
ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΑ ΕΚ ΡΟΔΟΥ

I. ΜΥΚΗΝΑΤΚΑ ΠΑΡΑ ΤΑ ΚΟΣΚΙΝΟΥ

Όμάς εξ μικρών αγγείων ( Π ί ν. 63 α) προερχομένων προφανώς εκ τοϋ αύτοϋ τάφου 
( βλ. έν τέλει)1.

1 (741)2. (Π ί ν. 63α αριστερά). Τρίωτον άπιόσχημον άποκεκρουμένον μικρόν τής βά- 
σεως καί τοϋ χείλους, τό πλεϊστον τής μιας τών λαβών καί μεγάλα τμήματα τής έπκρα- 
νείας. Πηλός τεφροπράσινος έσωτερικώς, ροδόφαιος ή καστανόφαιος πρός τάς έπι- 
φανείας. Επιφάνεια στιλπνή έλαιότεφρος. Διακόσμησις διά στιλπνοϋ καστανερύθρου 
πυκνοΰ δικτυωτοΰ έπί τών ώμων.

Ύψος 0.208, διάμ. βάσ. 0.07, κοιλ. 0.182, χείλ. 0.09-0.11.
Συγγενή κατά τε τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν (mot.3 57,2—ΥΕ ΙΙΙΑ) τά έπίσης έκ 

Ρόδου CV. Danemark (I) πίν. 43, 6 καί 63, 6. 'Ως πρός τό σχήμα είδικώς συγγενέστε
ρου τό έξ Ίαλυσοΰ, British Museum, Catalogue of the Vases (I), 1 4 A 825 πίν. 10. Πρβλ. 
καί A 823 (YE 1IIA 1 /2). Όμοιον κατά τήν διάταξιν τών γραμμών καί ταινιών τό έν 
C. Blegen, Prosymna (II), Cambridge 1937, είκ. 473 άρ. 925.

2 (739) (Π ί ν. 63 β δεξιά, 64α). Ψευδόστομος άμφορίσκος ελλιπής δύο μέρη τών τοιχω
μάτων. Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια όμοιόχρωμος έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά 
βαθυκαστάνου. Έπί τοϋ δίσκου τών λαβών σπείρα. Κατά τούς ώμους τρίγωνα πεπλη- 
ρωμένα άτάκτου δικτυωτοΰ, ών δύο έκατέρωθι τοϋ στομίου καί τρίτον έναντι τούτου μέ 
αλυσιν μηνοειδών καμπύλών εις διπλήν έναλλασσομένην σειράν έκατέρωθι.

Ύψος 0.114, διάμ. βάσ. 0.043, κοιλ. 0.105, δίσκου λαβής 0.029, στομίου (έσωτ.) 0.017.
'Ομοιόσχημου (F 1734, YE ΙΙΙΒ) τό έπίσης έκ Ρόδου CV. έ. ά. 61, 9.10. Πρβλ. ΒΜ 

Α912 πίν. 13.
Ή άλυσις τών μηνοειδών (mot. 48,8 ΥΕ ΙΙΙΑ 2π) άπαντα πάλιν έπί ψευδοστόμου έκ 

Ρόδου, CV έ. ά. 61, 15, ως καί έπί κυπέλλων έξ ’Αττικής, βλ. BSA 62, (1947), 36 είκ. 15,5 
πίν. 9,9.

3 (738) (Πίν.63β άριστερά, 64β). Ψευδόστομος άμφορίσκος έλλιπήςτήνέτέραν τών

1. Ευχαριστώ θερμώς τόν τότε Έφορον Δωδεκανήσου κ. Ί. Δ. Κοντήν διά τήν προσφοράν τής δημο- 
σιεύσεως.

2. Οί έν παρενθέσει τριψήφιοι άριθμοΐ είναι οί τοϋ βιβλίου εισερχομένων άρχαίων τοϋ Μουσείου τής 
Ρόδου.

