαστρο,  που 

προσδιορίζει τη χρονολόγηση της . Επίσης 13 χάλκινες περόνες  της ΥΕ 

ΙΙΙ Α-Β προέρχονται από τάφους παιδιών, ανδρών  και γυναικών  του 

νεκροταφείου στα  Λειβάδια της ίδιας θέσης.  

 

Επιπλέον  στο ίδιο  νεκροταφείο   βρέθηκαν  σε 8 παιδικές ταφές 

χάλκινες σύριγγες - κοσμήματα  της κεφαλής- καθώς και  κομβιόσχημα 

κοσμήματα, δυο  λίθινα και δυο από ήλεκτρο.  

 

Στα Κρανίδια ,στη θέση Κρυόβρυση , αποκαλύφθηκαν  8 

κιβωτιόσχημοι τάφοι.  Στον πλουσιότερο τάφο, της πρώιμης  ΥΕ ΙΙΙ Γ, 

βρέθηκαν δυο  τρήματα χρυσών κοσμημάτων, ένα χάλκινο δακτυλίδι, μια 

χάνδρα από ήλεκτρο  και 4 σφονδύλια μαζί με μια μυκηναϊκή κύλικα .  

 

Τέλος στον Καστανά βρέθηκε   πόρπη, που   το τοξωτό τμήμα της 

σχηματίζεται από φυλλόσχημο έλασμα. Ο τύπος  είναι διαδεδομένος 

σ΄όλη την Ελλάδα και τη Ν. Βαλκανική ιδιαίτερα από την ΥΕ ΙΙΙΒ μέχρι 

την Πρωτογεωμετρική. Όμως  η χρήση   του κοσμήματος  φαίνεται ότι  

καθιερώθηκε στην   επόμενη περίοδο. 

 

Κοσμήματα της Εποχής του Σιδήρου 

 

Στη στρωματογραφία του Καστανά αποτυπώνονται με σαφήνεια οι 

αλλαγές που συνέβησαν στον υλικό πολιτισμό κατά τη μεταβατική φάση 

από την ΕΧ στην ΕΣ καθώς και οι σχέσεις που διαμόρφωσε η Μακεδονία 



κατά τη διάρκεια της ΕΣ με το Νότο και το Βορρά, σχέσεις  που 

αντικατοπτρίζονται ακόμα και στα κοσμήματα. Πράγματι κατά την 

περίοδο της ΥΕΧ  διαπιστώνονται έντονες επαφές σχεδόν  αποκλειστικά 

με το μυκηναϊκό κόσμο. Κατά την επόμενη  μεταβατική φάση, από το 

τέλος της ΕΧ και την αρχή της ΕΣ, μετατοπίζεται το ενδιαφέρον από το 

Νότο στο Βορρά δηλαδή στο Βαλκανικό χώρο και την Α. Ευρώπη. Στις 

επόμενες φάσεις, που συμπίπτουν με τη γεωμετρική εποχή , οι σχέσεις 

αυτές ενισχύονται, ενώ  αντίθετα οι επαφές  με το Νότο χαλαρώνουν 

μέχρι να σταματήσουν εντελώς την περίοδο από το 700 π.Χ. μέχρι το 400 

π.Χ. 

 

H αρχή  της ΕΣ, που χαρακτηρίζεται με τη στροφή προς το Βορρά, 

συνδέεται με  αλλαγές στο εμπόριο, την ενδυμασία, την παρασκευή 

φαγητού αλλά και τα κοσμήματα. Συγκεκριμένα η συχνότητα και η 

τυπολογική ποικιλία  με την οποία εμφανίζονται οι περόνες και οι 

πόρπες, δηλαδή κοσμήματα που χρησιμοποιήθηκαν κυρίως  για να 

στερεώνουν και να συγκρατούν τα ενδύματα,  υποδηλώνει νεωτερισμούς 

και αλλαγές στην ενδυμασία, πράγμα που διαπιστώνεται  όχι μόνο στον 

Καστανά αλλά και σε άλλες θέσεις. 

 

Η εποχή του Σιδήρου   στη Μακεδονία χαρακτηρίζεται, εκτός των 

άλλων,  από το μεγάλο αριθμό  χάλκινων κοσμημάτων που διασώθηκαν  

σε οικισμούς, όπως στον Καστανά, την Τούμπα Θεσσαλονίκης και την 

΄Ασσηρο αλλά κυρίως  στα μεγάλα νεκροταφεία, στη Βεργίνα, το 

Γυναικόκαστρο, την Τσαουσίτσα, τον ΄Αγιο Παντελεήμονα, τη Νέα 

Φιλαδέλφεια, τη Θέρμη κ.α. Στα νεκροταφεία αυτά βρέθηκε  σημαντική  

ποικιλία κοσμημάτων από χαλκό, τα οποία αποτελούν κτερίσματα 

κυρίως γυναικείων ταφών. Οι τύποι των κοσμημάτων  για πρώτη φορά 

εμφανίζονται στο βορειοελλαδικό χώρο  και ανάγονται στην  ευρωπαϊκή 

παράδοση της ΕΧ ,όμως  φαίνεται ότι ήταν προϊόντα ντόπιας παραγωγής. 

