
ΜΥΚΗΝΑ Ϊ ΚΟΣ ΤΥΜΒΟΣ ΣΑΜΙΚΟΥ
(Πίν. 5-25· Σχέδ. 1-2)

Κατά τάς άρχάς Φεβρουάριου 1954, τυχαία άνεύρεσις μυκηναϊκών άγγείων ύπό 
άγρότου, είς τήν περιοχήν Σαμικοΰ, έδωσεν άφορμήν είς τήν άνακάλυψιν σπουδαίου 
τύμβου, πλουσίου είς άγγεϊα άρίστης ποιότητος.

Ό τύμβος ουτος, μοναδικός, ώς ό πρώτος σαφώς μυκηναϊκός είς τήν κυρίως 
Ελλάδα, κεΐται παρά τούς ΒΑ. πρόποδας τών λοφίσκων Καζέρνα ή Κλειδί καί είς άπό- 
στασιν 40 περίπου μέτρων άπό τής όχθης τής παρακειμένης λίμνης (Πίν. 5α). Άνα- 
τολικώς τού τύμβου, ύψοΟται ή άκρόπολις τοΰ άρχαίου Σαμικοϋ, μετά τών καλώς δία- 
τηρουμένων είς μεγάλην έκτασιν τειχών αύτής. Ή πόλις, κειμένη είς τήν μεταξύ τής 
άκροπόλεως καί τής παραλίας τοΰ Ίονίου πελάγους πεδιάδα, έπροστατεύετο ύπό δύο 
βραχιόνων τών έκ τής άκροπόλεως κατερχομένων τειχών, σφζομένων είς μικρά μόνον 
τμήματα. Τά έρείπια τής πόλεως είναι σήμερον όρατά έντός τής λίμνης τού Σαμικοΰ, 
ή όποια έσχηματίσθη πιθανόν κατά τόν πρώιμον Μεσαίωνα1.

Ό είρημένος άγρότης, όνόματι Διονύσιος Κανελλόπουλος, έχων τήν οίκίαν 
αυτού είς τούς ΒΑ. πρόποδας τών λοφίσκων Κλειδί καίέπιθυμών νάοίκοδομήση μικράν 
βοηθητικήν καλύβην έπί τής παρακειμένης χαμηλής μαστοειδούς έξάρσεως τοΰ τύμ
βου, προσέκρουσεν, είς μικρόν άπό τής έπιφανείας τοΰ έδάφους βάθος (0,20 - 0,30 μ.), 
είς πλήθος λίθων, άγγείων, όστράκων καί σκελετών. Ούτος, συνεχίσας μετά ταύτα έκ 
περιεργείας τήν έκσκαφήν, κατέστρεψε πλήθος άγγείων καί άνεστάτωσε τό μέγιστον 
τού έσωτερικού τού τύμβου2.

Τά χώματα τού τύμβου, κειμένου έντός τού χώρου τής πόλεως, συνίστανται, ώς 
άλλως τε καί τά χώματα όλης τής περιοχής, έκ καθαρας άμμου, ενεκα δέ τούτου εΐχον 
κατολισθήσει άπό μακρού χρόνου καί ούδέν προέδιδε τήν ύ'παρξιν τού τύμβου, πλήν 
τής είρημένης μαστοειδούς έξάρσεως.

Κατά τήν συστηματικήν άνασκαφήν, χρηματοδοτηθεΐσαν ύπό τής ’Αρχαιολο
γικής Υπηρεσίας, ήρευνήθησαν τό πρώτον τά άνασκαφέντα ύπό τοΰ άγρότου χώματα, 
πρό τής άπομακρύνσεως αύτών, καί περίσυνελέγη πλήθος όστράκων.

Ό τύμβος περιεκλείετο ύπό χαμηλής κυκλικής κρηπΐδος, έκτισμένης διά « ξερο

ί. Ή πόλις Σαμικόν ή ΣαμΙα, όλίγον προσείλκυσε μέχρι σήμερον τό ένδιαφέρον, αί γενό- 
μεναι δέ είς τόν χώρον αύτής έρευναι ήσαν μόνον έπιφανειακαΐ ή περιορισμένης έκτάσεως. Βλ. 
Γ. Παπανδρέου, Ήλειακά, Άθήναι 1896, σ. 191-201 καί, Ή ’Ηλεία διά μέσου τών αιώνων, 
Άθήναι 1924, σ. 61-133 κ.έ.. Doerpfeld, AM 33 ( 1908), σ. 320 κ.έ. καί 38 (1913), σ. 110 κ.έ. 
Gardiner, Olympia, Oxford 1925, σ. 35 κ.έ. Η. L. Disbee, Hesperia VI (1937), σ. 525-38. Sper
ling, AJA 46 ( 1942 ), σ. 85 κ.έ.

2. Τινά τών εύρεθέντων ύπό τού έν λόγφ χωρικού άγγείων, διασωθέντα άκέραια ύπό τού 
τότε Προέδρου τής Κοινότητος Σαμικοΰ κ. Π. Θεοχάρη καί τοΰ ’Εκτάκτου Έπιμελητού κ. Κ. 
Σακελλαρίου, οί όποίοι καί ειδοποίησαν σχετικώς τήν ’Εφορείαν, παρεδόθησαν άμέσως είς τό 
Μουσεϊον ’Αρχαίας ’Ολυμπίας. Είς άμφοτέρους έκφράζω τάς θερμάς μου εύχαριστίας.
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λιθιάς », έκ μέτριου έως μεγάλου μεγέθους άργών λίθων. Ούτοι εΐχον σχεδόν έξ όλο- 
κλήρου άπομακρυνθή τής αρχικής αυτών θέσεως ύπό τοΰ είρημένου άγρότου, κατέλι- 
πον όμως σαφή τά ίχνη των έπί τοΟ χώματος, ένθα τοΰτο είχε λάβει βαθύ καστανόν 
χρώμα, ώστε νά είναι δυνατός ό καθορισμός τόσον τοΰ ύψους και τοΰ πάχους, όσον και 
τής διαμέτρου τοΰ περιβόλου (σωζ. ϋψ. 0,60 μ., πάχ. 0,50 μ., έσωτ. διάμ. 5.50 μ. Σ χ έ δ. 
1). Εκτός τών λίθων τοϋ περιβόλου, έτεροι είς σημαντικόν άριθμόν προέρχονται έκ 
τοϋ έσωτερικοΰ τοϋ τύμβου καί άνήκουν είς τούς έντός αύτοϋ τάφους, ώς μέ έπληρο- 
φόρησεν ό άνασκάψας τον τύμβον χωρικός καί ώς ή πρόοδος τής έρεύνης έπεβεβαίωσεν.

Ή στρωματογραφική έρευνα τοΰ έσωτερικοΰ τοϋ τύμβου υπήρξε δυσχερεστάτη, 
άφ’ ένός λόγω τής μεγάλης άναστατώσεως τών χωμάτων ύπό τής προηγηθείσης λαθρα- 
νασκαφής, ή όποια είς τινα τμήματα είχε φθάσει μέχρι τοϋ φυσικοϋ έδάφους, άφ’ έτέ- 
ρου δέ λόγφ τής έκ μαλακής άμμου συστάσεως τοΰ έδάφους, ή όποια ένίοτε δέν έπέ- 
τρεπε τήν διάκρισιν τών τεταραγμένων άπό τών άθικτων τμημάτων τοΰ τύμβου.

Κατά τήν γενομένην συστηματικήν έρευναν τοΰ τύμβου, εύρέθησαν δύο μόνον 
τάφοι άθικτοι, δώδεκα έτεροι ήμικατεστραμμένοι, έτέρων δέ τά όστά μετά όστράκων 
ήσαν διεσπαρμένα έσωτερικώς είς τά άναστατωμένα χώματα τοΰ τύμβου. Έκ τών όστρά
κων αύτών, ώς καί έκ τών έξωτερικώς τοΰ τύμβου άπορριφθέντων ύπό τοΰ άγρότου, 
συνεπληρώθησαν πολλά άγγεΐα.