3. Κατά τόν καθορισμόν τών κοσμητικών στοιχείων καί τών σχημάτων τών άγγείων ήκολουθήθη ή 
κατάταξις τοϋ A. Furumark, The Mycenaean Pottery, Analysis and Classification, Stockholm, 1941, εις 
τήν σχετικήν άρίθμησιν τοϋ όποιου καί παραπέμπουν, άντιστοίχως, οί μέ τά διακριτικά mot. καί F συνο- 
δευόμενοι άριθμοΐ.

4. ’Εφεξής ΒΜ.
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λαβών άποσπασθεΐσαν προ τής όπτήσεως (τά σημεία προσφύσεως έχουν καλυφθή διά 
χρώματος ). Πηλός άνοικτοκάστανος, έπιφάνεια μελόχρους μέ πολλάς ρυτιδώσεις (πι
θανώς έκ ψήκτρας ). Διακόσμησις διά καστανού, άραιοΟ κάτω. Έπί τοϋ δίσκου των λα
βών τριάς δμοκέντρων κύκλων. Έπϊ τών ώμων συστάδες ήμικυκλικών καμπύλών. Κατά 
τήν άμέσως ύπ’ αότοΰς ζώνην εξ συστάδες άτάκτως τεθειμένων στιγμών.

Ύψος 0.105, διάμ. βάσ. 0.056 κοιλ. 0.118 δίσκου λαβών 0.032 στομίου 0.028.
Τό σχήμα πλησιάζει εις τον τύπον F178 (ΥΕΙΙΙΑ 2ύ-Β ). Αί συστάδες τών ήμικυκλίων 

προσεγγίζουν προς τό mot. 43, 13 (YE ΙΙΙΒ ).

4 (742 ) ( Π ί ν. 63 α δεξιά). Προχοΐσκη άποκεκρουμένη τό πλεΐστον τής λαβής μετά 
τού στομίου, συγκολληθεΐσα έκ δύο τεμαχίων έλλιπής μέρος τών τοιχωμάτων καί τής 
βάσεως. Πηλός τεφρός, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. Επιφάνεια έστιλβωμένη ώχρό- 
φαιος, έν μέρει ροδίζουσα. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, τό πλεΐστον έξιτήλου 
καταλιπόντος άνοικτοκάστανα ίχνη, ήμικυκλικών καμπύλών εις συνεχή σειράν, έν εΐδει 
άπλοϋ φολιδωτού, έπί τών ώμων καί συστάδων άραιών καθέτων γραμμιδίων κατά τήν 
άμέσως ύπ’ αυτούς ζώνην.

Μέγιστον ύψος 0.054, διάμ. βάσ. 0.032 κοιλ. 0.064.
Κατά τό σχήμα προσεγγίζει πρός τόν τύπον F 179 (γνωστόν έκ ψευδοστόμων άμ- 

φορέων ).
Τό « ήμιφολιδωτόν » τών ώμων ταυτίζεται πρός τό mot. 42,4 ( ΥΕ ΙΙΙβ-Cl).

5 (740) (Π ί ν. 63 δ). Πυξίς κυλινδρική5 συγκολληθεΐσα έξ 6 τεμαχίων έλλιπής 
πολλά μέρη, έν οίς τό πλεΐστον τού λαιμού καί τό ήμισυ τής μιας τών λαβών. Πηλός τε- 
φροπράσινος, έπιφάνεια ώχροπρασίνη. Διακόσμησις διά καστανού έν μέρει έξιτήλου 
καταλιπόντος τεφροπράσινα ίχνη συστάδων έγκαρσίων γραμμών έπί τών ώμων.

Ύψος 0.083, διάμ. βάσ. 0.122.
Παρεμφερής ή έξ Έγκώμης ΒΜ 1,11 C487. Πρβλ. καί τάς έκ Συρίας, F. Η. Stubbings, 

Mycenaean Pottery from the Levant, Cambridge 1951, 74 πίν. 16, 8. 9.

6 (743) (Πίν. 63γ). Φιάλη συγκολληθεΐσα έκ 3 τεμαχίων έλλιπής ίκανά μέρη 
άνω. Πηλός καστανόφαιος.