Τα κοσμήματα αυτά  είναι, συγκριτικά, συνηθέστερα σε ταφές της  

Μακεδονίας παρά της Νότιας Ελλάδας. 

 

Το νεκροταφείο των τύμβων στη  Βεργίνα, το οποίο είναι 

δημοσιευμένο, μας δίνει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ταφικές 

πρακτικές της εποχής, για τους τύπους των  χάλκινων κοσμημάτων 

καθώς και σημαντικά στοιχεία για τη χρήση τους σε σχέση με το φύλο 

και την κοινωνική θέση του νεκρού.  

 

Αυτήν την εποχή, εκτός από το χαλκό, χρησιμοποιείται πολύ 

περιορισμένα ο χρυσός , ο σίδηρος και ο μόλυβδος. Τα χάλκινα 

κοσμήματα  κατασκευάζονταν δι ελάσεως αλλά  στα μέσα του 8
ου

 η 



πρόοδος τεχνικών χύτευσης επέτρεψε την παραγωγή μεγάλης ποικιλίας 

περιάπτων και άλλων κοσμημάτων.  

 

Οι τύποι των κοσμημάτων παρουσιάζουν πολύ μεγάλη ποικιλία. 

Περιλαμβάνουν  κοσμήματα που στολίζουν συγκεκριμένα  μέρη του 

σώματος , περιδέραια, περιλαίμια, περίαπτα, ψέλια,  δακτυλίδια, ενώτια, 

διαδήματα. Κοσμήματα που διακοσμούν τα μαλλιά ,σύριγγες και 

σφηκωτήρες, και άλλα που  συγκρατούν την ενδυμασία και τα 

εξαρτήματα της , περόνες  πόρπες , ομφάλια και κουμπιά. Βέβαια μερικά 

κοσμήματα, ανάλογα με το μέγεθος τους και τη θέση που βρέθηκαν, 

φαίνεται ότι είχαν και άλλες χρήσεις  π.χ. οι περόνες διακοσμούσαν όχι 

μόνο τα ενδύματα αλλά και τα μαλλιά  ή οι δακτύλιοι μπορεί να ήταν 

δακτυλίδια, εξαρτήματα της κόμμωσης ακόμα και περίαπτα. 

 

Αυτή την εποχή  τα περιδέραια δεν  κατασκευάζονταν μόνο από  

ημιπολύτιμες πέτρες , όπως στην ΥΕΧ, αλλά από χάλκινες χάνδρες 

διαφόρων σχημάτων. Χαρακτηριστικά είναι τα δυο  περιδέραια  από την 

Τσαουσίτσα (Α/Α 359,ΜΘ  5558 και Α/Α 358,ΜΘ 5628-41) που 

σχηματίζονται  από χάλκινες χάνδρες  τετραγωνικής τομής  το ένα και  

αμφικωνικές το άλλο. Αμφικωνικές χάνδρες βρέθηκαν και σε γυναικείες 

ταφές στη Θέρμη. Ο τύπος είναι γνωστός κατά τους γεωμετρικούς  

χρόνους στην Ελλάδα και κατά την πρώιμη ΕΣ σε άλλες περιοχές της  

Ευρώπης. Στο νεκροταφείο της Βεργίνας ο τύπος  είναι σπάνιος και 

αναφέρονται  μόνο δύο παραδείγματα που   ανήκουν  στο τέλος του 8
ου

 

αι. π.Χ.  

