
ΥΣΤΕΡΟΜΙΝΩΙΚΟΣ ΤΑΦΟΣ ΠΑΧΥΑΜΜΟΥ

Α') ΑΝΑΣΚΑΦΗ - ΤΑΦΙΚΑ ΕΘΙΜΑ

Τον Φεβρουάριον 1951 ερευνών εις την ανατολικήν Κρήτην μετά 
την άνασκαφήν τοΰ πρωτογεωμετρικού ίεροϋ τοϋ Καβουσίου 1 άνέσκα- 
ψα ύστερομινωικόν τάφον έξω τοΰ χωρίου Παχυάμμος Ίεραπέτρας, 
εις την κλιτύν χαμηλού υψώματος καλούμενου 'Αλατσομοϋρι, εις άπό- 
σταοιν ολίγων βημάτων από την έπαυλιν τοΰ Ριχάρδου Seager. Ό 
ανασκαφείς τάφος ασφαλώς ανήκει εις την νεκρόπολιν, τής οποίας άλ
λοι τάφοι εύρέθησαν τυχαίως ή μέ άνασκαφάς τής Boyd κατά τάς 
άρχάς τοΰ αίώνος μας 2.

Ό τάφος ήτο λαξευμένος εις τον μαλακόν βράχον (κούσκουραν), 
καί άπετελεΐτο από θάλαμον περίπου ελλειψοειδή, τοΰ οποίου ή οροφή 
είχε καταπέσει, καί μακρόν δρόμον προς άνατολάς. Οί λίθοι, μέ τούς 
οποίους άρχικώς έκλείετο ή είσοδος τοΰ θαλάμου, είχον άφαιρεθή υπό 
τοΰ ιδιοκτήτου γεωργοΰ Νικολάου Σαριδάκη, ό όποιος το 1928 διε- 
τάραξε το παρά την είσοδον τμήμα τοΰ θαλάμου καί εΰρε τέσσαρα αγ
γεία1. Ευτυχώς ό μυχός τοΰ θαλάμου εύρέθη τελείως άδιατάρακτος.

Άφοΰ έξεκενώθη ό θάλαμος από εν στρώμα απορριμμάτων και 
άλλο στρώμα καθαροΰ βράχου, τό όποιον είχε σχηματισθή μέ τήν κα- 
τάρρευσιν τής οροφής, έφθάσαμεν τό δάπεδον εις βάθος 2.50 μ. πε
ρίπου από τήν σημερινήν επιφάνειαν τοΰ εδάφους. Μετά τήν συμπλή- 
ρωσιν τοΰ καθαρισμοΰ, τό εσωτερικόν τοΰ θαλάμου παρείχε τήν εξής 
εικόνα, (είκ. 1). Κυκλικώς πλησίον τών τοιχωμάτων ευρίσκοντο τρεις 
λουτηροειδεΐς λάρνακες. Αϊ λάρνακες Α και Γ ήσαν τοποθετημένοι 
παραλλήλως, ή μέν πρώτη κατά μήκος τής βόρειας, ή δέ Γ κατά μή
κος τής νοτίας πλευράς τοΰ θαλάμου. Ή λάρναξ Β ήτο τοποθετημένη 
παρά τήν δυτικήν πλευράν τοΰ θαλάμου καθέτως προς τάς δυο άλλας.

') Τά αποτελέσματα τής άνασκαφής αυτής θά δημοσιευθοΰν προσεχώς.
‘) Gournia, σελ. 46. Οί τάφοι απέδωσαν λάρνακας καί κοινήν ΥΜΙΙΙβ 

κεραμεικήν. Εις τήν ιδίαν περιοχήν εΰρίσκονται καί οί τάφοι Άϊσά Λαγκάδα, 
άνασκαφένιες έπίσης άπό τήν Boyd καί χρονολογούμενοι και’ αυτήν ολίγον 
πρό ιών τάφων Άλατοομοΰρι, βλ. αυτόθι. Μινωϊκά όστρακα παρετήρησεν εις 
τό Άλατσομοϋρι ό Seager, The cemetery of Pachyammos, σελ. 10.

’) Τά αγγεία αυτά έφυλάσσοντο εντός τής έπαύλεως Seager μέχρι τής Γερ- 
μανοϊταλικής -κατοχής, κατά τήν διάρκειαν τής οποίας ή έπαυλις έχρησιμοποιή- 
θη ως στρατών. 'Εκτοιε δέν έπανευρέθησμν. Τό σχήμα των είναι άγνωστον.
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400 Στυλιανού ’Αλεξίου

Ή βόρεια πλευρά τής Γ και εν μέρει ή νοτία στενή πλευρά τής Β 
ήσαν συντετριμμέναι.

'Ο νεκρός τής λάρνακας Α είχε τοποθετηθή μέ τήν κεφαλήν πρός 
άνατολάς. (Ήσαν σαφή τά όσια των μηρών εις τό δυτικόν μέρος τής

λάρνακος). Ή λάρναξ Β 
ήτο κενή, και ή Γ περί- 
εΐχεν οστά τελείως δια- 
λελυμένα.

Ε?ς τό δάπέδον με
ταξύ των λαρνάκων A 
καί Β (εικ. 2) άνεκα- 
λύφθη μικρόν όρυγμα 
βάθους 0.10 μ. καί δια
μέτρου περίπου 0.35 μ. 
πλήρες οστών, μεταξύ 
τών όποιων καί τό άνώ- 
τερον τμήμα ανθρωπί
νου κρανίου. Επάνω α
πό τό όρυγμα εύρίσκετο 
πήλινος τριποδικός βω
μός καί πλησίον του πή
λινη κυλινδρική πυξίς μέ 
πώμα (είκ. 1,1), ή οποία 
περιείχε άφθονους ψή
φους περιδέραιων έξ υε- 
λομάζης, περόνην κόμης 
εκ τής αυτής ύλης, ψή
φους σαρδίου, αμέθυ
στου καί χρυσού, ως καί 
δύο μικρούς απλούς χρυ

σούς δακτυλίους. ’Ανάμικτα μέ τά κοσμήματα ήσαν μικρά τεμάχια 
οστών.

’Ίσως τά οστά τού ορύγματος προήρχοντο από τήν λάρνακα Β, ή 
οποία, πιθανώς επ’ ευκαιρία μιας νέας ταφής, εξεκενώθη προετοιμα 
σθεισα οϋτω διά νέαν χρήσιν, ή οποία όμως δέν έπραγματοποι.ήθη 4.

Είκ. 1.— Κάτοψις τοΰ τάφου Παχυάμμου.

4) Κενή λάρναξ καί κρανία εις όρυγμα είς άλλον τάφον τοΰ Άλατσομου- 
ρίου, Gonrnia, σελ. 46. Δι’ ορύγματα μέ οστά είς τάφους μυκηναϊκών χρόνων 
βλ. καί Nilsson, Min. Myc. Rel., 1950, σελ 690 έξ. IIβ. Wace, Ch. 
Tombs at_Mycenae, 1932, σελ. 144 : the bones of the first tenant with so-
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Τα κοσμήματα, μέ ιά όποια είχε ταφή ό νεκρός, ετοποθετήθησαν εις την 
πυξίδα ανάμικτα μέ οστάρια και άπετέθησαν πλησίον τοΰ ορύγματος. 
’Άνωθεν αύτοΰ εστήθη ό τριποδικός βωμός, έπ'ι τοΰ οποίου έγινεν ώ- 
ρισμένη προσφορά καρπών ή χοή. (*0 βωμός δεν έφερεν ίχνη πυράς).