Διακόσμησις διά καστανού περιθεουσών ταινιών μόνον.
Ύψος 0.043, διάμ. βάσ. 0.043 χείλ. 0.152.
Πρβλ. τά έπίσης έκ Ρόδου CV Danemark II, 56 ( 55 ) 4.5. ( άβεβαίου χρονολογίας).
Έκ τών έξ άνωτέρω άγγείων τά τέσσερα ( άριθ. 1, 2, 3 καί 5 ) χρονολογούνται μεθ’ ικα

νής πιθανότητος εις τό τέλος τής ΥΕ ΙΠΑ περιόδου (ΥΕ III Α 2ό). Έκ τών λοιπών δύο 
άκαθόριστος παραμένει ή χρονολόγησις τής φιάλης άριθ. 6, ένω ή προχοΐσκη άριθ. 4 
παρέχει τήν έντύπωσιν προκεχωρημένου ΥΕ ΙΙΙΒ ρυθμού.

"Ωστε, έξαιρέσει τού τελευταίου τούτου άγγείου, τό εύρημα δύναται νά χαρακτηρισθή 
ώς ένιαΐον προερχόμενον έκ τού αυτού τάφου, ίσως μάλιστα καί τής αυτής ταφής τών 
περί τό 1300 π.Χ. χρόνων.

Πρέπει σαφώς νά υπογραμμισθή ό σαφώς άνατολικός χαρακτήρ τών μυκηναϊκών 
τούτων άγγείων τής βορειοανατολικής Ρόδου.

5. Περί τοΟ όρθοτέρου τής όνομασίας πυξίδος άντί άλαβάστρου βλ. ΑΕ 1952, Χρονικά 26 καί σημ. 1.
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II. ΕΚ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪ ΚΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Ή νεκρόπολις αυτή κειται εις τήν θέσιν Μαλά ή Πετροκοπιό κατά τά ΝΔ τοΰ χωρίου, 
εκεί δπου σβήνει ή κλίσις τοϋ προς Ν τοϋ ’Αρχαγγέλου βουνοϋ. Ή δπαρξίς της έγένετο 
γνωστή έξ άφορμής τής προσκομίσεως αγγείων (καί μιας μαχαίρας) υπό των κυρίων 
των αγρών, έν οΐς οί τάφοι, Δ. Ψαρά καί Σταυρούλας Κολλιοΰ. Κατόπιν τούτου ό τότε 
Έφορος Δωδεκανήσου κ. Ί. Δ. Κοντής1 έπεσκέφθη τήν θέσιν τήν 29ην Ίανουαρίου 
1949 καί ήρεύνησε τον ετερον των εντός των γειτνιαζόντων άγρών των μνημονευθέντων

r»r

ΘΑΛΑΜΟΕΙΔΗΣ ΤΑΦΟΣ 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ

•9 4-9

Τορ-η Γ-Δ

Σχεδ. 1. Κάτοψις καί τομή θαλαμοειδούς τάφου ’Αρχαγγέλου Ρόδου

χωρικών, τάφων2 (Σχεδ. 1) έξ οδ περισυνελέγησαν καί τά ύπ’ άριθ. 11-21 τεμάχια. 
Εντός τού τάφου παρετηρήθησαν τεταραγμένα οστά άνήκοντα εις πλείονας μάλλον 
νεκρούς.

Τάφος A

1(244). 'Υψίπους κύλιξ άκεραία. Πηλός ροδόφαιος, επιφάνεια σαρκόχρους έστιλ- 
βωμένη. Διακόσμησις διά καστανερύθρου κατά μέγα μέρος, μάλιστα ανω, έξιτήλου, 
άνά δύο, έφ’ έκατέρας των όψεων, παπυροειδών δεξιά κεκλιμένων μέ ρόδακα μεταξύ 
αυτών.

Ύψος 0.16, κατά τάς λαβάς 0.162, διάμ. βάσ. 0.08, χείλ. 0.14.

1. Εύχαριστώ καί έντεϋθεν τόν κ. Κοντήν, εις δν όφείλονται τά έκ τοϋ ΰπ’ αύτοϋ τηρουμένου ήμερο- 
λογίου ειλημμένα στοιχεία τοϋ Σχεδίου 1 καθώς καί ή προσφορά τής δημοσιεύσεως.