Ωστόσο  χρησιμοποιούνται και χάνδρες από άλλα υλικά. Για 

παράδειγμα στη Βεργίνα βρέθηκαν 250 χάνδρες κατανεμημένες σε όλους 

σχεδόν τους τάφους, εκτός από μερικούς (6) που είτε ήταν πτωχοί είτε 

περιέκλειαν πολλές ανδρικές ταφές. Οι περισσότερες χάνδρες ήταν από 

σάρδιο σε σχήμα πεπλατυσμένης σφαίρας, σχεδόν κυλινδρικό, ενώ λίγες 

είχαν  ατρακτοειδές σχήμα με καλά επεξεργασμένη την επιφάνεια, 

προφανώς για το μέσον του περιδεραίου. Οι χάνδρες από σάρδιο 

συναντώνται από την ΠΕΧ και κατά την  ΥΕΧ εντοπίζονται σε 

μυκηναϊκούς τάφους. Επίσης στην ίδια θέση βρέθηκαν χάνδρες κυκλικές, 

πλακοειδείς οστέϊνες , συνήθως σε πτωχές ταφές, καθώς  και χάνδρες από 

πέτρα πορτοκαλέρυθρη, ενώ σε 3-4 περιπτώσεις στο κέντρο του 

περιδεραίου θα πρέπει να κρέμονταν χάνδρες από υαλόμαζα 

διακοσμημένες με γραμμές από λευκή ύλη. 

 

Αυτή την εποχή τα περιλαίμια  κατασκευάζονται από στριφτό 

σύρμα με συνεστραμμένα τα άκρα. Στη Βεργίνα βρέθηκαν 5 περιλαίμια 

αυτού του τύπου, τα οποία , με βάση τη διαμόρφωση των άκρων, δεν θα 

πρέπει να  στερεώνονταν απ’ ευθείας στο λαιμό αλλά σε ύφασμα, ίσως 



στο ένδυμα. Παρόμοια βρέθηκαν  στο Γυναικόκαστρο και στη Νέα 

Φιλαδέλφεια. 

 

Χαρακτηριστικά  κοσμήματα  αυτής της εποχής είναι  τα χάλκινα 

βαριά ψέλια, όπως το σπειροειδές  από την  Τσαουσίτσα ( Α/Α 360,ΜΘ 

5653) ή τα ανάλογα από το Γυναικόκαστρο , τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη  

Θέρμη. Το νεκροταφείο στη Βεργίνα έδωσε 45 ψέλια που κατατάσσονται 

σε 5 τύπους : Ψέλια με 6-15 σπείρες, με 4-5 σπείρες, με ένα δακτύλιο 

κλειστό ή με άκρα που δεν ενώνονται, ψέλια από λεπτό σύρμα ή με 

πλατύ έλασμα.  Το ψέλιο από την Τσαουσίτσα ανήκει στον τρίτο τύπο 

που χαρακτηρίζεται από ψέλια ενός κύκλου κλειστού που τα άκρα του 

εφάπτονται παράλληλα. Τα βαριά αυτά ψέλια είναι άγνωστα στον 

ελλαδικό χώρο. Αντίθετα στην περιοχή της Κ. Ευρώπης  έχουν μακρά 

και παλιά παράδοση  και απαντώνται από την ΠΕΧ μέχρι την ΕΣ .  

 

΄Ενας άλλος τύπος κοσμημάτων ήταν οι δακτύλιοι. Στο 

νεκροταφείο της Βεργίνας , του Γυναικόκαστρου, της Νέας 

Φιλαδέλφειας και των άλλων θέσεων βρέθηκαν διάφοροι τύποι , όπως 

δακτύλιοι με διπλή σπειροειδή περιέλιξη. Στη Βεργίνα  ο τύπος αποτελεί 

ένα από τα ελάχιστα κοσμήματα που εντοπίζεται σε τρεις  ανδρικές 

ταφές στη θέση του χεριού,  ενώ σε πλούσια γυναικεία ταφή 

εμφανίζονται  δίδυμοι δακτύλιοι, όπου από  ένα δακτύλιο εξαρτάται ένας 

δεύτερος που φέρει παρόμοια περιέλιξη.  Ο παραπάνω τύπος  που 

βρέθηκε  και στον Καστανά  παρουσιάζει ευρεία διάδοση  και   

εμφανίζεται από τους Υστερομυκηναϊκούς χρόνους μέχρι τον 5
ο
 αι π.Χ. 

΄Αλλοι τύποι  είναι δακτύλιοι με μη εφαπτόμενα άκρα, ταινιωτοί   ή 

κανονικοί δακτύλιοι τριγωνικής  ή επίκυρτης τομής. Οι δακτύλιοι  

χρησιμοποιούνται άλλοτε ως κοσμήματα των δακτύλων   και άλλοτε ως 

κοσμήματα των μαλλιών ανάλογα με τη θέση που βρέθηκαν.   