Είκ. 6. —"Ορυγμα, βωμός καί πυξίς παρά τήν λάρνακα Α.

"Ομοιοι τριποδικοΐ βωμοί έχουν εΰρεθή και ε’ις άλλους τάφους, 
δπως εις Γοΰρνες*, εις Ζαφέρ Παπουραν®, πλησίον τής εισόδου 
τοΰ'Βασιλικοΰ Τάφου των Ίσοπάτων και εις τάφον τής νεκροπόλεως 
Κατσαμπά7. Ή άποψις ότι πρόκειται απλώς περί «κινητών εστιών»,

me perhaps of his possessions would be collected and packed in a small 
pit...

5) Άρχαιολ. Δελτ , 1918, σελ 77, είκ. 21.
6) Evans, Pr. Τ. Κιι,, σελ. 36, είκ. 33α, είκ. 34. 
βα) Αΰτ., σελ. 143.
7) «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ’, σελ. II.

ΚΡΗΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ Η. 26
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402 Στυλιανού ’Αλεξίου

επί τών οποίων ετοποθετοΰντο οίνθρακες προς θέρμανσιν των νεκρών * 8 
δεν φαίνεται πιθανή. Οί άνθρακες, οί οποίοι εύρίσκονται κάποτε επί 
τών βωμών, έγρησίμευον, φαίνεται, διά την καΰσιν αρωματικών υλών 
προς εξαγνισμόν τοΰ τάφου 9 ή διά την όλοκαύτωσιν προσφορών. Ή 
περίπτωσίς μας κάμνει πιθανόν δτι προσφορά! ήδΰναντο καί νά τοπο
θετηθούν απλώς επί τού βωμού, αν ήσαν π.χ. καρποί, ως εις την λάρ 
νακα τής 'Αγίας Τριάδος, ή, αν ήσαν υγρά, νά χυθούν εντός τοΰ πε- 
ριχειλώματος. Ή τοποθέτησις τοΰ βωμού ακριβώς άνωθεν τού ορύγ
ματος, υποδεικνύει ίσως δτι σκοπός τής πράξεως ήτο ό εξευμενισμός 
τοΰ νεκρού. Άπετρέπετο ούτω ή έξοδός του από τον τάφον ή λάκκον '°.

Μεταξύ τής λάρνακος Α καί τού τοίχου, πλησίον τής πυξίδος τών 
κοσμημάτων, άνευρεθη ψευδόστομος άμφορεύς (εϊκ. 1,2)' πλησίον τής 
λάρνακος Β άβαθές λίθινον άγγεΐον (εϊκ. 1,3), καί πλησίον τής Γ χάλ
κινος δίσκος (εϊκ. 1,4). Τό τελευταΐον άντικείμενον πιστεύω δτι είναι 
δίσκος ζυγού, λόγφ τού ελαφρώς θολωτού σχήματος καί τών τεσσάρων 
οπών, τάς οποίας φέρει σταυροειδώς. Τούτο μάς οδηγεί εις τά «τά
λαντα» τού Διός, τά όποια καθώριζαν την μοίραν τών ομηρικών η
ρώων, καί εις την «ψυχοστασίαν», δηλαδή την μετά θάνατον ζύγισιν 
τών ψυχών

Ό δρόμος τού τάφου άνεσκάφη εις μήκος 2,50 μ., άλλ’ εξετείνετο 
καί περαιτέρω εις γειτονικήν άμπελον. Ή άνασκαφή του θά ήτο διά 
τούτο δαπανηρά καί δεν έκρίθη αναγκαία. 'Ο δρόμος εϊχε πλάτος προ 
τής εισόδου τοΰ θαλάμου 0.95 μ. καί ήτο επικλινής προς αυτήν. Εϊς 
μικράν άπόστασιν από τής εισόδου εύρίσκεται βαθμίς 0,25 μ. ύψους. 
Έπί τοΰ δαπέδου τού δρόμου προ τής εισόδου εύρέθησαν αποσυντε
θειμένα μικρά τεμάχια χαλκών δπλων, εγχειριδίων καί βελών, εκ τών 
οποίων δεν κατέστη δυνατόν νά άποκατασταθή ούδέν.

Β") ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ

1) Πίν. Ε', είκ. 1 καί 2. Λάρναξ Α. Σχήμα λουτήρος ελλειψοειδές μέ πλευ
ράς επιπέδους. Μήκος 1.22 μ., πλάτος 0.51 μ., ύψος 0.48 μ. Εις τήν μίαν μα

8) Evans, ένθ’ άνωτ., σελ. Β6.
8) Πβ. Wace, ένθ’ άνωτ.
ι0) "Ο Τ' ο r s d y k e, B.S.A., XXVIII, σελ. 246, βλέπει ίχνη θυσίας εις 

όρυγμα τάφου τού Μαύρου Σπηλιού περιέχον δοτά ζώων, τεμάχια θυμια
τηριού καί άνθρακας. Εις τόν τάφον τής Παχυάμμου τό όρυγμα περιεΐχεν αν
θρώπινα οστά καί δέν δύναται νά γίνη λόγος περί θυσίας.

u) Picard, Les religions prehelleniques, 1948, σελ. 290. Πβ. χρυσούς 
ζυγούς έκ καθέτων τάφων τών Μυκηνών, Fimmen, Die Kretisch - Myk. Kul- 
tur, σελ. 123 - 4, εϊκ. 116. Ότι δέν εύρέθη ό έτερος δίσκος τοΰ παρόντος ζυ
γού, δύναται νά άποδοθή εις διατάραξιν κατά μίαν τών νεωτέρων ταφών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 16:47:11 EEST - 54.161.213.156
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κράν πλευράν σχηματικός όκτάπους, φολιδωτόν θέμα καί σχηματοποιημένα 
άνθη παπύρου. Ή ά?λη μακρά πλευρά έχει φολίδας, οριζόντιας κυματοει
δείς γραμμάς καί κάθετον σειράν συνδεομένων σπειρών. Εις τάς στενάς πλευ
ράς κάθετοι σπεΐραι καί άνθη. Εσωτερικούς ταινία καί εις τήν μίαν μόνον 
πλευράν ιχθύες. Ραβδώσεις κάθετοι χωρίζουν τά θέματα έξαηερικώς.

2) ίΐίν. ΣΤ', είκ. 1. Λάρναξ Β. Λουτηροειδής μέ βαθυνομένας πλευράς. 
Μήκος 0.96 μ , πλάτος 0 50 μ , ύψος 0.38 μ. Έκάστη μακρά πλευρά έχει εις 
τό μέσον σχηματικόν θέμα φύλλων κισσού, καί εκατέρωθεν σχηματοποιημένον 
όκτάποδα, τοϋ οποίου οί πλόκαμοι καταλαμβάνουν καί τήν παρακειμένην στε
νήν πλευράν.