2. Σύντομος σχετική εΐδησις έν BCH 73 (1949) 535.
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Κατά μέν τό σχήμα πλησιέστερα τά έκ Ρόδου CV Danemark 53,5 καί 52,4, τό δεύ
τερον μέ παρεμφερή διακόσμησιν. Άμφότερα ΥΕ ΠΙΑ 2ί>.

Κατά δέ τήν διακόσμησιν (mot.3 18,13, ΥΕ ΙΙΙΑ 20, άσυνήθης παραλλαγή παπύρων) 
μικρόν διαφέρει τού έκ Μυκηνών τεμαχίου κύλικος έπίσης A. J. Β. Wace, Chamber Tombs 
at Mycenae ( Archaeologia 82 ( 1932) 17 είκ. 8g. ένταΰθα (Σχεδ. 2). Πρβλ. καί τό έπί
σης έκ Ρόδου CV έ. ά. πίν. 51, 4.

2 (243 ). Ύψίπους κύλιξ πλήρης, τής όποιας συνεκολλήθησαν δύο τεμάχια κατά τήν 
βάσιν. Πηλός άνοικτοκάστανος, έπιφάνεια μελόχρους. Διακόσμησις δι’ έρυθρωποϋ, 
έξιτήλου τό πλεΐστον κατά τό άνω μέρος τής έτέρας των πλευράς, τριών « μυκηναϊκών» 
άνθέων έφ’ έκατέρας τών όψεων.

"Υψος 0.177-0.183 (διαφορά λόγφ κλίσεως κατά τόν άξονα τών λαβών ) εις τάς λαβάς 
0.184-0.189 άντιστοίχως, διάμ. βάσ. 0.092 χείλ. 0.154-0.156.

Κατά τό σχήμα ( F 257) δμοιον τό έπίσης έκ Ρόδου CV έ. ά. 53,10 (ΥΕ ΙΙΙΑ 2ύ) μέ 
παρεμφερή διάταξιν περιθεουσών ταινιών.

Όμοιον άνθος (προσεγγίζον πρός τό mot. 18, 69, III, A: 2y) έπί άγγείων έκ Ρόδου, 
ώς Ann. 6/6 ( 1923/24) 250 είκ. 154.

3 (245 ) (Π ί ν. 65 β). Ψευδόστομος άμφορίσκος άπιόσχημος, άποκεκρουμένος μέρος 
τοϋ χείλους τοϋ στομίου καί μικρόν τών τοιχωμάτων, ένθα καί συνεκολλήθησαν τρία 
τεμάχια. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά κα
στανού ή καστανερύθρου κατά μέγα μέρος έξιτήλου, έν τισιν, κάτω ιδίως, άπεξεσμέ- 
νου. Έπί τοϋ δίσκου τής λαβής παχύγραμμος κύκλος μετά κεντρικής στιγμής. Μεταξύ 
λαβών καί στομίου γραμμαί.

"Υψος 0.13, διάμ: βάσ. 0.048 κοιλ. 0.125 δίσκου λαβών 0.03.
Τόσον κατά τό σχήμα όσον καί κατά τήν διάταξιν τών ζωνών όμοιοτάτη πρός τάς 

έξ Ταλυσοϋ τριώτους πρόχους Ann. έ.ά. 132 άρ. 9 είκ. 52 καί British Museum, Catalogue 
of the Vases I, I A890 (=CV Great Britain 7, 287, British Museum 5, πίν. 3, 5 καί A. 
Furtwaengler - Loeschke, Mykenische Vasen, Berlin 1886, 12 πίν. 8, 44), άμφοτέρας YE 
ΙΙΙΑ 2π κατά τόν Furumark.

Είδικώς κατά τό σχήμα πλησιάζει πρός τόν όλιγώτερον ραδινόν ψευδόστομον έξ

Σχεδ. 2. Τεμάχιον κύλικος 
έκ Μυκηνών

Σχεδ. 3. Σχηματικόν άνθος έπί 
τών ώμων τού άμφορίσκου άρ. 5
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Ίαλυσοΰ ΒΜ Α901 (CV [Great Britain 7, 290], British Museum 5, πίν. 6, 34, F. Stubbings, 
Mycenaean Pottery from the Levant πίν. 4, 15).