 

Ένα  κόσμημα για τα μαλλιά ήταν οι χάλκινες σύριγγες σαν αυτές 

που παρουσιάζονται στην έκθεση  από την Τσαουσίτσα ( Α/Α 369-370,Π 

5731 α,β).  Πρόκειται για  σπειροειδή ελάσματα που σχηματίζονταν  από 

πολλούς κύκλους  (π.χ. 35-42) , και είχαν διάμετρο 0,005-0,007μ. ή και 

μικρότερη. Θα πρέπει να διαχωριστούν από τους σφηκωτήρες , που  

σχημάτιζαν 2-3 σπείρες, είχαν μεγαλύτερη διάμετρο  (0,013-0,023) και  

κοσμούσαν και έσφιγγαν τους πλοκάμους στα άκρα τους, συνήθως ένας 

σε κάθε ώμο . Τη χρήση των σφηκωτήρων διατήρησαν οι ΄Ελληνες μέχρι 

τα κλασικά  χρόνια. Οι σύριγγες  κατά μια άποψη θα πρέπει να 

στερεώνονταν σε  κάποιο κάλυμμα της κεφαλής , όπως δείχνει η 

συνεύρεση τους   με χρυσούς σφηκωτήρες, ένας σε κάθε ώμο,  στις 

πλουσιότερες γυναικείες ταφές της Βεργίνας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι 

τα σπειροειδή ελάσματα αποτελούσαν το συνηθέστερο και τυπικότερο 



χάλκινο κόσμημα αυτού του νεκροταφείου, το οποίο  βρέθηκε σε όλες τις 

γυναικείες ταφές ακόμα και στις πιο πτωχές . Τμήματα από σφηκωτήρες 

και σύριγγες σώθηκαν στα νεκροταφεία της Νέας Φιλαδέλφειας, στη 

Θέρμη  και  στο Γυναικόκαστρο,  πολύ αποσπασματικά, ενώ στην 

Ανατολική Μακεδονία οι σύριγγες δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερη 

συχνότητα συγκριτικά με τη Βεργίνα.  Η   χρήση των σπειροειδών 

ελασμάτων  περιορίζεται σε λίγες θέσεις του ελλαδικού χώρο.  Όμως 

αυτό  ήταν κόσμημα σύνηθες στην Ευρώπη από την ΠΕΧ.    

 

Κοσμήματα που συνδέονταν  με την ενδυμασία ήταν οι πόρπες και 

οι περόνες. Οι οκτώσχημες πόρπες (π.χ.  Α/Α 361,ΜΘ 5586, Α/Α 

362,5720, Α/Α 363,5721) ,  αποτελούσαν χαρακτηριστικό κόσμημα της 

ΕΣ και της Γεωμετρικής εποχής. Στη Μακεδονία συγκεκριμένα ήταν το 

τυπικότερο και συνηθέστερο κόσμημα στους τάφους. Από την Βεργίνα 

προέρχονται 104 πόρπες χάλκινες και μια σιδηρένια. Ο τύπος 

εμφανίζεται και  στο νεκροταφείο της Θέρμης αλλά απουσιάζει από το  

Γυναικόκαστρο, που χρονολογείται  από την ΥΕ ΙΙΙ Γ μέχρι τις πρώϊμες 

φάσεις της ΕΣ ,  επειδή αποτελεί  νεότερο εύρημα.  

 

Οι πόρπες αυτού του τύπου παρουσιάζουν διάδοση σ΄ολόκληρη 

την Ευρώπη κατά την ΠΕΣ. Περισσότερο εμφανίζονται στο βαλκανικό 

χώρο, ενώ στον ελλαδικό χώρο και ιδιαίτερα στη Μακεδονία και 

Θεσσαλία είναι συνηθέστερες στα γεωμετρικά στρώματα.  

 

΄Ενας άλλος τύπος είναι οι τοξωτές πόρπες . Αυτές έχουν 

καταταχθεί σε 4  κατηγορίες : Πόρπες  που  σχηματίζουν 2 κόμβους στο 

τόξο συμμετρικά, πόρπες  με συνεστραμμένο τόξο, οι απλές και αυτές 

που σχηματίζουν το τόξο από πλατύ έλασμα. Οι πόρπες που βρέθηκαν 

στο Γυναικόκαστρο έχουν διογκωμένο το μέσο του τόξου ή ανήκουν 

στον τύπο με  στριφτό σύρμα και μεγάλο οφθαλμό έλικας, ο οποίος  είναι  

υπομυκηναϊκός με μεγάλη εξάπλωση.   