Πολλά τών όστράκων, καί μάλιστα τών παλαιοΐάτων τοΰ τύμβου, δέν παρου
σιάζουν ίχνη προσφάτου θραύσεως, ούτε κατέστη δυνατή ή συμπλήρωσις αύτών πιθα- 
νώτατα άνήκουν είς άγγεΐα τών πρώτων ταφών τοΰ τύμβου, τά όποια κατεστράφησαν 
καί άπεμακρύνθησαν κατά τάς μεταγενεστέρας ταφάς. Πιθανώς έκ τοΰ αύτοΰ λόγου 
έξηγεΐται καί ή πλήρης άπουσία χαλκών ή άλλων πολυτίμων κτερισμάτων, πλήν έλα- 
χίστων θραυσμάτων χαλκοΰ.

Τά άμμώδους υφής χώματα τοΰ τύμβου εις τινα μέρη έσχημάτιζον λωρίδας έκ 
μαλακοΰ εύθρύπτου άμμολίθου (βλ. Σχέδ. 1· Πίν. 5 β - δ), είς τά μεταξύ τών όποιων 
κενά έκειντο οί τάφοι, ενώ έτεροι έκειντο έπ’ αύτής ταύτης τής έπιφανείας τοΰ άμμο
λίθου.

Έκ τών συγκεντρωθέντων όστών, υπολογίζεται ότι ό άριθμός τών συνολικώς 
ένταφιασθέντων έντός τοΰ τύμβου, άνήρχετο είς δεκαπέντε περίπου. Έκ τών όστών 
τούτων τινά άνήκουν εις παΐδας.

Παραλλήλως πρός τήν άνασκαφήν τοΰ τύμβου, έγένετο έρευνα καί τής πέριξ 
αύτοΰ περιοχής, διά διανοίξεως τάφρων μέχρι βάθους 1.60 μ., χωρίς νά διαπιστωθή 
ύ'παρξις έτέρου τάφου ή όστράκων. Είς τό βάθος τοΰτο αί τάφροι ήρχιζον νά κατακλύ- 
ζωνται ύπό τών ύδάτων τής παρακειμένης λίμνης, ένεκα δέ τούτου δέν κατέστη δυνατή 
ή είς μεγαλύτερον βάθος έρευνα.

Κατά έτέραν έρευναν έπιφανειακήν, γενομένην έπί τών ύπερκειμένων τοΰ τύμ
βου λόφων Κλειδιού, οΐτινες, ένιαΐοι άρχικώς, άπεκόπησαν κατά ιούς νεωτέρους χρό
νους διά τήν διέλευσιν έκεΐθεν τής σιδηροδρομικής γραμμής, έπεβεβαιώθη ή ύ'παρξις 
τμημάτων κυκλώπειων τειχών, διαπιστωθεΐσα τό πρώτον ύπό τοΰ Doerpfeld3, καί

3. Τά τείχη ταύτα σφζόμενα παλαιότερον είς καλήν κατάστασιν, συμφώνως πρός τάς πλη
ροφορίας τοΟ Doerpfeld, συνέδεον καί περιέκλειον τούς λόφους Κλειδί, έκ τών λόφων δέ τούτων 
είχον ύπό τού ίδιου περισυλλεγή όστρακα προϊστορικά. Doerpfeld, AM 32 ( 1908), σ. 320 κ.έ., 38 
(1913), σ. 111 κ.έ. μετά χάρτου έν πίν. IV. Gardiner, Olympia, σ. 35,
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περισυνελέγησαν όστρακα προϊστορικά, ώς τά ύπ’ άριθ. Π288-Π290 ( άριθ. 110-112 
τοϋ παρόντος καταλόγου)4.

ΟΙ ΤΑΦΟΙ (βλ. Σχέδ. 1 )

Τάφος A

Οδτος εύρέθη εις βάθ. 0,50 μ. άπό τής επιφάνειας τοΟ έδάφους, ήμικατεστραμ- 
μένος έκ τής προηγηθείσης λαθρανασκαφής. Έκ τοϋ σκελετοϋ τοΟ νεκροΟ, έσφζοντο 
κατά χώραν όλίγα μόνον όστά έκ τών κάτω άκρων αύτοϋ. Κτερίσματα δέν εύρέθησαν, 
πιθανότατα άπομακρυνθέντα ύπό τοϋ λαθρανασκαφέως.

Τάφος Β

Οδτος εύρέθη εις βάθ. 1.10 μ. έπίσης ήμικατεστραμμένος. Περιείχε μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοΟ, σφζόμενα κατά χώραν. Παρά τά όστά εύρέθη 
λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, r άριθ. κατ. 12).

Τάφος Γ

Οδτος, έπίσης ήμικατεστραμμένος, εύρέθη είς βάθ. 1 μ. περιέχων μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοϋ, σωζόμενα κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν 
άρύταινα καί λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, 2-3' άριθ. κατ. 79 καί 17).

Τάφος Δ

Όμοίως οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ., περιέχων μόνον όλίγα 
όστά τών κάτω άκρων τοϋ σκελετοϋ κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν άκέραιον 
λεβητοκυάθιον, άκέραιον άλάβαστρον, πυθμήν λεβητοκυαθίου, πήλινος σφόνδυλος καί 
θραύσματα χαλκής λαβής μαχαιριδίου μετά τών ήλων αυτής (Σχέδ. 1, 4-8' άριθ. 
κατ. 13, 33, 29, 119α, 121).

Τάφος Ε

Όμοίως καί οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ., μετά πέντε μόνον 
οστών τών άκρων τοϋ σκελετοϋ κατά χώραν. Μετ’ αύτών εύρέθησαν θραύσματα διώτου 
κράτη ρίσκου, μόνωτον άγγεΐον καί δύο σφόνδυλοι έκ πηλοϋ (Σχέδ. 1, 9 - ιι* άριθ. 
κατ. 48, 102, 119β καί γ). "Ενεκα τής άναστατώσεως τοϋ τάφου ύπό τοϋ λαθρανα
σκαφέως, πολλά τεμάχια τοϋ άνωτέρω κρατηρίσκου δέν εύρέθησαν, μολονότι έφερον 
σαφή τά ίχνη τής προσφάτου θραύσεως αύτών, ένφ έτερα θραύσματα τοϋ αύτοϋ άγγείου 
εύρέθησαν παρά τον παρακείμενον τάφον Η.

Τάφος ΣΤ

Όμοίως ήμικατεστραμμένος, εύρεθείς είς βάθ. 0,70 μ. μετά πολλών όστών τών 
άκρων τοϋ σκελετοϋ καί άρυταίνης (Σχέδ. 1, 12 · άριθ. κατ. 81), τής όποιας ή λαβή 
εύρέθη είς θραύσματα είς μικράν άπό τοϋ τάφου άπόστασιν.

4. Σύντομον άνακοίνωσιν περί τοΟ εύρήματος βλ. έν BCH 79 (1955), σ. 253, είκ, 7-9,
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Τάφος Ζ

'Ομοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος, εύρεθείς εις βάθ. 1 μ. Έσφζοντο κατά 
χώραν μόνον όστα των άκρων τοϋ σκελετοϋ. Τό μόνον εύρεθέν παρά τά όστα κτέρι- 
σμα ήτο σφόνδυλος έκ στεατίτου (Σ χ έ δ . 1, · άριθ. κατ. 120 ). Ή παρά τόν τάφον
αυτόν έπί τοϋ μαλακοΰ άμμολίθου κατακειμένη κεφαλή νεκρού, άνήκει πιθανώς εις τόν 
σκελετόν τοϋ τάφου τούτου, μετατοπισθεΐσά έκεΐ ύπό τοΟ λαθρανασκαφέως.