Τά άνωτέρω τρία άγγεϊα, όμοΰ προσκομισθέντα, προέρχονται προφανώς έκ τοΰ αύ- 
τοϋ τάφου, άναγόμενα καί τά τρία είς τήν ΥΕ ΙΙΙΑ 2ΰ περίοδον. Τά δύο δέ τουλάχιστον 
τούτων (άρ. 2 καί 3) άποτελοΰν συγχρόνως καί τυπικά παραδείγματα ροδομυκηναϊκής 
κεραμεικής.

Τάφος Β (Κτήμα Στεριονλας Κολλιον)

4 (253α) (Π ί ν. 65α αριστερά, 65γ άριστερά). Ψευδόστομος άμφορίσκος άποκεκρουμέ- 
νος μόνον μέρος τοΰ χείλους τοϋ στομίου. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια σαρκόχρους. 
Διακόσμησις διά καστανερύθρου σχηματικών άνθέων μέ δικάμπυλον ύπερον άπολήγοντα 
έν εΐδει βέλους καί διπλήν σειράν στημόνων (υπό μορφήν άκτινωτώς διατεταγμένων γραμ- 
μιδίων) έπί τών ώμων, πυκνής δέ σειράς γωνιών άριστερά ανοικτών έπί τής κοιλίας. Έπί 
τοϋ δίσκου τών λαβών πλήρης κύκλος έν τώ κέντρφ περιβαλλόμενος υπό ζεύγους κύκλων.

Ύψος 0.09, διάμ.: βάσ. 0.037, κοιλ. 0.09, δίσκου λαβών 0.02, στομίου 0.018.
Κατά τό σχήμα (F 171, YE IIIA2/B/C1) προσεγγίζει προς τό έκ Συρίας ΒΜ Α986 

(μέ διακόσμησιν ζωνών καί γραμμών μόνον).
Τό άνθος ταυτίζεται πρός τό mot. 18, 97 (ΙΙΙΒ).

5 (253β) (Πίν. 65 α δεξιά, 65 γ δεξιά, Σ χ ε δ. 3). Ψευδόστομος άμφορίσκος συγκολ
ληθείς πλήρης έκ δύο τεμαχίων. Πηλός ώχροκάστανος, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. 
Διακόσμησις δι’ έρυθρωποΰ, κατά τόπους μελανωπού, άπελεπισμένου μικρόν άνω, «μυ
κηναϊκών» άνθέων μέ διπλοϋν κάλυκα έπί τών ώμων (Σ χ ε δ. 3) καί πυκνής λεπτογράμ- 
μου σπείρας έπί τοΰ άσυνήθως εύρέος δίσκου τών λαβών.

Ύψος 0.12, διάμ.: βάσ. 0.043 κοιλ. 0.109 δίσκου λαβών 0.0 στομίου 0.02.
Κατά τό σχήμα πλησιέστερος ό έξ Ίαλυσοϋ ΒΜ Α912 (CV [Great Britain 7, 290] 

Br. Mus. 5, πίν. 6,20) μέ όμοίαν διάταξιν ζωνών καί γραμμών καί έσχηματοποιημένα 
άνθη έπί τών ώμων. Πρβλ. καί τόν έπίσης έκ Ρόδου CV Danemark II, 61,10 (ΥΕ ΙΙΙΒ).

Τό έπί τών ώμων σχηματικόν άνθος (Σχεδ. 3) ταυτίζεται πρός τό mot. 18,129 (ΥΕ III3).

6 (253γ) (Π ί ν. 65 ζ ). Ψευδόστομος άμφορίσκος συγκολληθείς έκ 3 τεμαχίων, άποκε- 
κρουμένος μέρος τοϋ χείλους. Πηλός καστανόφαιος. Διακόσμησις διά καστανοΰ πρός 
τό καστανομέλαν, τό πλεΐστον έξιτήλου, καταλιπόντος άμαυρά άνοικτοκάστανα ίχνη, 
διπλών ρομβοειδών μετά στιγμής έν τώ μέσω έπί τών ώμων, έπί δέ τοΰ δίσκου τών λα
βών σπείρας.