 

Σύμφωνα με τα δεδομένα της Βεργίνας, οι πόρπες συνήθως ήταν 

τοποθετημένες  στη θέση των ώμων, πράγμα που βεβαιώνει ότι 

χρησιμοποιήθηκαν για την πόρπωση του ενδύματος , κυρίως μάλιστα οι 

μεγαλύτερες σε μέγεθος. Οι  μικρότερες όμως εντοπίζονται  άλλοτε 

στους ώμους , σε τάφους κορασίδων, και άλλοτε  σε άλλα σημεία. Οι 

περισσότερες  πόρπες ήταν μικρού μεγέθους , είχαν λεπτό  στέλεχος και 

δεν ήσαν κατάλληλοι για την στερέωση του ενδύματος . Η θέση τους 

κοντά στη μέση ή  στο κεφάλι ,όπου βρέθηκαν σε μερικές περιπτώσεις, 

μαρτυρεί ότι στερέωναν  το ένδυμα ή  το κάλυμμα της κεφαλής σε 

σημεία που χρειαζόταν για  να μην ανοίγουν οι συνεχόμενες παρυφές 

αυτών. Η πιθανή προέλευση του τύπου είναι βόρεια όμως δεν 



αποκλείεται και η εισαγωγή τους στη Μακεδονία από τη Ν. Ελλάδα, 

εφόσον υπάρχουν προγενέστερα παραδείγματα εκεί. 

 

Οι τρείς  περόνες που παρουσιάζονται στην έκθεση( Α/Α 365-

367,ΜΘ 5739,5617,5826) αποτελούν ένα άλλου  είδους διακοσμητικό 

εξάρτημα  του ενδύματος. Είναι αξιοσημείωτο ότι στη Βεργίνα αποτελεί 

ένα από τα σπανιότερα χάλκινα κοσμήματα. Εκεί το γυναικείο ένδυμα το  

συγκρατούσαν  κυρίως οι οκτώσχημες πόρπες. Σε ελάχιστες περιπτώσεις 

στη θέση των πορπών υπήρχαν περόνες. Από το νεκροταφείο της 

Βεργίνας  δημοσιεύονται  δώδεκα, εκ των οποίων οι έξι βρέθηκαν ανά 

ζεύγη  στη θέση των ώμων και οι άλλες μεμονωμένες και ενίοτε 

μετατοπισμένες. Περόνες εμφανίζονται  και σε άλλες θέσεις και 

παρουσιάζουν ποικίλους τύπους . Πρόκειται για περόνες  με κεφαλή 

δισκόμορφη, κυρτή ή κωνική , όπως αυτή από την Τσαουσίτσα ( 

Α/Α365, Π 5617),τη Βεργίνα, τον Καστανά , το Γυναικόκαστρο, και 

περόνες με κεφαλή που σχηματίζει μικρή σπείρα ή  διπλή σπείρα. Οι 

τελευταίες  ανήκουν στους πρωϊμότερους τύπους της ΕΣ . Μερικές 

περόνες ,όπως π.χ.  από τη Βεργίνα  πλαταίνουν λίγο κάτω από την 

κεφαλή και σε εκείνο το σημείο φέρουν εγχάρακτη διακόσμηση .  

Οι 6 χάλκινες περόνες που δημοσιεύονται από τον Καστανά  

εμφανίζονται σε  στρώματα της μεταβατικής φάσης και της 

προχωρημένης ΕΣ. Πρόκειται για περόνες με αναδιπλούμενο άκρο που 

σχηματίζει θηλιά. Τύπος αγαπητός στη Β. Ελλάδα και τη Μικρά Ασία 

από τους ΥΕ μέχρι τους ελληνιστικούς χρόνους. Οι δύο περόνες από την 

Τσαουσίτσα (Α/Α 365,5732,Α/Α 367,5826) έχουν διπλό στέλεχος και η 

κεφαλή σχηματίζει Ω με 2 ή 4  μικρές περιελίξεις στη βάση του.  Ο τύπος 

της διπλής περόνης με περιέλιξη τύπου Ω βρίσκει ένα παράλληλο στον 

Καστανά ,το οποίο συσχετίστηκε όμως  με αντίστοιχες του 6
ου

 αι. π.Χ.----  

 

Η σπανιότητα των περονών στη Βεργίνα ερμηνεύτηκε  ότι αυτές 

αποτελούσαν τα τελευταία δείγματα ενός παλιού συρμού που 

αντικαταστάθηκαν από τις  πόρπες και αυτό ενισχύει την προτεραιότητα 

των  ταφικών τύμβων, όπου βρέθηκαν περόνες. Πρόκειται για έναν τύπο 

γνωστό στην Ευρώπη κατά την ΕΧ . Κατά το τέλος αυτής της εποχής 

περόνες αυτού του τύπου εμφανίζονται  στη Βαλκανική , τη Μακεδονία 

και την  Πελοπόννησο, τα Ιόνια νησιά  και την Κρήτη κατά την ΥΕ ΙΙΙ Γ-

ΠρΓ. 