3) Λάρναξ Γ. Λουτήρ μέ βαθυνομένας πλευράς, άκόσμητος. Μήκος καί 
πλάτος ώς ή Β, ύψος 0.45 μ. Αί λαβαί περιβάλλονται άπό άνάγλυφον ό ιτώ- 
σχημον προεξοχήν. "Επειδή κατά τά άλλα ό τύπος δέν είναι χαρακτηριστικός, 
ή λάρναξ δέν συνεκολλήθη καί δέν παρέχεται φωτογραφία της.

4) ΙΙίν. Ζ', είκ. 1, 2, 3, 4. Πυξίς κυλινδρική μέ δμοιον πώμα. Προεξοχή 
πλησίον τής βάσεως. Διάμετρος βάσεως 0.165 μ., ΰψος μέ τό κάλυμμα 0.105 μ. 
Φέρει μέ ζωηρόν ερυθρόν χρώμα επί κιτρινωπού επιχρίσματος ημικύκλια εκα
τέρωθεν γραμμής, θέμα «ιερών κεράτων» καί μεταξύ αυτών φυτικόν θέμα, έπί 
δέ των κεράτων μικρά μονόχρωμα πτηνά, δικτυωτόν, αντιμέτωπα μηνοειδή θέ
ματα μέ παραπληρωματικά τριγωνίδια καί δικτυωτόν, άμυγδαλοειδές θέμα μέ 
παραπληρωματικό τριγωνίδια, άβακα ζατρικίου καί δύο σχηματικά πτηνά (πέρ 
δικας) μέ ύψωμένην πτέρυγα, τά όποια ραμφίζουν ώοθήκας άνθέων. ‘Επτά έν 
δλψ όπαί περιτρέχουν τήν πυξίδα, έκ των οποίων δύο συμπίπτουν πρός τούς 
οφθαλμούς των πτηνών. Μία όπή εύρίσκεται καί εις τό κέντρον τοϋ καλύμμα
τος καί οϋτω έν νήμα διερχόμενον διά μέσου όλων τών οπών συνεκριιτει τό 
πώμα έπί τής πυξίδος. Τό πώμα φέρει παράστασιν πτηνού όμοιου πρός τό άλ
λα, αλλά μέ κλειστήν πτέρυγα, τό όποιον ραμφίζει φυτικόν θέμα, ώς τά έπί τών 
τοιχωμάτων. Πέριξ σειρά Ζ καί στιγμαί. Τό κάθετον τοίχωμα τοϋ πώματος 
έχει ταινίας, μεταξύ τών όποιων έπαναλαμβανόμενα Ζ. Τό πώμα καί τά κάθετα 
τοιχώματα τής πυξίδος διακοσμούνται έπίσης υπό λεπτών φύλλων χλόης και 
κυματοειδούς μονοχρώμου θέματος (rock pattern). Τεχνική άρίστη, πηλός λε
πτός καί καθαρός, χρώμα καί δπτησις λαμπρά.

5) Πίν. Η' είκ. 2, δεξιά. Ψευδόστομος άμφορεύς πεπιεσμένος, ϋψους 0.105 
μ. μέ τήν λαβήν, καί διαμέτρου εις τήν κοιλίαν 0.16 μ. Φέρει γραπτός ταινίας 
μέ φαιόν. Περί τήν λαβήν καί τό στόμιον ogival canopy μέ παραπληρωμα
τικούς ρόδακας. Εις τούς ώμους ραβδωτά τριγωνίδια.

6) Πίν. Η , είκ. 2, άνω. Χάλκινος δίσκος ζυγού ελαφρώς κοίλος, αρκετά 
(οξειδωμένος, μέ διάμετρον 0.07 μ., φέρων τρεις μικρός δπάς εις τήν περιφέ
ρειαν. "Υπήρχεν ασφαλώς καί τετάρτη εις τό μικρόν έλλεϊπον τμήμα της.

7) Πίν. Η', είκ. 1. Πήλινος τριποδικός βωμός, ύψους 0 205 μ. καί διαμέ
τρου 0.36 μ. “Εχει άβαθή κοιλότητα περιοριζομένην άπό χαμηλόν περιχείλω- 
μα. Πόδες υψηλοί καί παχεΐς δψ. 0.175 μ.

8) Πίν. Η', είκ. 2 αριστερά. Άβαθές ανοικτόν άγγεΐον έκ τιτανόλιθου, ύ
ψους 0.045 μ. καί μεγίστης διαμέτρου 0.143 μ. Τά χείλη έξέχουν ολίγον έξω- 
τερικώς. Συνεπληρώθη μικρόν τμήμα τών χειλέων καί τού πυθμένος.

Τά εντός τής πυξίδος εύρεθέντα κοσμήματα (πίν. ΣΤ', είκ. 2) είναι :
1) Χρυσούς δακτύλιος διαμ. 0.017 μ., φέρων έπί τού κρίκου έξωτερικώς 

λεπτήν κοκκίδωσιν. Ή σφενδόνη άποτελειται άπό ελλειψοειδή δίσκον μέ περί-
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χείλωμα καί αντί δακτυλιόλιθου έχει τεμάχιον ελεφαντοστού τού Ιδιου σχήμα
τος, άκόσμητον.

2) Χρυσούς δακτύλιος άποτελούμενος από λεπτήν έλικοειδή ταινίαν, δια
μέτρου 0.02 μ.

ΐ!) Περιδέραιον άπαρτισθέν άπό επτά στρογγύλας ελαφρώς πεπιεσμένος 
χρυσός ψήφους, μίαν λωτοειδή χρυσήν, δύο εύμεγέθεις ψήφους σαρδίου, έκ ιών 
οποίων ή μία φακοειδής, αυλακωτή, ή δέ άλλη αυλακωτή στρογγύλη, καί μίαν 
στρογγυλήν άπό άμέθυστον.

4) Περιδέραιον άπαρτισθέν άπό επτά φακοειδείς ψήφους ύελομάζης καί 
δέκα πέντε στρογγύλας μέ μεγάλας αύλακας.

5) Περιδέραιον άπό δέκα οκτώ λωτοσχήμου; ψήφους ύελομάζης μέ κοκ- 
κίδωσιν, αύλακωτάς. Αί δύο άκραϊαι άπλαϊ.

6) Περιδέραιον άπό πεντήκοντα καί δύο στρογγύλας ψήφους ύελομάζης, 
σχεδόν δλας αύλακωτάς. Προσετέθησαν καί τέσσορα επιμήκη σταγονοειδή εξαρ
τήματα τής ιδίας ύλης.

7) Περιδέραιον άπό τριάκοντα εννέα ψήφους ύελομάζης εις σχήμα φύλλων 
κισσού.

8) Κομβίον έξ ύελομάζης.
9) Περόνη κόμης έξ ύελομάζης, μήκους 0.105 μ. καμπτ·>μένη είς τό έν ά- 

κρον καί λεπτυνομένη είς τό άλλο. (Δέν άπεικονίζεται).
Ή μάζα τών κοσμημάτων τούτων είναι λευκή μέ κυανίζουσαν άπόχρωσιν, 

διατηρείται δέ κατά τό πλείστον καλώς.

Γ) ΕΞΕΤΑΣ1Σ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ

Ή πυξΐς τών κοσμημάτων ανήκει είς κεραμεικόν ι ύπον γνωστόν 
έν Κρήτη. Πρόδρομοι τοΰ τύπου τοΰ παρόντος δείγματος δύνανται νά 
θεωρηθούν αγγεία, όπως ή μεγάλη κυλινδρική μετά πώματος πυξΐς 
από τάς άκισκαφός τοΰ Σ r. Μαρινάτου είς τό Βαθύπετρον. 'Η 
πυξΐς αυτή είναι όπως καί τα άλλα ευρήματα τής έπαύλεως ΥΜ I α 
χρόνων 11 * *.