Ύψος 0.082, διάμ.: βάσ. 0.033 κοιλ. 0.073.
Ή διακόσμησις ταυτίζεται πρός τό mot. 73h (ΥΕ ΙΙΙΒ).

7 (253δ) (Πίν. 65 δ). Άμφορίσκος συγκολληθείς έκ δύο τεμαχίων έλλιπής τό πλεΐ
στον τής έτέρας τών λαβών, ώς καί μέρη τών τοιχωμάτων κατά τήν κοιλίαν. Πηλός ροδό- 
φαιος, έπιφάνεια μελόχρους λίαν έφθαρμένη άνω. Διακόσμησις διά καστανοΰ πρός τό 
μελόχρουν, βεβλαμμένη μετά τής έπιφανείας, ζεύγους ταινιών έπί τής κοιλίας, έγκαρ- 
σίων γραμμών έπί τών λαβών καί ταινίας καθ’ ολοκληρίαν σχεδόν έξιτήλου έπί τής 
βάσεως τοΰ λαιμοΰ.

18
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Ύψος 0.056, διάμ.: βάσ. 0.031 - 0.032 κοιλ. 0.059 χείλ. 0.04.
Πλησιάζει προς τό Wace έ.ά. 61 (τάφος 515, 54) πίν. 31 (YE IIIC I).

8 (253ε) (Πίν. 65ε). Προχοΐσκη με ρωγμάς έλλιπής μέρος των τοιχωμάτων τής 
κοιλίας κάτω καί τό πλεΐστον τής λαβής. Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια ώχρόφαιος 
λελεασμένη άλλ’ ουχί έστιλβωμένη, βεβλαμμένη έν μέρει. Άβαφης καί άκόσμητος.

Ύψος 0.091, διάμ.: βάσ. 0.027 κοιλ. 0.075 χείλ. 0.031.
Κατά τό σχήμα πλησιάζει προς τό F137 (ΙΙΙΒ), γνωστόν μόνον εις μείζονας διαστάσεις.

9 (253 στ) (II ί ν. 65 ς). Σταμνίσκος τρίωτος έλλιπής ικανόν τοϋ λαιμοΰ μέρος καί 
μίαν των λαβών. Πηλός ώχρόφαιος. Διακόσμησις διά καστανού, έξ όλοκλήρου σχεδόν 
έξιτήλου καταλιπόντος αβέβαια τό πλεΐστον ίχνη.

Ύψος 0.094, διάμ.: βάσ. 0.044, κοιλ. 0.09, χείλ. 0.06.
Κατά τό σχήμα πλησιάζει προς τόν εκ Μυκηνών Wace έ.ά. 48 (τάφ. 513, I) πίν. 

32, μέ καθέτους λαβάς καί ύψηλότερον λαιμόν, χρονολογούμενον αργά εντός τής ΥΕ 
ΙΙΙΒ περιόδου.

10 (253ζ). Μάχαιρα όρειχαλκίνη πλήρης (κατά τό μεταλλικόν αυτής μέρος). Έπί 
τής λαβής τρεις ήλοι στερεώσεως έξέχοντες αμφοτέρωθεν.

Μήκος 0.166, πλάτος (μέγιστον) 0.035, πλάτος λαβής 0.014 - 0.017, μέγ. πάχος 0.0035 
προεξοχή ήλων 0.003 - 0.005, διάμ. ήλων 0.003 - 0.004.

'Όμοια μείζων έξ Αίγίνης Η.Β. Walters, Catalogue of the Bronzes in the British Mu
seum, London 1899, άρ. 47 είκ. 3.