 

 Ο τύπος της περόνης με την κωνική κεφαλή (Α/Α 366.Π 5617) 

εμφανίζεται στον Καστανά στο στρώμα 8 (900-700 π.Χ. ) και σχετίζεται 

με αντίστοιχες του 9
ου

 από την Ν. Βαλκανική , ενώ έχει προδρόμους στην 

Ευρώπη κατά την ΕΧ .  

 



Αξιοσημείωτο είναι ότι  στον Καστανά χρησιμοποιούνται  περόνες 

οστέϊνες και περιορίζονται αποκλειστικά σε στρώματα της ΕΣ. Συνήθως 

οι περόνες αυτές έχουν σφαιρική κεφαλή , τύπος που εμφανίζεται από 

την ΠΕ μέχρι τα κλασικά χρόνια. Το νεότερο και πολυαριθμότερο 

σύνολο είναι περόνες με μικρές παράλληλες γραμμές στον κάθετο άξονα  

κεφαλές. Αυτές εμφανίζονται από την ΠΕΧ στην Ελλάδα και στη Μικρά 

Ασία , ενώ στη Βόρεια Ελλάδα συναντώνται  μόνο κατά την ΕΣ. Την ίδια 

εποχή αλλά για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιούνται και  περόνες 

με μικρή τονισμένη κεφαλή. Η συγκέντρωση  τους όμως στην ΠΕΣ στον 

Καστανά φαίνεται ότι αποτελούσε εξάρτημα της ενδυμασίας για 

ορισμένο χρονικό διάστημα, πράγμα που υποδηλώνει κάποια μεταβολή 

στον τρόπο ένδυσης.  

΄ 

΄Αλλα κοσμήματα της ΕΣ είναι τα χάλκινα κουμπιά που  

αποτελούν μαζί με τις σύριγγες και τις οκτώσχημες πόρπες τα πιο 

συνηθισμένα κοσμήματα στη Βεργίνα που δεν περιορίζονται μόνο σε 

γυναικείες αλλά και σε ανδρικές ταφές. Τα παραδείγματα της Βεργίνας 

έχουν διακριθεί σε 3 τύπους. Στον πρώτο τύπο κατατάσσονται  μεγάλα 

κουμπιά σε σχήμα κούλουρου κώνου, με θηλή στο κοίλο της κάτω 

επιφάνειας, ενώ η πάνω καμπυλώνεται ελαφρά. Αυτά συνήθως 

βρίσκονται στη θέση του κεφαλιού και μάλιστα στο άνω άκρο των 

συρίγγων  και στερεώνονταν πιθανόν σε κάλυμμα της κεφαλής. Ο 

δεύτερος τύπος περιλαμβάνει μικρότερα κομβία ασπιδόμορφα με θηλή, 

ελαφρά ημισφαιρικά που εντοπίζονται συνήθως στη θέση της ζώνης, από 

ύφασμα ή δέρμα, και  προφανώς  προσηλούνταν σ΄αυτή . Στον τρίτο 

τύπο ανήκουν τα ακόμα μικρότερα. Είναι ασπιδοειδή και στο κοίλο 

σχηματίζεται μια ηλόμορφη απόφυση για να στερεώνεται προφανώς σε 

ύφασμα ή σε δέρμα. Αυτός το είδος των καρφιών που ονομάζονται tutuli 

βρέθηκε στη θέση του κεφαλιού, κοντά στις παρειές, στη σιαγόνα και 

σπάνια σε άλλα σημεία.  

Αυτά φαίνεται ότι κοσμούσαν  ταινία, η οποία θα περιέβαλλε τις παρειές 

και τη σιαγόνα  ή ακόμα σιδερένιο έλασμα που κοσμούσε το κεφάλι. Σε 

μια περίπτωση στη Βεργίνα οι tutuli ήσαν μικροσκοπικοί σαν κεφαλή 

καρφίτσας και κοσμούσαν πιθανόν παρυφή ενδύματος ίσως χειρίδος. 

Παρόμοια κοσμήματα βρέθηκαν σε Υστερομυκηναϊκούς τάφους στην 

Κεφαλλονιά, ενώ κοσμούσαν χάλκινα ελάσματα ζωνών στη γεωμετρική 

Ολυμπία. Αντίθετα οι tutuli είναι πολυάριθμοι σε τάφους της ΕΧ στην Κ. 

Ευρώπη και δεν παρουσιάζουν μεγάλη διάδοση στον ελλαδικό χώρο σε 

αντίθεση με τις πόρπες.  