Τελείως ανάλογοι καί σύγχρονοι προς την πυξίδα τής Παχυάμμου 
είναι ΥΜ III α καί β πυξίδες εξ ανατολικής Κρήτης, όπως ή μετά λα
βών πυξΐς τοΰ Βρεττανικοΰ Μουσείου έκ Παλαικάστρου, ή οποία φαί
νεται καί τεχνικώς όμοια προς την πυξ δα Παχυάμμου 1S, καί αί πυξί
δες τών Κουρνιών, εκ τών οποίων μάλιστα μία διακοσμείται μέ πτηνά14·

’*) Πβ. τήν σύγχρονον πυξίδα τού μεγάρου Νίρον, Άρχ Έιιημ., 1922, 
θ;λ. 21, εΐκ. 18, άνω δεξιά.

'“) B.S.A., Suppl. I, iq’.t, Bosa oquet- Dawkins, The unpu
blished objects from the Palaikastro excavations, I, εΐκ. 79, καί σελ. 94 έξ.,
όπου καί περί άλλων ΥΜ III πυξίδυιν. Πβ. σύτ , είκ. 80 (πώματα πυξίδων) καί 
85 c (πυξΐς).

14) Gournia, πίν. X, άριθ. 5 καί 40.
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Συγγενέστατος είναι ό τύπος τής πυξίδος μέ δυο λαβάς προσκεκολ- 
λημένας καθ’ δλον το ύψος των τοιχωμάτων, τοΰ οποίου δείγμα τοϋ 
τέλους τών ΥΜ III χρόνων (close style) έχομεν έκ Φαιστού 15 16 * 18 καί άλ
λο ύπομινωικόν από τό Καρφί 1β. Ή πυξις από τό Καρφί διακοσμεΐ- 
τας μέ «ιερά κέρατα» και πτηνά, όπως ή πυξις τοΰ Παλαικάστρου.

Ό τΰπος τής κυλινδρικής ή ελλειψοειδούς πυξίδος μέ ευρΰτερον 
τοϋ στομίου στρογγυλόν ή ελλειψοειδές πώμα και όπάς προσδέσεως 
είναι ασφαλώς παλαιότατος και δΰναται νά άναχθή εις προανακτορι 
κούς χρόνους και κυκλαδικός επιδράσεις 1!.

'Ως προς τήν τεχνικήν, ό λεπτός και καθαρός πηλός, τό κιτρινω
πόν επίχρισμα, τό άνισον βαθύ ερυθρόν και παχύ χρώμα, και ή τελεία 
δπτησις, τά οποία χαρακτηρίζουν τήν πυξίδα τής Παχυάμμου απαν
τούν εις μεμονωμένα δείγματα καθ’ δλην τήν διάρκειαν τών ΥΜ χρό
νων IS.

15) Mon. Ant., XII, αελ. 117, είκ. 46.
le) B.S.A., XXXVIII, πίν. XXIV, 6, δεξιά.
Π) Πβ. κυκλαδικήν στρογγυλήν πυξίδα έκ Μήλου, J. H.S., Suppl. IV 

(1904), Excavations at Phylakopi, πίν. IV, 1, πρός τήν οποίαν ανάλογος ή 
έκ τής νεκροπόλεως τών Μαλίων προανακτορική μικρά πυξις άριθ. 8526 τοΰ 
Μουαείου Ηρακλείου, έπαναλαμβάνουσα γραπτώς τήν Ιδίαν διακόσμησιν τε
θλασμένων. Πβ. καί τάς ατρογγύλας πυξίδας τοϋ τάφου Πύργου, Άρχ. Δελτ., 
1918, Παράρτ., σελ. 143, είκ. 7, άριθ. 30 - 5, είκ. 9, άριθ. 73, οπού καί πώμα
τα. Συγγενής καί δ τύπος Mallia, Necropoles, I, (Etudes Cretoises, VII), 
πίν. XXXVI. ’Επίσης τά παλαιοανακιορικά MM I καί II κυλινδρικά αγγεία 
μετά πώματος, ώς Seager, The Cemetery of Pachyammos, πίν. II, κάτω 
αριστερά. Νεοανακτορικά δείγματα έμνημονεύθησαν ήδη. Ό Furumark, 
Myc. Pott., σελ. 46, ανάγει συγγενή τύπυν έκ κυρίως Ελλάδος, αύτ., είκ. 12, 
άριθ. 12, είς κυκλαδικά πρότυπα. Διά τάς ελλειψοειδείς πυξίδας πβ. τάς προ- 
ανακτορικάς κυκλαδικού τύπου έκ Πύργου, Άρχ. Δελτ., 1918, παράρτ., είκ. 9, 
άριθ. 62, τήν παλαιονακτορικήν τοϋ Αγίου Όνουφρίου, Evans, Cretan 
Pictographs, 1895, είκ. 107, τήν νευανακτορικήν, τής οποίας σώζεται τό έλε- 
φάντινον πώμα μέ όκτωσχήμους ασπίδας έκ τών τάφων Κνωσοϋ, Evans, 
Pr. Τ. Kn., σελ. 44, είκ. 41, καί τήν άδημοσίευτον ΥΜ III β έκ τάφου τής 
Επισκοπής ’Ηρακλείου, άνασκαφέντος υπό Ν. Πλάτωνος, άριθ. 9908 τοΰ 
Μουσείου ‘Ηρακλείου. Διά τήν έξω τής Κρήτης διάδοσιν τοΰ τύπου μετά λα 
βών, πβ. Furtwangler - Eoeschke, Myken. Vasen, 1886, πίν. VII, 
36 XIII, έξ Ίαλυσοΰ, καί πίν. XVI, 104, έξ ’Αθηνών.