Τ άφος Η

Όμοίως καί οδτος εύρέθη ήμικατεστραμμένος είς βάθ. 0,70 μ. Εντός αύτοϋ εύ- 
ρέθησαν κατά χώραν όστα τών άκρων τοϋ σκελετοϋ, λεβητοκυάθιον καί άρύταινα 
(Σ χ έ δ. 1, μ . is" άριθ. κατ. 10 καί 85 ) ( Π ί ν. 5β ). Πρός τούτοις εύρέθησαν πολλά 
θραύσματα άλαβάστρου (Σχέδ. 1, ι6- άριθ. κατ. 38). Τά άνωτέρω άγγεϊα, διαφό
ρου έποχής, δεικνύουν ότι καί ό τάφος οδτος άνεστατώθη ύπό τοϋ λαθρανασκα
φέως, ώς άλλως τε βέβαιοί καί ή εύ'ρεσις ένταϋθα τινών τών όστράκων τοϋ κρατη- 
ρίσκου τοϋ τάφου Ε.

Τάφος θ

Όμοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος εις βάθ. 0,70 μ. Εύρέθησαν μόνον όλίγα 
όστα τών κάτω άκρων κατά χώραν ( Π ί ν. 5β ), όμοϋ μετά πρόχου καί θραύσματος κύ- 
λικος μετά τής έτέρας τών λαβών αύτής (Σχέδ. 1, 17 - is' άριθ. κατ. 6 καί 64). Τά 
λοιπά θραύσματα τής κύλικος περισυνελέγησαν έκ τών άπορριφθέντων ύπό τοϋ λα
θρανασκαφέως χωμάτων καί έπέτρεψαν τήν συγκόλλησιν τοϋ άγγείου.

Τάφος I

Όμοίως καί οδτος ήμικατεστραμμένος, είς βάθος 0,70 μ. Εύρέθησαν κατά χώραν 
όλίγα όστα τών άκρων τοϋ σκελετοϋ ( Π ί ν. 5β ), όμοϋ μετά διώτου κράτη ρίσκου, κυ
πέλλου τύπου « Βαφειοΰ » καί άρυταίνης (Σχέδ. 1, 19-21' άριθ. κατ. 49, 84, 44).

Τάφος ΙΑ

Ήμικατεστραμμένος, είς βάθ. 0,70 μ. Εύρέθησαν πολλά όστα τοϋ σκελετοϋ κατά 
χώραν (Πίν. 5β)5, μετά μονώτου μινυείου άγγείου (Σχέδ. 1, 22' άριθ. κατ. 56). 
Δέν είναι βέβαιον έάν τό άγγεΐον τοΰτο άνήκη είς τόν τάφον τοΰτον ή μετετοπίσθη 
είς τήν θέσιν ταύτην κατά τήν άναστάτωσιν τοϋ τάφου.

Τ άφος ΙΒ

Οδτος διαφυγών τήν καταστροφήν, εύρέθη άθικτος κάτωθεν τοϋ στρώματος 
τών τάφων Θ, I, ΙΑ καί Η, είς βάθ. 0,95 μ. Ό νεκρός είχε τοποθετηθή έντός λακκοει- 
δοϋς έπιμήκους κοιλότητος, άνοιγείσης έν μέρει είς τόν μαλακόν άμμόλιθον καί έν 
μέρει είς τήν άμμον, κεκαλυμμένης δι’ άργών πλακών. "Ενεκα τών σαθρών τοιχω
μάτων τοϋ λακκοειδοϋς τάφου, αί πλάκες είχον ύποχωρήσει καί καταπλακώσει τόν σκε

5. Ή φωτογραφία έλήφθη μετά τήν άπομάκρυνσιν τών άγγείων άπό τών τάφων I, Θ, ΙΑ,
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λετόν, δστις διά τόν λόγον αότόν, ώς και έκ τής μεγάλης υγρασίας τής περιοχής, έναλ- 
λασσομένης πρός ξηρασίαν κατά τό θέρος, είχε τελείως άποσυντεθή. Εντός τοϋ τάφου 
ευρέθησαν ρυτόν καί πρόχους (Σ χ έ δ. 1, 22α-23' άριθ. κατ. 95 καί 8 ), τό πρώτον τε- 
θραυσμένον κατά τό άνώτατον αύτοΰ τμήμα καί τήν έκροήν, τό δέ έτερον είς πολλά 
τεμάχια.

Τάφος ΙΓ

Ήμικατεστραμμένος, είς βάθος 1.20 μ. Ευρέθησαν κατά χώραν όλίγα όστά των 
άκρων τοΟ σκελετοϋ καί έτερα άποσυντεθειμένα. Μετ’ αύτών καί παρά τόν ήμικυκλι- 
κοϋ σχήματος μαλακόν άμμόλιθον, εύρέθη άκέραιος άμφορεύς, άνήκων είς τά άρχαιό- 
τερα άγγεΐα τοϋ τύμβου (Σχέδ. 1,24’ άριθ. κατ. 86).

Τάφος ΙΔ

Οδτος εύρέθη άθικτος είς βάθ. 1.34 μ., κάτωθεν τοϋ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1' Π ί ν. 
5 γ - δ ). Πρός έναπόθεσιν τοϋ νεκροΰ, είχεν άνοιχθή έπί τοϋ μαλακοϋ έξ άμμολίθου 
στρώματος λάκκος άκανονίστου σχήματος, δστις κατά τό μέσον τοϋ μήκους αότοϋ, 
ήτο ίκανώς βαθύτερος, οδτως ώστε ή λεκάνη τοϋ νεκροΰ εόρίσκετο είς χαμηλότερον 
έπίπεδον τοϋ λοιποϋ σώματος. ’Εντός τοϋ τάφου ευρέθησαν κύπελλον τύπου « Βαφειοϋ », 
τοϋ άρχαιοτέρου τύπου, δίωτον άγγεΐον καί δύο θραύσματα κεράμων (Σχέδ. 1, 25-27' 
άριθ. κατ. 42, 87, 109).

Τά κάτωθι τρία άγγεΐα, ευρεθέντα μεμονωμένα καί μή κείμενα κατά χώραν, πιθα- 
νώτατα μετετοπίσθησαν ύπό τοϋ λαθρανασκαφέως κατά τήν όπ’ αύτοϋ άναστάτωσιν 
τοϋ τύμβου : 1.’Ακέραιον λεβητοκυάθιον καί άρύταινα είς βάθ. 1 μ. (Σχέδ. 1, 28 -29' 
άριθ. κατ. 16, 78 ) έπί τής έπιφανείας τοϋ δεξιά τοϋ σκελετοϋ τοϋ τάφου ΙΔ μαλακοϋ 
άμμολίθου. 2. Λεβητοκυάθιον (Σχέδ. 1, 3ο' άριθ. κατ. 14) είς βάθ. 0,80 μ. παρά 
τόν τάφον Β καί 3. ’Αλάβαστρον (Σχέδ. 1, 3f άριθ. κατ. 40), είς βάθ. 0,70 μ. με
ταξύ των τάφων Γ, Δ, Ζ.

’Εκ των άνωτέρω τάφων οί Α, Δ, ΣΤ, Θ, I, ΙΑ, Η καί Ε εύρέθησαν είς βάθ. 
0,70 μ. Οί τάφοι ΙΒ, Γ καί Ζ είς βάθ. μέχρις 1 μ. Ό τάφος Β είς βάθ. 1.10 μ., ό τάφος 
ΙΓ είς βάθ. 1.20 μ. καί ό τάφος ΙΔ είς βάθ. 1.34 μ.

Έκ τών τάφων τοϋ άνωτέρου στρώματος, ήτοι μέχρι βάθους 0,70 μ., δύο τούλά- 
χιστον, τών τάφων Η καί Θ, τά άγγεΐα άνήκουν είς διαφόρους περιόδους, φαίνεται 
δέ δτι ταϋτα προέρχονται έκ διαφόρων τάφων, άναμιχθέντα ένδεχομένως υπό τής 
σκαπάνης τοϋ λαθρανασκαφέως. Έκ τής συγκρίσεως τών όμάδων τών άγγείων ένός 
έκάστου τών τάφων τοϋ στρώματος τούτου, τών μέν πρωίμου, τών δέ υστέρας μυκη
ναϊκής έποχής, συνάγεται δτι οί τοϋ άνωτέρου στρώματος τάφοι, δέν είναι πάντοτε οί 
νεώτεροι καί δτι αί παλαιότεραι ταφαί έγένοντο είς διάφορα βάθη.