Έκ τής δευτέρας ταύτης όμάδος των έξ Αρχαγγέλου αγγείων τά μέν τρία πρώτα είναι 
καθαρώς ΥΕ ΙΙΙΒ, τά δέ τρία άλλα χρονολογούνται προς τό τέλος τής αυτής περιόδου, 
ίσως καί είς τήν αρχήν τής έπομένης (ΥΕ IIIC 1). Τοϋτο δεν αποκλείει νά προέρχωνται 
καί τά εξ έκ μιας ταφής γενομένης προς τό τέλος τής ΥΕ ΠΙΒ περιόδου.

Έκτος τών περιγραφέντων αγγείων, τών παραδοθέντων ύπό τών κατόχων τών κτημά
των, ένθα οί τάφοι, συνελέγησαν καί τά ακόλουθα τεμάχια κατά τήν υπό τοϋ κ. Κοντή 
γενομένην έρευναν:

11 (438). Τριποδικός ήθμός σφζόμενος κατά τό ήμισυ περίπου. Οί πόδες, τρι
πλοί, στενοϋνται προς τά κάτω, ένθα άπολήγουσι συσπειρούμενοι έξωτερικώς. Πηλός 
κεραμόχρους, όχι πολύ καθαρός καί άτελώς ώπτημένος. Επιφάνεια άβαφής, στοι
χειωδώς λελεασμένη. Αί όπαί, κατά τό άνω μέρος τοϋ σώματος, έχουν άνοιγή έκ τών

Σχεδ. 4. Μάχαιρα όρειχαλκίνη 
άρ. 10

Σχεδ. 5. Κόσμημα 
τεμαχίου άρ. 13
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έξω πρός τά έσω, σχηματίζουσαι κάτω ρομβοειδές πλέγμα. Κατά τούς μεταξύ των 
άπομένοντας χώρους έξογκώματα διά προσθέτου πηλού.

Μέγ. ύψος 0.13, διάμ.: βάσ. 0.048 χείλους (καθ’ υπολογισμόν, έξωτερική) 0.105 όπών 
(έξω) 0.0045.

12 (439) (Πίν. 64δ). Τριποδικός ηθμός μικρότερος, σωζόμενος κατά τό τρίτον πε
ρίπου τού άνω αυτού μέρους μετά τής έκφύσεως ένός των ποδών, ο'ίτινες ήσαν άπλοι. Τά 
έξογκώματα έπλάσθησαν έπί τών τοιχωμάτων πρό τής όπτήσεως, κατόπιν δέ ήνοίγησαν 
εις τούς έναπομείναντας χώρους αί όπαί, αΐτινες καί διά τούτο δέν σχηματίζουν κανονι
κόν πλέγμα (ώς έπί τού προηγουμένου). Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια όλίγον λελεα- 
σμένη.

Μέγ. ύψος 0.07, μέγ. πλάτος 0.095, διάμ. χείλ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.08.

13 (440Β). Πρόχου ή τριώτου ή έξέχουσα βάσις, ώς καί τμήμα έκ τού άνω αυτής μέ
ρους. Πηλός τεφρός, πρός τάς έπιφανείας ροδόφαιος. Διακόσμησις διά καστανού ή 
έρυθρωποΰ, ής σφζεται τμήμα ζώνης έπί τών ώμων κοσμουμένης διά συστάδων τεταρ- 
τοκυκλίων συμπληρουμένων άνω μέ ζεύγη τεθλασμένων (Σχεδ. 5).

Διάμ. βάσ. 0.09, πάχος τοιχωμάτων 0.005-0.006.
Συνδυασμόν τών δύο τούτων κοσμητικών στοιχείων δέν γνωρίζω άλλαχόθεν.

Σχεδ. 6. Κόσμημα 
σκύφου άρ. 15

Σχεδ. 7. Άνθος παπύρου 
έπί τοϋ σκύφου άρ. 16

14 ( 440Ζ ) (Πίν. 64 ε δεξιά ). Πυξίδος κυλινδρικής («αλαβάστρου» ) τεμάχιον. 
Πηλός μελοκάστανος, έπιφάνεια όμοιόχρωμος βεβλαμμένη μάλιστα κάτω. Διακόσμη- 
σις διά καστανού, έν μέρει έξιτήλου, τριγώνων πεπληρωμένων δικτυωτοΰ έπί τών ώμων. 