18) Ή άποψις δτι ή ΥΜ III τεχνική υπερέχει γενικώς τής τεχνικής τών 
ΥΜ I καί II περιόδων δέν άνταποκρίνεται είς τά πράγματα καί πιθανώς οφεί
λεται είς τό δτι διά τάς παλαιοτέρας περιόδους γενικεύονται συμπεράσματα 
βασιζόμενα επί μιας ώρισμένης τάξεως «ανακτορικών» αγγείων, (ώς π. χ. τά 
αγγεία τών τάφων τού Σανατορίου, καί τάφου Α Κατσαμπά), ανεπαρκούς ώπιη- 
μένων. Ουτω όμοιότατον τεχνικώς πρός τήν πυξίδα τής Παχυάμμου είναι τό 
ΥΜΙ κύπελλον τοΰ Παλαικάστρου (Β. S. A , XI, σελ 275, είκ. 6α), ανάλογα
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Πτηνά ως άγγειογραφικόν θέμα παρουσιάζονται διά πρώτην φο* 
ράν εν Κρήτη επί των μηλιακών αγγείων των Temple Repositories, 
τά όποια αποτελούν βεβαίως εισαγωγήν ,9. Τά αγγεία αυτά είναι με. 
σοκυκλαδικών III χρόνων, αί δέ παραστάσεις των άνήχθησαν υπό τού 
Evans20 21 εις μινωικάς τοιχογραφικάς παραστάσεις γρυπών. Πτηνά 
σχηματικά απαντούν εις την κυκλαδικήν κεραμεικήν ήδη εις χρόνους 
άντιστοιχούντας προς την προανακτορικήν και παλαιοανακτορικήν πε
ρίοδον έν Κρήτη Τά δείγματα αυτά πείθουν δτι εις τάς Κυκλάδας 
ή τάσις προς παράστασιν πτηνών επί αγγείων ήτο παλαιά. Άργότε- 
ρον αΰτη παρουσιάζεται συνδυασμένη μέ μινωικάς φυσιοκρατικάς επι
δράσεις, πιθανώς δέ μηλιακαί εισαγωγαι τού μικτού τούτου τύπου, 
δπως τά αγγεία τών Temple Repositories, μάλλον ή Ιπιδράσεις ελ- 
λαδικαί, ώθησαν τούς κρήτας άγγειογράφους νά χρησιμοποιήσουν 
καί αυτοί τό θέμα. Φαίνεται δμως δτι τό πρότυπον έλήφθη εκ τών 
τοιχογραφιών τών μινωικών ανακτόρων, διότι τά παλαιότερα κερα- 
μεικά δείγματα τού θέματος έν Κρήτη είναι πλησιέστερα προς αύτάς 
παρά προς τά πτηνά τών μηλιακών αγγείων.

Ό Evans είχε προείπει την παρουσίαν τού θέματος επι τής 
ΥΜ II κεραμεικής 22, ενώ 6 Pendlebury κατηγορηματικώς ήρνή- 
θη την δυνατότητα αυτήν, ύποστηρίξας δτι ή πρώτη έμφάνισις πτηνών 
εις την κεραμεικήν παραγωγήν τής Κρήτης γίνεται κατά τούς ΥΜ III α 
χρόνους20. Αί πρόσφατοι άνακαλύψεις σαφώς «ανακτορικών» αγγείων 
μέ πτηνά εις τάφον τού Σανατορίου (άνασκαφαι Hood και De 
J o ng1*) καί εις τάφον τής ύπ’εμού άνασκαπτομένης νεκροπόλεως Κά

δε της αυτής περιόδου θά ήδύνατο κανείς νά προοαγάγη καί έκ Κνωσού. Άφ' 
ετέρου είναι φανερά ή συγγένεια τής πυξίδος πρός αγγεία, δπως ό ψευδόστομος 
ΥΜ III β άμφορεύς έκ τάφου τής Επισκοπής Ίεραπέτρας, άριθ. Μουσείου 
7637, Άρχ. Δελτ., 1920 - 1, Παράρτ., σελ. 160, είκ. 9, πρώτον έξ αριστερών.

,0) Ρ. Μ., I, σελ. 557, είκ. 404 h.
,0) Αΰΐ., σελ. 558.
21) J. Η. S., Suppl. 4, 1904. Excav. at Phylakopi, πίν. VII, άριθ. 4 α, 

17, πίν. XI, άριθ. 2, 5.
**) Ρ. Μ., IV, σελ. 334.
’*) Archaeol. of Crete, σελ. 247. Ό Pendlebury, αύτ., σελ. 247 - 8ι 

ΰπεστήριξε καί τήν προέλευσιν τού θέματος άπό τήν κυρίως Ελλάδα, ερμήνευ
σα; έκ τού λόγου τούτου καί τήν σχηματικότητα τών ΥΜ III α πτηνών. Άλλ’ 
ή σχηματοποίησις είναι γενικόν φαινόμενον τού ρυθμού τούτου καί εκτείνεται 
καί εις τά κοινότερα μοτίβα τής προηγουμένης περιόδου, ως δ όκτάπους, περί 
τής έξωθεν καταγωγής τών οποίων δέν δύναται νά γίνη λόγος.

“) B.S.A., XLVII, σελ. 264, είκ. 10, 14, πίν. 56α.
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τσαμπά25 έλυσαν όριστικώς to ζήτημα. Τά αγνεία τοϋ Σανατορίου και 
Κατσαμπα είναι πράγματι σύγχρονα προς τον αμφορέα μέ πτηνά τοϋ 
’Άργους26, και πείθουν διι και ως προς τοΰτο ή εξέλιξις τοϋ ΥΜ II 
ρυθμού εις την Κρήτην καί την κυρίως Ελλάδα είναι τελείως παράλ
ληλος.

Τά πτηνά τής πυξίδος τής Παχυάμμου ανήκουν εις κατηγορίαν, ή 
οποία προήλθεν από τον τοιχογραφικόν τύπον τής πέρδικος, ως αί πέρ
δικες τής ζωφόρου τοϋ Καραβάν Σεράϊ27. Ό τύπος αυτός είναι αρκετά 
πλησίον προς τον φυσικόν χαρακτήρα τοϋ μόνου ζώντος έν Κρήτη εί
δους πέρδικος, τής ενδημικής εν τή νήσφ «πέρδικος πετραίας» (alectoris 
graeca saxatilis). Άλλ’ ή εξέλιξις τοϋ τύπου επί τής κεραμεικής άπε· 
μακρύνθη τοϋ φυσικού κα'ι τοιχογραφικοϋ τύπου. Ουτω ήδη επί των 
ΥΜ II αγγείων ή γραμμωτή διακόσμησις των πλευρών τής πέρδικος 
έπεξετάθη εις δλον τό σώμα ταυτισβεΐσα μέ τά νατουραλιστικά πτίλα 
τής τοιχογραφίας28. Εις ωρισμένας περιπτώσεις αϋτη μετεβλήθη εις 
στίξιν. Τό ημικύκλιον, τό όποιον περιβάλλει τό πρόσωπον τής πέρδικος 
μετετοπίσθη κατωτέρω ή έξέλιπε. Προσετέθη ουρά έν εΐδει ήμίσεος 
ρόδακος εκ τοϋ τύπου τοϋ φασιανού τής ιδίας τοιχογραφίας τοϋ Κα
ραβάν Σεράϊ29, τό ράμφος έγινε κάποτε μακρότερον και όμοιον 
προς τό τής νήσσης. Εις τά ΥΜ III αγγεία ή στάσις γίνεται περισσό
τερον αφύσικος, τα πτερά άκαμπτα, τά νατουραλιστικά στοιχεία άψυ
χα, άλλ’ εξόχως διακοσμητικά.

2δ) Άπεικόνισις μετά τοΰ συνόλου των αγγείων τοΰ τάφου είς Β. C. Η., 
LXXVIII, Chronique des Fouilles, σελ. 153, εϊκ. 50, καί Antiquity, 112, 
πίν. VII.

2e) Ρ. Μ., IV, είκ. 276. Πβ. καί τό άργυροΰν ποτήριον έκ Δένδρων, 
Persson, New Tombs, 1942, σελ. 89, είκ. 100, πίν. VI.