Τά κτερίσματα τών τάφων τοϋ άμέσως κατωτέρου στρώματος, μέχρι βάθ. 1 μ., 
φαίνεται δτι ήσαν κατά χώραν. Μάλιστα ό τάφος ΙΒ, παρέμεινεν έντελώς άθικτος, μετά 
τών καλυπτουσών αύτόν πλακών. Πιθανώς, κατ’ άναλογίαν πρός τόν τάφον τοΰτον, 
δυνάμεθα νά είκάσωμεν δτι καί οί έτεροι τάφοι τοϋ τύμβου, άν δχι πάντες, έκαλύπτοντο 
διά πλακών τοΰτο άλλως τε εικάζεται, ώς έν άρχή ( σ. 6) έλέχθη, και έκ τοϋ πλή
θους τών πλακών, αί όποΐαι εύρέθησαν έν άταξίςι έσωτερικώς τοϋ τύμβου.
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’Επίσης κατά χώραν φαίνεται δτι παρέμεινε τό άγγεΐον τοϋ τάφου ΙΓ, είς βάθ. 1.20 μ., 
εύρεθέν έσφηνωμένον είς κόγχην τοΟ μαλακού άμμολίθου καί διαφυγόν τήν μετατό- 
πισιν υπό τοΟ λαθρανασκαφέως. Τέλος, άθικτος ήτο ό κατώτατος είς βάθ. 1.34 μ. τάφος 
ΙΔ. Έν τούτοις ή έξαγωγή βεβαίων συμπερασμάτων έκ τής στρωματογραφικής διατά- 
ξεως τών πλείστων τών τάφων, είναι έπισφαλής καί κατά συνέπειαν άσκοπος πάσα 
προσπάθεια χρονολογικής συσχετίσεως τών άγγείων έκ τής θέσεως καί τοϋ βάθους 
τών τάφων έντός τών όποιων ταΰτα ευρέθησαν.

Πλήν τών άνωτέρω κατά χώραν εύρεθέντων άγγείων, τά ύπ’ άριθ. κατ. 83, 31, 23, 3, 
32, 98, 80 είναι τά παραδοθέντα υπό τοϋ λαθρανασκαφέως είς τό Μουσεΐον ’Ολυμπίας 
πρό τής διενεργείας τής συστηματικής άνασκαφής τοϋ τύμβου, τά δέ λοιπά άγγεΐα 
καί όστρακα περισυνελέγησαν έκ τών άναστατωμένων χωμάτων έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς τοϋ τύμβου.

Είς τόν κατωτέρω κατάλογον, παρατίθενται άπαντα τά εύρήματα τοϋ τύμβου, 
τόσον τά προερχόμενα έκ τών δεκατεσσάρων τάφων αύτοΰ, όσον καί τά άκέραια ή 
συγκολληθέντα, προερχόμενα έκ τών άναστατωμένων χωμάτων ή παραδοθέντα ύπό 
τοϋ λαθρανασκαφέως.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

1. Πρόχους μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 67 (Πίν. 6γ). 
Ύψ. 0,21 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά τό άκρον τής προ- 
χοής, καθ’ δλην σχεδόν τήν λαβήν, καθώς καί πολλά τμήματα τής κοιλίας. Συμπε- 
πληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρόφαιος, άκάθαρτος μετά μαρμαρυγίου. Λαβή ταινιο
ειδής. Κοιλία κατά τό άνω μέρος ήμισφαιρική, κατά τό κάτω κωνική. ’Επί τής έπιφα- 
νείας ίχνη ύπεροπτήσεως. ’Εκ τής αύτής αίτιας ή διακόσμησις έσβεσμένη, έλαχίστων 
ύπολείμμάτων αύτής διατηρουμένων. Χρονολόγησις : ΜΕ.

2. Άνώτατον τμήμα πρόχον μετά λοξοτμήτον στομίου. Άριθ. εύρ. Π 278 (Πίν. 
6β). Μέγ. σωζ. υψ. 0,125 μ. Περιλαμβάνει τήν λαβήν μετά τμήματος τοϋ λαιμοΰ καί 
τοϋ στομίου, ώς καί μικροΰ τμήματος τών ώμων. Τό τεμάχιον συγκεκολλημένον έξ εξ 
θραυσμάτων. Πηλός έρυθρός. Χρονολόγησις : ΜΕ.

3. Πρόχους μετά ραμφοειδούς σχεδόν κατακορύφως τετμημένου στομίου. Άριθ. 
εύρ. Π 49 (Π ί ν. 6α καί παρένθ. Πίν. A). Παρεδόθη πρό τής άνασκαφής τοϋ τύμβου. 
Ύψ. 0,205 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήμα τής βάσεως 
καί τής προχοής. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Άποκεκρουμένη εις τινα τμήματα. Πη
λός ώχροκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία σφαιρική.

Ή διακόσμησις διά καστανού καί σκοτεινοΰ πορτοκαλόχρου χρώματος. ’Επί τοϋ 
άνωτέρου τμήματος τής κοιλίας, δύο έσχηματοποιημένα πτηνά, έζωγραφημένα πορ- 
τοκαλόχροα μετά περιγραμμάτων καί λεπτομερειών καστανών. Κάτωθεν αύτών, ται
νία πορτοκαλόχρους, όριζομένη άνωθεν καί κάτωθεν ύπό δύο λεπτοτέρων καστανών 
ταινιών. Τό χείλος τής προχοής καλύπτεται έσωτερικώς καί έξωτερικώς διά ταινίας 
καστανοΰ χρώματος. Περί τό μέσον τής προχοής ταινία πορτοκαλόχρους, όριζομένη 
άνωθεν καί κάτωθεν ύπό δύο λεπτοτέρων καστανών ταινιών. Καστανή ταινία έπί τοϋ 
παρά τό στόμιον άκρου τής λαβής, έτέρα δέ παχεΐα ταινία καί τών δύο άποχρώσεων 
παρά τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ. Χρονολόγησις : ΜΕ - YE 1.

Πρβλ. άγγεΐα όμοιου σχήματος καί διακοσμήσεως άριθ, 946 - 947 τάφου VI τοϋ
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περιβόλου A των Μυκηνών (Π ί ν. 6δ): Karo, Schachtgraber, σ. 164, είκ. 80-81 
καί σ. 303, είκ. 124 - 125. Περί τής κρητικής προελεύσεως τής πρόχου βλ. Furumark, 
Myc. Pottery, σ. 84.