Μέγ. ύψος 0.062, μέγ. πλάτος 0.05.
Ή κυρτότης τής βάσεως μαρτυρεί πρωίμους, σχετικώς, χρόνους (ΥΕ ΙΙΙΑ πιθανώς).

15 (440Γ) (Πίν. 64ε μέσον). Σκύφου τό άνω μέρος. Πηλός πρασινότεφρος, έπι- 
φάνεια όμοιόχρωμος μέ τόπον ροδίζοντα υπό τό περίγραμμα τού χείλους. Διακόσμησις 
διά καστανού άμαυροΰ δικελύφων όστρέων ( ριπιδιοσχήμων, Σχεδ. 6 ). Ύπό τό ταπει
νόν λοξώς έξέχον χείλος οπή άνοιγεΐσα μετά τήν δπτησιν.

Διαστάσεις 0.092x0.031, πάχος τοιχωμάτων 0.003, διάμ. οπής 0.03 (έσω )-0.035 (έξω ).
Τά δστρεα ταυτίζονται πρός τό mot. 25,6 χρονολογούμενον ώς ΥΕ ΠΙΑ 2 /III Β. 16

16 (440Δ) (Π ί ν. 64 ε ). Σκύφου μείζονος άνω τμήμα περιλαμβάνον τό λοξώς έξω καί
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ήμικυλινδρικώς έσω έξέχον χείλος. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια ώχρόλευκος έστιλβω- 
μένη. Διακόσμησις δΤ έρυθρωποϋ, τό πλεΐστον έξιτήλου καταλιπόντος σαφές ροδό- 
χρουν ίχνος, άνθους παπύρου (Σ χ ε δ. 7 ).

Μέγ. ύψος 0.052, πλάτος 0.045, πάχος τοιχωμάτων 0.004-0.005.
Ή διακόσμησις άσυνήθως ένδιαφέρουσα, διότι ή παραλλαγή αυτή τοϋ άνθους παπύ

ρου τυγχάνει γνωστή μέχρι τοϋδε σχεδόν μόνον έκ τοιχογραφιών. Βλ. A. Evans, Palace 
of Minos III είκ. 194, πρβλ. καί mot. llb.d.

17 (440A) (Π ί v. 64 ε άριστερά). Φιαλίδιον(;) χειροποίητον συγκολληθέν έκ 3 τεμα
χίων ελλιπές μέρος άνω. Επιφάνεια έφθαρμένη καί διακόσμησις, λίαν άμαυρά, ταινιών.

"Υψος 0.03, διάμ. 0.065.

18 (440Ε) (Πί ν. 64ε τό προτελευταΐον δεξιά). Βαθέος ποτηριού μέ πλαστικήν ζώ
νην τεμάχιον. Πηλός μελανότεφρος, διακόσμησις σπείρας μέ πολλάς έλίξεις.

Πάχος τοιχωμάτων 0.008.

19-21 (Π ί ν. 64 γ). Τεμάχια τριών ψευδοστόμων άμφορέων (δύο μικρών, ών ό έτερος 
σφαιρικός). Έπί τών τεμαχίων τών δύο μικροτέρων ένάλληλοι γωνίαι καί συστάδες καμ
πύλών, έπί δέ τού μείζονος συστάδες τεταρτοκυκλίων έπί τών ώμων καί ζώνη τεθλα
σμένων έπί τοϋ άνω μέρους τοϋ σώματος.

Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 63
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ΠΙΝΑΞ 64 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963)

Ρόδος. Μυκηναϊκά άγγεϊα: α-β. Έκ Κοσκινοϋ, γ-ε. Έκ τής μυκηναϊκής άκροπόλεως τοΰ ’Αρχαγγέλου

ΣΕΡ. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 18 (1963) ΠΙΝΑΞ 65

Ρόδος: κ-ζ. 'Αγγεία έκ της Μυκηναϊκής άκροπόλεως τοϋ ’Αρχαγγέλου

ΣΕΡ. ΧΑΡ1ΤΩΝΙΔΗΣ
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