2Ι) Evans, Ρ. Μ., II, 1, Frontispiece, είκ. 51 - 2. Πβ. Furumark, 
Myc. Pott , είκ. 30 (τύπος raised wing). Άλλη κατηγορία πτηνών τής ΥΜ II 
καί III αγγειογραφίας, αύτ., είκ. 29 (τύπος folded wing) προήλθεν άπό τόν τύ
πον τής νήσσης. Παρ’ δλον δτι απαντούν καί μεικτοί τύποι, ή διαφορά είναι, 
νομίζω, σαφής είς τά όλιγώτερον εκφυλισμένα δείγματα, καί συνίσταται είς τόν 
μακρόν λαιμόν καί τό μακρόν ράμφος τοϋ υδροβίου καί είς τάς ραβδωτάς ζώ- 
νας των πτερών. Διά τά «νειλωτικά» λεγάμενα θέματα, δηλ. τάς παραστάσεις 
άγριων νησσών μεταξύ ιχθύων καί άνθέων παπύρου, ή αιγυπτιακή έπίδρασις 
είναι προφανής, άλλ', ως φαίνεται, ήσκήθη μέσψ τής μινωικής τοιχογραφίας. 
Πβ. Evans, Ρ. Μ., IV, σελ. 332. Βλ. τάς σχετικός πρός τήν προέλευσιν τοϋ 
τύπου απόψεις τοΰ Furumark, Myc. Pott., σελ. 195.

!s) Γραμμωτήν διακόσμησιν έχει καί τό blue bird, είς τό στήθος, Ρ. Μ., 
II, σελ. 454 έξ , πίν XI.

29) Έκ τών γνωστών ΥΜ II κεραμεικών δειγμάτων αϋτη άπαντμ διά πρώ- 
την φοράν είς τήν μνημονευθεϊσαν πρόχουν τοΰ Κατσαμπα.
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Ή συγγενέστερα προς τον τοιχογραφικόν τύπον άγγειογραφική 
παράστασις τής πέρδικος είναι ή επί τοϋ μνημονευθέντος ΥΜ II άμ- 
φορέως τοΰ Σανατορίου. Ευθύς κατόπιν έρχεται ό τύπος τής επίσης 
ΥΜ II πρόχου τού Κατσαμπά, καί επεται το πήλινον αλάβαστρον εκ 
τοϋ τάφου 11 Φαιστού80 καΐατασσόμενον όρθώς υπό τού Furu- 
mark εις τό τέλος τών ΥΜ III α χρόνων (ΥΜ III A : 2)81. Ή πυ- 
ξις τής Παχυάμμου δύναται νά είναι σύγχρονος προς τό άγγεΐον τού
το. Ό τύπος τών πτηνών είναι αρκετά όμοιος, υπάρχουν δέ και άνα- 
λογίαι εις την σύνθεσιν, (ραμφισμός άνθέων περιβαλλόμενων από 
χλόην), και επίσης εις τά δευτερεύοντα θέματα, (έκφυλιστική παραλ
λαγή τού rock pattern, ζατρίκιον, παραπληρωματικά τριγωνίδια).

'Η πυξίς τής Παχυάμμου παρουσιάζει επίσης αναλογίας όσον αφο
ρά τον συνδυασμόν τών θεμάτων προς ΥΜ III β λάρνακα εκ Παλαι- 
κάστρου* *8, ή οποία διακοσμείται μέ «ιερά κέρατα», φυτά καί πτηνά, 
διαφόρου όμως τύπου τών ίδικών μας, και κυματοειδή rock patterns. 
Επίσης ενθυμίζει την σύγχρονον (ΥΜ III β) λάρνακα έκ τής Επι
σκοπής ‘Ιεραπέτρας “, διακοσμουμένην επίσης μέ κέρατα καί πτηνά84. 
Ώς προς τά μικρά πτηνά τά καθήμενα επί τών κεράτων, νομίζω ότι 
αποτελούν παράλληλον τών μαύρων πτηνών, τά όποια κάθηνται επί 
τών διπλών πελέκεων τής λίθινης ζωγραφημένης λάρνακος έξ 'Αγίας 
Τριάδος, πιθανώς δέ παριστούν κορώνας.

Τό μεταξύ τών κεράτων φυτικόν θέμα, προελθόν από τον κάλυκα 
τών παπύρων τοΰ ΥΜ II τύπου ανάγεται εις τάς φυτικάς διακοσμή
σεις διπλών πελέκεατν τοποθετημένων μεταξύ κεράτων. Ούτω εις ΥΜ 
I α άγγεΐον έκ Ψύρρας88 μεταξύ τών κεράτων ταυροκεφαλής ΐσταται δι
πλούς πέλεκυς, τού οποίου ό στειλεός λήγει άνω εις κρίνον. Εις τό 
θέμα τής πυξίδος μας παρελείφθη ό διπλούς πέλεκυς καί έμεινεν ή φυ
τική του άπόληξις*'.

•°) Mon. Ant. XIV, σελ. 534, σελ. 567, άριθ. 25, πίν. τοΰ ανατύπου I, 1 
καί II.

·') Chron. of Myc. Pott. σελ. 105.
,a) B.S.A., VIII, πίν. XVIII, XIX.
*') Άρχ. Δελτ., 1920 - 1, Παράρτ., σελ. 158, εϊκ. 5.
84) Διά τό θέμα τών κεράτων, βλ. Furumark, Myc. Pott., είκ. 56 

θέμα, 36.
·6) Evans, Pr. Τ. Kn., πίν. CI.
,e) Seager, Excav. on the island of Pseira, 1910, Anthr. Public- 

Univ. of Pennsylv. Mus., Ill, πίν. VII. ,
s’) Πβ. διακόσμησιν κεράτων μέ κλάδους, Ρ. Μ., IV, σελ. 345, είκ. 289c, 

ίσως κατά παράλειψιν τών διπλών πελέκεων. "Αλλως είναι πιθανόν δτι καί τά
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ΠΙΝ. Ε'

Εϊκ. 1 — Λαρναξ ΰσιερομινωικοϋ τάφου ΙΙυιχυάμμου.

Είκ. 2.—Λάρνοξ ύατερομινωικοΰ τάφου Παχυάμμου.
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ΠΙΝ. Η

Είκ. 1 — Τρυτοδιχός βωμός τάφου ΓΙηχυάμμου.

Είκ. 2. — Μικρά εΰρϊιμυτα τάφου Παχυάμμου.
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Τά φυτά, τα οποία ραμφίζονται από τα πτηνά, είναι, νομίζω, «κω- 
δίαι», δηλαδή έξωγκωμέναι ωοθήκαι άνθέων, ίσως μηκώνων, μετά την 
πτώσιν των πετάλων τής στεφάνης.Δηλοΰνται τά χείλη τής ωοθήκης και 
ό ύπερος, ως καί τά σπέρματα, τά όποια περιέχει, μέ στίξιν. Τό ιθέμα 
τής «κωδίας» υπό την παρούσαν του μορφήν είναι σπάνιον καί δεν 
έχει θησαυρισθή υπό τοϋ Furumark. Τά μόνα παράλληλα, τά ό
ποια γνωρίζω, χάρις εις ύπόδειξιν τοϋ κ. Νικολάου Πλάτωνος 
είναι τά έκ Φυλακωπής38. Έκάστη κωδία εχει αντί ενός δυο στελέχη, 
τά όποια καί σχηματίζουν τό περίγραμμά της’9.

Τά εκατέρωθεν γραμμής ημικύκλια προέρχονται από τό εκφυλισμέ- 
νον θέμα των ήμιρροδάκων εκατέρωθεν «τριγλύφων» 40, πιθανώς δέ 
εις τό ίδιον θέμα ανάγονται καί οί αντιμέτωποι μηνίσκοι4'.