4. Πρόχους μετά ραμφοειδοΰς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 12 (Πί ν. 7α-γ) · 
Ύψ. 0,31. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό μέγιστον τοϋ στομίου 
μετά τής προχοής, τό ήμισυ περίπου τοϋ λαιμοϋ καί τής λαβής, πολλά τμήματα τών ώμων 
καί τής κοιλίας καί μικρόν τμήμα τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύπο- 
κίτρινον. Ή ράχις τής λαβής φέρει κατά μήκος έν τώ μέσφ έξαρσιν καί έκατέρωθεν 
τής έξάρσεως αύλακα. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ εϊς τούς ώμους δηλοϋται διά δα- 
κτυλιοειδοϋς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροφαίου χρώματος ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τοϋ σωζομένου τμήματος τοϋ λαιμοϋ, φυτικόν κόσμημα 
κακώς διατηρούμενον καί περί τήν βάσιν αύτοϋ, σειρά μικρών δίσκων όριζομένων 
άνωθεν καί κάτωθεν υπό γραμμής. Έπί τών ώμων δύο παράλληλοι σειραί έκ φύλλων, 
κάτωθεν έκάστης τών όποίων, έτέρα σειρά έκ μικρών καρδιοσχήμων κοσμημάτων. 
Αί δύο σειραί έκ φύλλων χωρίζονται διά σειράς έκ μικρών δισκοειδών κοσμημάτων. 
Έπί τής πρόσθιας δψεως τής κοιλίας, τμήμα μεγάλου φυλλοειδούς κοσμήματος καί 
ύπολείμματα έτέρου, δεξιά αύτοΰ. ’Αριστερά τοϋ πρώτου κοσμήματος, υπολείμματα 
ρόδακος, έτερος δέ ρόδαξ κάτωθεν τής λαβής. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύ
πτονται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ στομίου μετά μέρους τοϋ λαιμοϋ έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I - II. Διά τό κόσμημα έκ σειράς φύλλων καί τελειών βλ. 
Furumark, έ.ά. σ. 396, είκ. 69, άριθ. 64, σχέδ. 7. Διά τήν κρητικήν προέλευσιν τών 
κοσμημάτων τοϋ άγγείου βλ. Evans, Palace of Minos, τόμ. IV, είκ. 145, 165, 214, 
216- 17, 220, 224, 233, 240, 243 καί Evans, Prehistoric Tombs, σ. 122, είκ. 116. 
Furumark, έ.ά.

5. Πρόχους μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 22 ( Π ί ν. 8β). 
Ύψ. (άγγείου συμπεπληρωμένου) 0,218 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. 
Ελλιπής κατά τήν προχοήν, τό μέγιστον τής λαβής, πλεΐστα τμήματα τής κοιλίας 
καί δλην τήν βάσιν. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβή σχεδόν 
ταινιοειδής. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ εις τούς ώμους δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς 
έξάρσεως. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής - κωνική.

'Η διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροΰ χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Διά τοϋ χρώματος τούτου καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα 
τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς. Έπί τής ράχεως τοϋ σωζομένου τμήματος 
τής λαβής, δύο κατά μήκος ταινίαι. Παρά τήν βάσιν τόΰ λαιμοϋ διπλή παχεϊα ταινία. 
Κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας, μή σφζομένην καλώς, ζώνη έκ δύο παχειών 
ταινιών, μεταξύ τών όποίων τρεις έπάλληλοι γραμμαί.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΙ— ΠΙ.
6. Πρόχους μετά λοξοτμήτου ραμφοειδούς στομίου. Άριθ. εύρ. Π 48 (Π ί ν. 8α). 

Έκ τάφου Θ (Σ χ έ δ. 1, (7). Ύψ. 0,21 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλι
πής εις τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Έπίχρι- 
σματοΰ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Ό λαιμός διακρίνεται τής 
κοιλίας δι’ έλαφράς δακτυλιοειδούς έξάρσεως. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής.Ή διακόσμη- 
σις, έν μέρει έξίτηλος, διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος
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ενεκα ανομοιομερούς όπτήσεως. Σειρά ταινιών περιβάλλει τό άγγεϊον κατά διαστήματα 
άπό τοϋ λαιμοΰ μέχρι τής βάσεως. Έπϊ τής ράχεως τής λαβής παχεΐαι, λοξαΐ ταινίαι.

Χρονολόγησις : YE III Α.
7. Πρόχονς μετά ραμφοειδοϋς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 14 ( Π ί ν. 8 γ ). 

Ύψ. 0,305 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις μέγα τμήμα τοϋ στο
μίου καί τής προχοής, τοϋ λαιμοϋ καί τής λαβής καί εις τμήματα τής κοιλίας. Συμ- 
πεπληρωμένη διά γύψου. Συμπλήρωσις λαβής καί στομίου έσφαλμένη. Πηλός ώχροκί- 
τρινος. Λαβή ταινιοειδής μετά έλαφρδς έξάρσεως κατά τό μήκος καί έν τώ μέσω τής 
ράχεως αυτής. Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική - κωνική. Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοΰ 
εις τούς ώμους δηλοΰται διά δακτυλιοειδοΰς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Έπί τοϋ λαιμοΰ έπάλληλοι 
ταινίαι, παρά δέ τήν βάσιν αότοΰ έτέρα, παχύτερα. Έπί τών ώμων, εύρεΐα ζώνη έξ ομά
δων όμοκέντρων άνεστραμμένων τόξων, εις έπαλλήλους σειράς. ’Αμέσως κάτωθεν τής 
ζώνης ταύτης, έπί τής κοιλίας, έτέρα εύρεΐα ζώνη έκ διπλής σειράς τρεχούσης σπείρας, 
όριζομένη άνωθεν καί κάτωθεν ύπό παχείας ταινίας. Κάτωθεν τής κατωτέρας ταινίας, 
έτεραι δύο λεπτότεροι. Έπί τοϋ κατωτέρου τμήματος τής κοιλίας, τριπλή ταινία. Διά 
τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό άκρον τής προχοής έξωτερικώς καί ή βάσις.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά. 345, είκ. 58, άριθ. 44 σχέδ. 2 καί 
σ. 357, είκ. 60, άριθ. 46 σχέδ. 59 (διά τό κόσμημα).

8. Πρόχονς μετά ραμφοειδούς λοξοτμήτου στομίου. Άριθ. εύρ. Π 38 (Π ί ν. 8 δ ). 
Έκ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1, η). "Υψ. 0,20 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής εις τμήματα τοϋ στομίου, τοϋ λαιμοΰ καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα υποκίτρινον. Λαβή δακτυλιοειδής. Κοιλία ώο- 
ειδής.

Έκ τής διακοσμήσεως σφζονται υπολείμματα καστανομελαίνων ταινιών έπί τοϋ 
λαιμοϋ, τής λαβής καί τής κοιλίας, κατά τήν μεγίστην αυτής διάμετρον καί παρά 
τήν βάσιν.

Χρονολόγησις : YE III Α.
9. Πρόχονς. Άριθ. εύρ. Π 9 (Πίν. 8ε). Ύψος 0,317 μ.
Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήμα τής λαβής καί τμή

ματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Λαβή ταινιοειδής, έλα- 
φρώς κυρτή, φέρουσα έπί τής ράχεως πλατείαν άβαθή αύλακα. Κοιλία σφαιρική. Ή 
μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ προς τούς ώμους δηλοΰται διά στενής αΰλακος.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE III Α(;).
10. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 71 (Πίν. 9α). Έκ τών άναστατωμένων χο> 

μάτων τάφου Η ( Σ χ έ δ. 1, u )· Ύψ. άνευ λαβής 0,069 μ., μετά λαβής 0,73 μ., διάμ. 
στομίου 0,051 μ. Ακέραιον. Πηλός έρυθρός. Λαβή ταινιοειδής, πλατεία, ύπερυψωμένη. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη - κωνική. Χειροποίητον. Ή διακόσμησις διά καστανο- 
φαίου καί ύπολεύκου χρώματος. Διά ταινίας τών χρωμάτων τούτων καλύπτεται ή άνω 
έπιφάνεια τών χειλέων, ή βάσις τοϋ λαιμοϋ καί ή κοιλία, κατά τήν μεγίστην αύτής 
διάμετρον. Έπί τής ράχεως τής λαβής, έπάλληλοι όριζόντιοι γραμμαί τών αύτών χρω
μάτων. Έπί τών ώμων διακόσμησις διά καστανοφαίου μόνον χρώματος, άποτελου- 
μένη έκ τεσσάρων άστεροειδών κοσμημάτων καί δύο όμάδων στιγμών, τριγωνικώς τής 
μιας καί έν τετραγώνφ τής έτέρας διατεταγμένων.
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Χρονολόγησις : ME - YE I.
11. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 44 (Πίν. 9γ). Ύψ. 0,09 μ., διάμ. στομίου 

0,073 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. Ελλιπές είς τμήμα των χειλέων καί 
τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον είς τμήματα των χειλέων 
καί τής κοιλίας. Πηλός έρυθρός, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος. Επίχρισμα, είς τινα 
τμήματα μόνον σφζόμενον, ύπόλευκον. Χειροποίητον. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία άκα- 
νόνιστος πεπιεσμένη ώοειδής. Άνευ βάσεως.