Χαρακτηριστικό είναι το χάλκινο κουμπί από την Τσαουσίτσα που έχει 

τη μορφή άνθους----Α/Α368,5666(Συνδυάζεται σε σύριγγες?Ρωτά τον κο 

Γραμμένο πού στηρίζει αυτή την άποψη) 



Αξιοσημείωτος είναι και ο αριθμός επίχρυσων επιρραμμάτων από 

το Γυναικόκαστρο, ασπιδίσκων με ανάγλυφη σπείρα, καθώς και τα 

χρυσά επιστόμια και ελάσματα από το νεκροταφείο της Θέρμης. Στο 

νεκροταφείο της Νέας Φιλαδέλφειας τα χάλκινα  και επίχρυσα  κουμπιά 

ήταν ραμμένα στο ύφασμα και κάλυπταν μεγάλη έκταση του ενδύματος, 

στο στήθος, τη μέση, κατά μήκος των πλευρών ή ακόμα διακοσμούσαν 

κάποιο κάλυμμα του κεφαλιού.  

 

Άλλο χαρακτηριστικό κόσμημα είναι τα  λεγόμενα ομφάλια που 

έχουν τη μορφή ασπιδίσκης, συνήθως, με κεντρικό έμβολο που εξέχει. 

Στη Βεργίνα βρέθηκαν 9 χάλκινα και ένα σιδερένιο. Αυτά 

διακοσμούνταν με στικτούς  κύκλους  που περιέβαλλαν μικρά  εξάρματα.  

Σχετικά με την ερμηνεία τους έχει υποστηριχθεί ότι ήσαν προσαρτημένα 

σε ασπίδες ή ότι ήσαν κύμβαλα.΄Ομως τα παραδείγματα της Βεργίνας 

μαρτυρούν ότι  κοσμούσαν το μέσον της ζώνης, δηλαδή το σημείο της 

πόρπωσης των δυο άκρων της που θα ήταν προσαρτημένα στη διάτρητη 

θηλειά κάτω από το κεντρικό έμβολο του ομφάλιου, όπως δηλαδή οι 

πόρπες στις σύγχρονες τοπικές ενδυμασίες. Η γυναικεία ζώνη θα ήταν 

από ύφασμα ή δέρμα και διακοσμημένη όχι μόνο στο μέσον αλλά και 

σ΄όλη την έκταση με χάλκινα κουμπιά. Στην Ολυμπία βρέθηκαν χάλκινα 

ελάσματα ζωνών  με παρόμοια διακόσμηση, δηλαδή σχηματίζονται 

ομφάλια ή σειρές  κουμπιών  με έκκρουση . Τα ομφάλια μπορεί να 

τοποθετηθούν στον 10
ο
  αι. ή αρχές του 9

ου
 αι. π.Χ. 

 

Τέλος μεγάλη ποικιλία τύπων εμφανίζουν τα χάλκινα περίαπτα 

αυτή την εποχή. Αυτά  είναι δακτυλιόσχημα ή τροχοειδή, κλωβόσχημα  

(ΜΘ 5726, ΜΘ 218), ράβδοι με κομβία ,ενίοτε με μια πιθοειδή μορφή 

στην κορυφή, μικροσκοπικές ραμφόστομοι πρόχοι (ΜΘ  7204) και 

πυξίδες, σε σχήμα πτηνού,(Ο 860), αλόγων ,διπλών πελέκεων, 

ημισέληνων κ.α. Στο Γυναικόκαστρο και στη Βεργίνα βρέθηκαν 2 

δακτυλιόσχημα με κάθετο διάτρητο έλασμα. Τα παραπάνω περίαπτα  που 

ονομάζονται  «Μακεδονικά χάλκινα», γιατί επιχωριάζουν στη 

Μακεδονία , εξακολουθούν να παράγονται και μέχρι τις αρχές του 6
ου

 αι., 

ενώ τα βρίσκουμε ως αναθήματα στα ιερά της Ν. Ελλάδας ακόμα και 

στις ελληνικές αποικίες της Κάτω Ιταλίας. 

 

 

Από τα νεκροταφεία της ΕΣ εντυπωσιάζει είναι ο αριθμός των  

κτερισμάτων που εναποτίθενται στις γυναικείες ταφές και κυρίως στις  

πλουσιότερες . Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο νεκροταφείο στη Νέα 

Φιλαδέλφεια στο τάφο  αρ. 514 βρέθηκαν 40 επίχρυσα κουμπιά που 

διακοσμούσαν το ένδυμα από τον ώμο μέχρι την κοιλιά, χάλκινα 

βραχιόλια, δακτυλίδια  κ.α. Ο τάφος αρ. 778 περιείχε  8 πόρπες, 



δισκόμορφα μεγάλα κουμπιά ένα σε κάθε ώμο , χάλκινη περόνη και 

δακτυλιόσχημο κόσμημα, ενώ στον  τάφο αρ. 948 απαριθμούνται 37 

κτερίσματα μεταξύ των οποίων  4 χάλκινα περιλαίμια, 4 πολύσπειρα 

βραχιόλια, σύριγγες, πόρπες, περόνες.  