Έκ των θεμάτων τών λαρνάκων ό δκτάπους τής Α είναι όλιγώτε- 
ρον σχηματικός τοϋ δκτάποδος τής Β καί ευρίσκεται αρκετά πλησίον 
τοϋ «ανακτορικού» τύπου κατά τήν διαμόρφωσιν τοϋ σώματος, τήν 
παράστασιν τών δφθαλμών καί τον τρόπον άποφύσεως καί σπειρώ- 
σεως τών δέκα πλοκάμων42 * * * * *. Έκ τών θεμάτων τοϋ Furumark, 
Myc. Pott, άριθ. 21, συγγενέστερα προς τον δκτάποδα τής λάρνακος A 
είναι τά δείγματα III A : 1 καί 2 early, έν τούτοις έκ τοϋ συνόλου 
τών μοτίβων καί τοϋ σχήματός της ή λάρναξ Α τής Παχυάμμου φαί
νεται μάλλον ΥΜ III β48. “Αλλως ό εκφυλισμός τών θεμάτων δύνα-

κέρατα διεκοσμοΰνιο ως οί πελέκεις, διά πραγματικών κλάδων κσί άνθέων 
κατά τάς έορταοίμους ημέρας.

,s) J.H.S., Suppl. 4 (1904). Excav. at Phylak., πίν. XXI, άριθ. 4, 15, 
πίν. XX, άριθ. 14. "Εν έκ τούτων καί είς Β ο s s e r t, Altkreta, 1923, 260. 
"Ανάλογοι είναι σι πλαστικαί κωδιαι τής «θεάς τών μηκώνων» άπό τό άνασκα- 
φέν ύπό τού Μαρινάτου, Ιερόν εις Γάζι, Άρχ. Έφημ., 1937 (τόμος ’Εκα
τονταετηρίδας), σελ. 287, εΐκ. 8. Πβ. καί χρυσά κοσμήματα έκ Μυκηνών, Bos· 
s e r t, ένθ’ άνωτ., 307.

'*) Πβ. τό multiple stem τοΰ Furumark, Mye. Pott., εΐκ. 47.
40) Αύτ., εΐκ. 72, θέμα 74.
41) Διά τό ζατρίκιον πβ. αύτ., σελ. 377 - 8 καί σημ. 2, όπου υποστηρίζεται

ή μεσοελλαδική του προέλευσις παρά τήν έμφάνισίν του έπί ΥΜ II άνακτορι-
κών άμφορέων ώς «άρχιτεκτονικοΰ» θέματος, Evans, Pr. Τ. Kn., σελ. 169, 
είκ. 144.

‘ή Πβ. Evans, The Tomb of the Double Axes, είκ. 63. Εις έκ τών 
πλοκάμων σπειροϋται κάτωθεν τοΰ σώματος ώς εις τό βάρος έκ πορφυρίτου
τής Κνωσοΰ, Bossert, ένθ’ άνωτ, 98.

*’) Χαρακτηριστική διά τήν προγενεστέραν φάσιν είναι ή λάρναξ τής Ζα-
φέρ Παπούρας, Ρ. Μ., IV, είκ. 272, ή οποία κατά τόν Evans, αύτ., σελ· 
329, άντιπροσωπεύει «the very latest stage of the Palace style». Πρόκειται
περί τής YM III A: 1 φάσεως, ή οποία τώρα θεωρείται προγενεστέρα τής κα-
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ται νά είναι διαφόρου βαθμού ακόμη καί επί περίπου συγχρόνων αν* 
τικειμένων * 44.

Ό όκτάπους τής λάρνακος Β είναι σαφώς ΥΜ III β τύπου. Πα
ρουσιάζει τελείαν νέκρωσιν τού θέματος, τής οποίας χαρακτηριστικά 
είναι τό διμερές σώμα, συνδεόμενον μέ λεπτήν γραμμήν, καί οι πλό
καμοι, εκ τώ>ν οποίων έν ζεύγος χρησιμεύει διά την πλαισίωσιν τού 
σώματος, όίλλα δέ ζεύγη προσκολλώνται εις τό πλαίσιον τούτο αντί νά 
νά έκφύωνται έκ τής κεφαλής, ως εις τον τύπον τής λάρνακος Α. Οί 
οφθαλμοί τέλος είναι μικραΐ σπεΐραι. 'Ο τύπος αυτός ομοιάζει πολύ 
προς τον όκτάποδα ενός ψευδοστόμου άμφορέως από την Επισκοπήν 
'Ιεραπέτρας άριθ. τού Μουσείου Ηρακλείου 7637 45 *.

Οί ιχθύες τής λάρνακος Α ομοιάζουν μέ άναλόγους παραστάσεις4β, 
αί όποΐαι απαντούν επί ΥΜ III β λαρνάκων, ως τής λάρνακος τών 
Άνωγείων47 καί τής λάρνακος τού Παλαικάστρου48. Ή ταινία τού 
εσωτερικού τής λάρνακος παριστα τήν επιφάνειαν τού ύδατος, εντός 
τού οποίου κολυμβούν οί ιχθύες49.

Άγγειογραφικαί παραστάσεις ιχθύων απαντούν ήδη επί MM III 
καί ΥΜ I αγγείων έκ Ψύρρας καί Παχυάμμου50, καί έν συνεχεία επί

ταστροφής τών ανακτόρων. Πβ. «Κρητικά Χρονικά», ΣΤ', σελ. 37 εξ. Πιθα
νώς εις τήν φάσιν αυτήν ανήκει ή λάρναξ Γ λόγφ τών σαφών όκτωσχήμων 
προεξοχών τών λαβών, αϊ όποΐαι ομοιάζουν μέ άνάμνησιν τών «ανακτορικών» 
παραδόσεων. Ή λάρναξ Α είναι ίσως ή τελευταία είσαχθεϊσα είς τόν τάφον.

44) Δέν πρέπει νά λησμονήται ότι ό «ανακτορικός» τύπος τού όκτάποδος 
διετηρήθη οπωσδήποτε έν Κρήτη μέχρι καί αυτών τών γεωμετρικών χρόνων. 
Πβ. τά αποτελέσματα άνασκαφής μου είς "Αγιον Ίωαννην, «Κρητικά Χρονι
κά», Δ’, σελ. 294 έξ.

4δ) Άρχ. Δελτ., 1920 - Ι,Παράρτ., σελ. 160, είκ. 9, πρώτος έξ αριστερών. 
Πρόκειται περί τού άμφορέως, ό όποιος ανωτέρω έχαρακτηρίσθη ώς τελείως 
όμοιος τεχνικώς πρός τήν πυξίδα. Ή πλαισίωσις τού σώματος τοΰ ζώου, πα- 
ρουσιαζομένη καί έδώ, υποδεικνύει ήδη τήν κατεύθυνσιν, ή όποια κατά τήν έ- 
πομένην περίοδον καταλήγει είς τό close style. Πβ. καί Gournia, σελ 45, είκ. 
25. Διά τήν ΥΜ III έξέλιξιν τοΰ θέματος, πβ. Evans, Ρ. Μ., IV, σελ 310 
έξ. Τήν έκφυλιστικήν έξέλιξιν τοΰ θέματος ηΰνόησεν ή χρήσις του όχι πλέον έπί 
τών τριώτων αμφορέων, άλλ’έπί τών διώτων μεγάλων κρατήρων καί τών λαρ
νάκων, δηλαδή έπί κεραμεικών προϊόντων, τά όποια παρείχαν μεγαλυτέραν ε
πιφάνειαν πρός άνάπτυξιν τών πλοκάμων.