Έκ τής διακοσμήσεως έλάχιστα ίχνη ταινιών φαιού χρώματος.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
12. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εόρ. Π 45 (Πίν. 9β ). Έκ τάφου Β (Σ χ έ δ. 1, ι ). 

"Υψ. 0,06 μ., διάμ. στομίου 0,038 μ. Ελλιπές κατά τό μέγιστον τμήμα τών χειλέων καί 
τής λαβής καί μικρόν τμήμα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άπεκεκρου- 
μένον κατά τμήματα τής κοιλίας.

Ή συμπλήρωσις τής λαβής έσφαλμένη. Κοιλία άκανόνιστος ώοειδής πεπιεσμένη. 
Πηλός έρυθρωπός. Χρονολόγησις : YE I. Έπιβίωσις ΜΕ τύπου.

13. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 15 (Πίν. 9δ ). Έκ τού τάφου Δ (Σ χ έ δ. 1, 4 ). 
Ύψ. 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,05 μ. Ακέραιον. Λίαν άποκεκρουμένον κατά τήν κοι
λίαν καί τά χείλη, ώς καί τμήμα τής βάσεως τής λαβής. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρι
σμα φαιόν. Λαβή ταινιοειδής, φέρουσα κατά μήκος καί έν τφ μέσφ τής ράχεως αυτής 
αύλακα. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Χρονολόγησις: YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
14. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 40 (Πίν. 9ε). Πλησίον τού τάφου Β 

( Σ χ έ δ. 1,30 )· "Υψ. άνευ λαβής 0,066 μ., μετά λαβής 0,069 μ., διάμ. στομίου 0,036 μ. 
Ίσχυρώς άποκεκρουμένον κατά τήν κοιλίαν καί τήν λαβήν, συγκεκολλημένην έκ 
δύο τεμαχίων. Πηλός χονδρός, άκάθαρτος, έρυθροΰ χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία ώοειδής πεπιεσμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
15. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 58 ( Πίν. 9ς'). Ύψ. 0,085 μ., διάμ. στομίου 

συμπεπληρωμένου 0,049 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό 
μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί είς τμήματα τής κοιλίας. Συμπε
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαιρική πε
πιεσμένη κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ενεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, δύο κοσμήματα τού τύπου « ρακέτ- 
τας » καί μεταξύ αυτών δύο φλογόσχημα παραπληρωματικά, έντός τών οποίων τρεις 
στιγμαί τριγωνικώς διατεταγμέναι. Κάτωθεν τής κυρίας διακοσμήσεως, διπλή ταινία. 
Έπί τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαί παχεΐαι γραμμαί. Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος 
καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις: YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87. Περί τής 
προελεύσεως τού σχήματος τού άγγείου έκ τής ΜΕ έποχής βλ. Furumark, έ.ά. σ. 89, 
τύπος 87.

16. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 68 (Πίν. 10α). Πλησίον τού τάφου ΙΔ(Σχέδ. 
1,28)· Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στομίου 0,057 μ. Ακέραιον. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα
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τοϋ αύτοϋ ώς καν ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη - 
κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή έρυθροΰ χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
ανομοιομερούς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων τρία κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέττας », 
εκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περιβάλλουν τό μέσον τής κοι
λίας. Τά μεταξύ τών « ρακεττών » διαστήματα πληροϋν τέσσαρα γλωσσοειδή κοσμή
ματα, έχοντα κάτωθεν αύτών άνά μίαν στιγμήν. Έπΐ τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαΐ 
παχεΐαι γραμμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται έσωτερικώς καί έξωτε- 
ρικώς ό λαιμός μετά τών χειλέων καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά μέ
ρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
17. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 83 (Πίν. 10 β). Έκ τάφου Γ(Σχέδ. 1,3). 

Ύψ. 0,087 μ., διάμ. στομίου 0,053 μ. Συγκεκολλημένον μόνον κατά τήν λαβήν. Πηλός 
ώχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία σφαι
ρική πεπιεσμένη-κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπΐ τών ώμων, δύο κοσμήματα 
τοϋ τύπου « ρακέττας », έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περι
βάλλουν τήν κοιλίαν κατά τήν μεγίστην αυτής διάμετρον. Εις τά μεταξύ τών « ρακετ
τών » διαστήματα ώς παραπληρωματικά, τρεις μεμονωμένοι σπεΐραι. Έπΐ τής λαβής, 
λοξή παχεϊα γραμμή. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύπτεται ό λαιμός μετά τών 
χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕΙ. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
18. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 60 ( Π ί ν. 10 δ ). Ύψ. 0,08 μ., διάμ. στομίου 

0,06 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις μέγιστον τμήμα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί κατά τήν λαβήν. Πηλός ώχροκίτρινος. Ε
πίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία σφαιρική, πεπιεσμένη-κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπΐ τών ώμων τέσσαρα κοσμήματα 
τοϋ τύπου « ρακέττας » έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών δύο ταινιών, αί όποΐαι περι
βάλλουν τό μέσον περίπου τής κοιλίας τοϋ άγγείου. Μεταξύ τών « ρακεττών », ώς παρα
πληρωματικά κοσμήματα, στιγμαί τριγωνικώς διατεταγμένοι. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω 
χρώματος καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς και τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
19. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 78 (Πίν. 10γ). Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στο

μίου 0,05 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις τμήματα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί κατά τό μέγιστον τής λαβής. Συμπεπληρω- 
μένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ταινιοειδής. Κοι
λία σφαιρική πεπιεσμένη - κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων δύο κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέτ
τας » καί τρία φλογόσχημα ώς παραπληρωματικά, έντός έκάστου τών όποιων στιγμή. 
Κάτωθεν αύτών διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής 
κοιλίας.
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Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87,
20. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 63 ( Π ί ν. 10 ε). Ύψ. άγγείου συμπεπλη- 

ρωμένον 0,079 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν 
μετά τών χειλέων καί τήν λαβήν μετά τμήματος τής κοιλίας καί τών ώμων. Συμπε- 
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. 
Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπϊ τών ώμων τμήματα κοσμημάτων τού τύπου «ρακέτ- 
τας ». Κάτωθεν αυτών διπλή ταινία. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό 
παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, μετά μέρους τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
21. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 23 ( Π ί ν. 10 ς'). "Υψ. 0,061 μ., διάμ. στο

μίου 0,043 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό μέγιστον τού 
λαιμού μετά τών χειλέων καί μέγιστον μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Συμπεπλη- 
ρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβή ταινιοειδής. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη (άρτόσχημος).

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων δύο κοσμήματα τού τύπου « ρακέττας » καί 
εις τά μεταξύ αύτών διαστήματα δύο παραπληρωματικά φλογόσχημα. Κάτωθεν αύτών 
διπλή ταινία. Έπΐ τής ράχεως τής λαβής δύο όριζόντιαι καί δύο λοξαΐ παχεϊαι γραμμαί. 
Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτεται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I
22. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 261 (Πίν. 11α). "Υψ. 0,078 μ., διάμ. στο

μίου 0,062 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές εις μικρόν τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, τήν λαβήν καί μέγα μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Κοιλία πεπιεσμένη, σφαιρική - κωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. ’Επί τών ώμων « τρέχουσα σπείρα » 
καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν αύτών, διπλή ταινία. Διά τού 
αότοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτεται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξω
τερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 9 καί σ. 41, είκ. 56. 
Karo, Schachtgraber, πίν. 166, 156. Μυλωνά, Έλευσινιακά A 1932, σ. 119, είκ. 97, 
άριθ. 352. Blegen, Prosymna I, σ. 65 II πίν. 18, είκ. 105 άριθ. 409, πίν. 20, είκ. 110, 
άριθ. 214, πίν. 28, είκ. 140, άριθ. 137, πίν. 29, είκ. 145, άρ. 251.

23. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 29 (Πίν. 11 β). Παρεδόθη προ τής άνασκα- 
φής τού τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11).

"Υψ. (τού στομίου συμπεπληρωμένου) 0,078 μ. ’Ελλιπές κατά τά χείλη μετά 
τμήματος τού λαιμού καί τήν λαβήν. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον 
εις τμήματα τών ώμων καί τής κοιλίας. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επίχρισμα ύποκίτρινον. 
Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων τρέχουσα σπείρα 
καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν τής ζώνης ταύτης διπλή ταινία. 
Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού έσωτερι
κώς καί έξωτερικώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.
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Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 40, είκ. 11, τύπος 87 (διάτό σχή
μα τοϋ αγγείου). Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,9 καί σ. 41, είκ. 56 (διά τό κό
σμημα ).

24. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 55 (Π ί ν. 11 γ).
Ύψ. άγγείου συμπεπληρωμένου 0,017 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. 

Ελλιπές είς τμήματα τής κοιλίας καί τον λαιμόν μετά τών χειλέων. Συμπεπληρωμένον 
διά γύψου. Συμπλήρωσις λαιμού έσφαλμένη. Πηλός ωχροκίτρινος. Επίχρισμα φωτεινο- 
τέρας άποχρώσεως. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία άκανόνιστος άμφικωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων τρεις σπεΐραι, συνδεόμεναι διά λοξών 
έφαπτομένων καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν αυτών διπλή ται
νία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτεται τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
ώς καί τμήμα τής βάσεως. Έπί τής ράχεως τής λαβής δύο λοξαί ταινίαι.

Χρονολόγησις : YE I.
25. Λ εβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 82 ( Π ί ν. 11ε). "Υψ. άγγείου συμπεπληρω

μένου 0,06 μ. διάμ., στομίου 0,04 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές 
κατά τήν λαβήν καί τον λαιμόν, πλήν μικροϋ τμήματος, καί εις τμήμα τής κοιλίας. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Κοιλία άμφικωνική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων τρέχουσα σπείρα, καί ώς παραπληρω
ματικά κοσμήματα στιγμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος, καλύπτονται τό παρά 
τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας καί τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ.

Χρονολόγησις: ΥΕΙ. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
26. Λ εβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 26 ( Π ί ν. 11 ζ' ). "Υψ. 0,079 μ., διάμ. στο

μίου 0,056 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν λαβήν, τμήμα 
τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων καί τό μεγαλύτερον μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Κοιλία σφαι
ρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις δι* έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, σειρά έξ έξ μεμονωμένων σπειρών, δριζομέ- 
νων κάτωθεν ύπό διπλής ταινίας. Είς τά μεταξύ τών σπειρών διαστήματα, ώς παρα
πληρωματικά κοσμήματα, στιγμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό 
λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 40, είκ. 11, τύπος 87.
27. Λεβητοκνάθιον. Άριθ. εύρ. Π 72 (Πίν. 11 δ). Ύψ. 0,073 μ., διάμ. στο

μίου 0,05 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς μέγα μέρος τοϋ λαι
μού μετά τών χειλέων καί είς τμήματα τής κοιλίας. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα τοϋ 
αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία πεπιεσμένη σφαιρική- 
κωνική.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων, σειρά έσχηματοποιημένων παπύρων (ή 
κογχυλίων). Κάτωθεν αύτών διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται 
τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοϋ μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί τό 
παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 87.
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Περί τής ΜΕ καί κρητικής προελεύσεως τοϋ κοσμήματος, τό όποιον δύναται νά 
κατάγεται τόσον έκ των φύλλων παπύρου, όσον καί έκ τών κογχυλίων, βλ. Evans, 
Palace of Minos, τόμ. IV, σ. 117- 119, εϊκ. 82- 86 καί τόμ. IV 2, σ. 819, είκ. 797. 
Blegen, Prosymna, πίν. 7, είκ. 42.

28. Λεβητοκυάθιον. Άριθ. εύρ. Π 57 (Πίν. 12γ). Ύψ. 0,054 μ., διάμ. στο
μίου 0,04 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τά χείλη μετά με
γίστου τμήματος τοϋ λαιμού, ως καί τμήματα τού ώμου καί τής κοιλίας. Συμπεπλη- 
ρωμένον διά γύψου. Πηλός υπέρυθρος. ’Επίχρισμα φωτεινόν ώχροκίτρινον. Λαβή ται
νιοειδής. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων παχεϊα τεθλασμένη 
γραμμή όριζομένη άνωθεν μέν ύπό άπλής ταινίας, κάτωθεν δέ ύπό τριπλής. ’Επί τής 
ράχεως τής λαβής, τρεις όριζόντιοι παχεϊαι γραμμαί.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 383, είκ. 67, άριθ. 61, σχέδ. 2.
29. Πνθμήν λεβητ οκυαθίου. Άριθ. εύρ. Π 24 (Πίν. 12 β).
Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1, 6 )· Διάμ. πυθμένος 0,07 μ. Πηλός ύπέρυθρος.
Διακόσμησις : σφζεται μόνον τμήμα έξιτήλου φαιας ταινίας περί τό κατώτατον 

τμήμα τής κοιλίας.
Χρονολόγησις : YE I.
30. Προχοΐσκη. Άριθ. εύρ. Π 86 (Πίν. 12α). Ύψ. 0,087 μ., διάμ. στομ. 

0,047 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές εις μέγα τμήμα τών χει- 
λέων, μέγιστον τμήμα τής κοιλίας καί δλην τήν βάσιν. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. 
Άποκεκρουμένη εις τμήματα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Πηλός ωχροκίτρινος. 
’Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία σφαιρική πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. ’Επί τών ώμων δύο σειραί έκ 
κυρτών ραβδίων (φυλλαρίων), χωριζόμεναι ύπό διπλής παχείας γραμμής. Κάτωθεν 
αύτών, έτέρα διπλή παχεϊα γραμμή καί άμέσως κάτωθεν διπλή ταινία. ’Επί τής ράχεως 
τής λαβής παχεϊαι έλαφρώς λοξαί γραμμαί. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτε
ται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE I. Διά τό κόσμημα, βλ. Μυλωνά, έ. ά. σ. 119, είκ. 98, άριθ. 
353 - 4 καί σ. 121, είκ. 99, άριθ. 10 - 13. Furumark, έ.ά. σ. 397, είκ. 69, άριθ. 64, σχέδ. 
3. Πρβλ. καί κατωτέρω άριθ. 47. Περί τής προελεύσεως τού κοσμήματος βλ. Evans, 
Palace of Minos IV, σ. 268, είκ. 1986 ( ή συμπλήρωσις τής βάσεως τοϋ άγγείου πι- 
θανώτατα έσφαλμένη : πρβλ. Μυλωνά, έ.ά. είκ. 97 καί 98).