    

Στα χάλκινα κοσμήματα της ΕΣ στη Μακεδονία είναι φανερή   η 

επίδραση από το Βορρά, δηλαδή από την Κ. Ευρώπη. Παράλληλα όμως 

εμφανίζονται και ορισμένοι ντόπιοι τύποι, όπως π.χ. είναι τα λεγόμενα 

«μακεδονικά περίαπτα». Ωστόσο σε ορισμένες περιπτώσεις   

διαπιστώνεται  επιβίωση ορισμένων τύπων από την ΕΧ στην ΕΣ και 

αργότερα, πράγμα που κάνουν τη χρονολόγηση τους με βάση 

μορφολογικά κριτήρια ανέφικτη. Σ’ αυτή την περίπτωση μόνο  τα 

αρχαιολογικά τους συμφραζόμενα μπορεί να συμβάλλουν στη 

χρονολογική τους κατάταξη. Από την άλλη μεριά  η οποιαδήποτε 

προσπάθεια να διαγραφεί η πορεία διείσδυσης τους στη Μακεδονία από 

τα Βαλκάνια ή τη Νότια Ελλάδα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί   μέσα από 

την προβληματική  της ανασύνθεσης και κατανόησης  των σχέσεων , 

επαφών και  αλληλοεπιδράσεων του βόρειου ελλαδικού χώρου με τους 

γειτονικούς πολιτισμούς.  

 

΄Αλλωστε θα πρέπει να σημειωθεί ότι  οι οποιεσδήποτε επαφές και 

αλληλοεπιδράσεις προσδιορίζονται εν μέρει και από τη γεωγραφική θέση 

και το ευρύτερο φυσικό  περιβάλλον. Π.χ. η επίδραση τη Νότιας Ελλάδας 

είναι σαφώς πιο έντονη στα παράλια της Χαλκιδικής απ΄ότι στην 

ενδοχώρα, όπου η επίδραση των βόρειων στοιχείων είναι ισχυρή. Στους 

οικισμούς, στα παράλια της Χαλκιδικής, στην Τορώνη και στον Κούκο 

Συκιάς, αναγνωρίζεται περισσότερο η επίδραση από τη Νότια Ελλάδα 

και πιο συγκεκριμένα από την Εύβοια σε  αντίθεση π.χ. με θέσεις της 

ενδοχώρας, όπου εκεί τα βόρεια στοιχεία είναι ισχυρά. Οι θέσεις στην  

κοιλάδα του Αλιάκμονα , που βρίσκονται κοντά στο φυσικό πέρασμα 

προς τη Θεσσαλία, φανερώνουν πιο έντονη την επίδραση από τη Νότια 

Ελλάδα . Στις  πιο απομακρυσμένες  προς τα ΝΔ περιοχές η μυκηναϊκή 

παράδοση δείχνει να επιζεί για μεγάλο χρονικό διάστημα , μέχρι τον 11
ο,
 

συνδυασμένη με τα βορειότερα στοιχεία, ενώ στον 10
ο
 επικρατούν πλέον 

τα βόρεια στοιχεία και οι δεσμοί με την Ελλάδα έχουν ατονήσει. 

 

 Η παραγωγή των χάλκινων κοσμημάτων που συνεχίστηκε και 

μετά την ΕΣ αναμφίβολα σχετίζεται με την ύπαρξη πλούσιων πηγών 

μετάλλων στην περιοχή, όπως στη Χαλκιδική, τη Θάσο και το Παγγαίο ή 

ακόμα και τη Βουλγαρία, η εκμετάλλευση των οποίων ασφαλώς 

συνέτεινε σε μια ντόπια παραγωγή, όπως έχει υποστηριχθεί. Ωστόσο 

θεωρούμε ότι η  επικράτηση των χάλκινων κοσμημάτων  στο 

βορειοελλαδικό χώρο αυτήν την εποχή δε θα πρέπει να αντιμετωπιστεί 



μόνο ως αποτέλεσμα επαφών της Μακεδονίας με τη βαλκανική και τη 

μυκηναϊκή παράδοση αλλά κυρίως ως αποτέλεσμα ιδεολογικών 

επιλογών. Θα πρέπει δηλαδή να ερμηνευτούν αυτές οι επιλογές και 

ν΄αναζητηθεί η εννοιολογική φόρτιση και ο συμβολισμός  που 

απέκτησαν τα κοσμήματα αυτά στα συγκεκριμένα κοινωνικά και 

ιδεολογικά συμφραζόμενα του βόρειου ελλαδικού χώρου.   
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