4β) Πβ. Myc. Pott., είκ. 48, θέμα 20.
4Ι) Mon. Ant. I, σελ. 201, πίν. I.
45) Mon. Ant , XIV, σελ. 574 - 4, είκ. 48 ο.
4") Πβ. τήν λάρνακα τής Μιλάτου, αύτ., πίν. II, καί άγγεϊον έκ Φυλακω-

πής, J.H.S., Suppl. 4 (1904), σελ. 140, είκ. 113.
60) S e a g e r, Excav. on the island of Pseira, είκ. 10, καί The Ceme

tery of Pachyammos, πίν. IX, XIV.
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τής ΥΜ II πρόχου τοϋ Κατσαμπά. Είναι βέβαιον δτι τά πρότυπα τοϋ 
θέματος υπήρξαν καί πάλιν αί τοιχογραφίαι, όπως ή MM III τοιχο
γραφία των δελφίνων τοΰ “Ανακτόρου τής ^Κνωσού Μ. Ό τύπος των 
ίχθΰων τής λάρνακος Α κατάγεται από τους δελφΐνας ενός ΥΜ II τε
μαχίου αγγείου από την Κνωσόν δ2. Τά πτερύγια καί τό ρόγχος έχουν 
άπλοποιηθή, τό σώμα έγινε άκαμπτον, άλλα διατηρούνται τά πλησίον 
των οφθαλμών ημικύκλια, τά όποια, ευρισκόμενα ήδη εις τά μνημο- 
νευθέντα αγγεία τής ανατολικής Κρήτης, προήλθον από τάς ταινίας 
τοϋ τοιχογραφικοΰ τόπου.

Τά άνθη πάπυρου μέ τό πλαίσιον έκ φύλλων χλόης ανάγονται εις 
τον συνήθη «ανακτορικόν» τόπον53 * 5, ως έξεφυλίσθη κατά τους ΥΜ 
III α καί β χρόνους. Χαρακτηριστικός είναι ό τρόπος, διά τοϋ οποίου 
άπεδόθη ή σειρά κεφαλών τών στημόνων, μέ ημικύκλια. Διατηρείται 
πάντως ακόμη τό κεντρικόν στέλεχος τοΰ υπέρου. 'Απλοόστερος είναι 
ό τύπος τών δυο μικροτέρων άνθέων εκατέρωθεν τοΰ μεγάλου.

Ό ψευδόστομος άμφορεϋς τοϋ τάφου Παχυάμμου ανήκει εις τάς 
γενικώς καλουμένας υπό τοΰ Furumark squat globular shapes 
καί μάλιστα εις τόπον άνήκοντα είς τό τέλος τής III Α : 2 περιόδου δ4. 
(’Ανάλογος είναι καί ό ΥΜ III β ψευδόστομος άμφορεύς από άλλον 
τάφον είς 'Αλατσομοΰρι, άριθ. τοΰ Μουσείου Ηρακλείου 3631). Χα
ρακτηριστικός είναι ό τελείως κάθετος λαιμός. ’Έχει κόσμημα δυνά- 
μενον νά χαρακτηρισθή ως ogival canopy, συνδυάζον ρόδακας καί α
ναμνήσεις πάπυρων. Τό θέμα ανάγεται είς ΥΜ II τόπον «καρδιοσχή- 
μου μέ ρόδακας»

'Ως προς τον βωμόν, ούτος ανήκει είς τόπον χαρακτηριζόμενον από 
τους υψηλούς πόδας καί τον λεπτόν δίσκον, έν άντιθέσει προς τον βα- 
ρότερον τόπον έκ κονιάματος, εις τον όποιον ανήκουν οί τριποδικοί 
βωμοί τοΰ μεγάρου Νίρου56 καί οί μνημονευθέντες τών τάφων Κνω- 
σοΰ, Γουρνών καί Κατσαμπα.

5‘) Ρ. Μ., III, σελ. 377, είκ. 251.
5Ϊ) Αΰτ., IV, σελ. 305, είκ. 239
5S) Myc. Pott., είκ. 33, papyrus, άριθ. 23 - 30. Διά τό φολιδωτόν θέμα, 

αύτ., είκ. 58, (concentric arcs), άριθ. 3,4 (III A: 2 καί III Β), πβ. καί τό scale 
pattern, αύτ., σελ. 405. Διά τάς σπείρας, αΰτ., είκ. 60, άριθ. 53 (III Β), καί 
σύγχρονον λάρνακα Παλαικάστρου, B.S.A., suppl. 1 (1923), πίν. XXXIV, άνω. 
Διά τά φύλλα κισσού, Myc. Pott., είκ. 36 (sacral ivy), άριθ. 32-5 (chain) 
III A: 2 καί III Β. Ούτω έπιβεβαιούται ή έκ τών κυρίων θεμάτων χρονολόγη
σή κατά τούς III β χρόνους.

5‘) Myc. Pott., είκ. 6, άριθ. 178.
“(Evans, The Tomb of the D. Ax., σελ. 47, είκ. 65.
5«) Άρχ. Έφημ., 1922, σελ. 15, είκ. 12.
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Οί τύποι των κοσμημάτων τοΰ τάφου Παχυάμμου είναι γνωστοί 
εξ άλλων ευρημάτων τοΰ τέλους τής ΥΜ III α καί τής ΥΜ III β φά- 
σεως. Ουτω ό χρυσούς δακτύλιος 2 είναι δμοιος προς τους δακτυλίους 
των τάφων Κνωσού 5Ι. Λωτόσχημοι ψήφοι προέρχονται επίσης έκ ιών 
τάφων Κνωσού, σταχονόσχημοι δέ, στρογγύλαι αύλακωταί, καί εις σχή
μα φύλλων κισσού έκ τών τάφων Κνωσού καί Γουρνών57 58.

Τό λίθινον άγγεΐον με τό ήμισφαιρικόν άβαθές σχήμα του, ανήκει 
εις τύπον λίθινου αγγείου έκ Παλαικάστρου ΥΜΙΙ χρόνων59.

Ουτω νομίζω δτι δεν δύναται νά ύπάρξη αμφιβολία δτι τδ νέον 
τούτο άξιόλογον σύνολον ευρημάτων τού τάφου Παχυάμμου χρονολο
γείται γενικώς κατά τούς ΥΜ III β χρόνους, τής πυξίδος δυναμένης 
νά άνήκη καί είς τό τέλος τής III α.

Επιθυμώ νά έκφράσω τάς θερμάς ευχαριστίας μου είς τον έκλε- 
κτόν καλλιτέχνην φίλον κ. Piet de Jong, είς τον όποιον οφείλεται 
τό σχεδίασμα τής είκόνος 5.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΙΟΥ
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57) Evans, Pf. Τ» Κυ., είκ. 101, 99 β, c.
5S) Αΰι., είκ. 85, 119, 96, Άρχ.'Δελχ , 1918, είκ 12.
58) B.S.A., XI, Dawkins, Excav. at Palaikastro, σελ. 279, είκ. 10.
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