31. ’Αλάβαστρον δίωτον. Άριθ. εύρ. Π 25 ( Π ί ν. 12 δ ). Παρεδόθη προ τής άνα- 
σκαφής τού τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). "Υψ. 0,11 μ., διάμ. στομίου 0,088 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές εις δύο τμήματα τής κοιλίας. Συμ- 
πεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός 
χρώματος. Λαβαί ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροϋς 
όπτήσεως. ’Επί τών ώμων τέσσαρα κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέττας », άνά δύο εις τά 
μεταξύ τών ώτων διαστήματα, έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τών τριών ταινιών, αί όποΐαι 
περιβάλλουν τήν κοιλίαν. Μεταξύ τών κυρίων κοσμημάτων, ώς παραπληρωματικά, 
έλικες, στιγμαί καί στικταί γραμμαί. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό 
λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, τά ώτα καί τό παρά τήν βάσιν 
τμήμα τής κοιλίας.
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Χρονολόγησις : YE I.
32. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 81 (Πίν. 12ε). Παρεδόθη προ τής 

άνασκαφής του τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). Ύψ. 0,17 μ., διάμ. στομίου 
0,082 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. Ελλιπές κατά μικρόν τμήμα των χει- 
λέων καί δύο τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον εις 
τινα τμήματα τής κοιλίας κυρίως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τοϋ αότοϋ ώς καί 
ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπΐ τών ώμων τρία κοσμήματα τοϋ τύπου « ρακέτ- 
τας », άνά έν εις τά μεταξύ τών ώτων διαστήματα, έκφυόμενα έκ τής άνωτέρας τριών 
ταινιών, κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Δεξιά έκάστου ώτός παραπληρωμα
τικόν φυτικόν κόσμημα καί στιγμή, κάτωθεν δέ έκάστου ώτός στικτή γραμμή. Διά τοϋ 
αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξω- 
τερικώς, τά ώτα, ώς καί τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I.
33. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 80 (Πίν. 13 α ). Έκ τάφου Δ (Σ χ έ δ. 

1,5). "Υψ. 0,115 μ., διάμ. στομίου 0,085 μ. ’Ελλιπές κατά τήν μίαν τών λαβών καί 
τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Φέρει ρωγμάς καί 
άποκρούσεις είς τινα τμήματα. Πηλός άκάθαρτος, υπέρυθρος. Επίχρισμα ύπόλευκον. 
Λαβαΐ ταινιοειδείς. Έπΐ τής άνω έπιφανείας τών έξω νευόντων χειλέων αδλαξ.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Είς τά μεταξύ τών ώτων δια
στήματα άνά δύο έπάλληλοι ταινίαι, κάτωθεν τών όποίων σειρά σπειρών, συνδεο- 
μένων διά λοξών έφαπτομένων, καί δισκοειδή παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν 
τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης διπλή ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύ
πτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, αί λαβαΐ καί τό παρά 
τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας μετά τμήματος τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I (πιθανώτατα τοπικοΰ έργαστηρίου ).
34. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 79 (Π ί ν. 12 ζ'). Ύψ. άγγείου συμπε

πληρωμένον 0,13 μ., διάμ. στομίου 0,095 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. 
Ελλιπές κατά μέγα μέρος τής κοιλίας, τάς δύο τών λαβών καί τόν λαιμόν, πλήν μι- 
κροτάτου τμήματος, μετά τών χειλέων. Πηλός υποκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αύτοΰ ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων τρία φύλλα κισσοϋ 
έκφυόμενα έκ τών ώτων, τοϋ υπολοίπου μεταξύ τών ώτων διαστήματος πληρουμένου 
δι’ έπαλλήλων στικτών γραμμών. Κάτωθεν τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης, τριπλή 
ταινία. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοι
λίας, τό σωζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί ή σωζομένη 
λαβή μετά τοϋ περί αυτήν τμήματος είς σχήμα καρδίας.

Χρονολόγησις : YE I Β. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,5 καί Karo, 
Schachtgraber, πίν. 167, 194.

35. ΆλΛβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 7 ( Πίν. 13 β ). Ύψ. 0,11 μ., διάμ. στο
μίου 0,075 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τά δύο τρίτα πε
ρίπου. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρισμα υπέρυθρον. Άνω επι
φάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς κλίνουσα πρός τά έξω.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροϋ χρώματος. Κάτωθεν τών λαβών, σφζεται τμήμα δια-
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κοσμητικής ζώνης έκ σειράς φύλλων παπύρου (ή έκ σειράς κογχυλίων ;), δριζομένων 
άνωθεν καί κάτωθεν ύπό παχειών γραμμών. Έπί τής βάσεως δύο όμάδες όμοκέντρων 
κύκλων, έκ τριών κατά τήν περιφέρειαν καί τεσσάρων κατά τό κέντρον. Διά τοΟ αύτοϋ 
ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, 
ώς καί αί λαβαί.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 (διά 
τό σχήμα) καί σ. 315, είκ. 53, άριθ. 25, σχέδ. 18 (διά τό κόσμημα).

36. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 295 ( Π ί ν. 13 γ ). "Υψ. άγγείου συμ- 
πεπληρωμένου 0,06 μ. Σφζεται έν μέρει κατά τό άνώτερον αύτοϋ τμήμα καί τήν βάσιν, 
τοϋ λοιποϋ συμπεπληρωμένου διά γύψου. Πηλός υπόλευκος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. 
Άνω έπκράνεια χειλέων πεπλατυσμένη έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Τά μεταξύ τών ώτων διαστήματα, 
πληροϋνται δι’ έναλλήλων γωνιών. Αμέσως κάτωθεν τών ώτων, διπλή ταινία. Έπί τής 
βάσεως, τέσσαρες όμόκεντροι κύκλοι. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό 
σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί 
τά ώτα.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β.
37. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 2 ( Π ί ν. 13 δ). Ύψ. 0,20 μ., διάμ. 

στομίου συμπεπληρωμένου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές 
κατά τήν μίαν τών λαβών, μερικώς τήν έτέραν καί τμήματα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χει- 
λέων, τής κοιλίας καί τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υπέρυθρος. 
Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπκράνεια χειλέων πεπλατυσμένη, 
σχεδόν όριζοντία.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. Έπί τών ώμων εύρεΐα διακοσμη- 
τική ζώνη, έξ όμάδων όμοκέντρων άνεστραμμένων τόξων εις έπαλλήλους σειράς, όρι- 
ζομένη διά διπλής άνωθεν καί τριπλής κάτωθεν ταινίας. Άνά μία τριπλή ομοίως ται
νία έπί τοϋ κατωτέρου τμήματος τής κοιλίας καί έπί τής βάσεως. Διά τοϋ αύτοϋ ώς 
άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμοΰ μετά τών χειλέων έσωτε
ρικώς καί έξωτερικώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 345, είκ. 58, άριθ. 45, σχέδ. 
3 (διά τό κόσμημα).

38. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 62 ( Π ί ν. 13 ε). Έκ τών άναστατωμένων 
χωμάτων τοϋ τάφου Η (Σχέδ. 1,ι6). "Υψ. άγγείου συμπεπληρωμένου 0,095 μ. Συγκε
κολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά τών χειλέων, κατά 
τήν μίαν τών λαβών καί μέγα μέρος τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον 
διά γύψου. Συμπλήρωσις λαιμοΰ έσφαλμένη. Πηλός υπόλευκος. Λαβαί δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Παρά τήν βάσιν τοϋ λαιμοΰ, ώς 
καί άμέσως κάτωθεν τών ώτων, έπάλληλοι γραμμαί όριζόμεναι ύπό ταινιών. Εις τά με
ταξύ τών ώτων διαστήματα, άνά δύο άντιθετικαί όμάδες έξ όμοκέντρων όρθιων τόξων. 
Έπί τοϋ κατωτάτου τμήματος τής κοιλίας, ώς καί έπί τής βάσεως, ίχνη όμοκέντρων 
κύκλων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 (διά 
τό σχήμα τοϋ άγγείου) καί σ. 383, είκ. 67, άριθ. 17, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα).

39. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 52 (Πίν. 13 ζ'). "Υψ. 0,095 μ., διάμ. 
στομίου συμπεπληρωμένου 0,047 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές
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κατά τό μέγιστον τμήμα τοΟ λαιμού μετά τών χειλέων, μικρόν τμήμα τών ώμων μετά 
τής κοιλίας καί τής μιας τών λαβών. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. ’Επιφάνεια άπο- 
κεκρουμένη καί άπολεπισμένη. Πηλός ώχροκίτρινος. ’Επίχρισμα τοϋ αυτού ώς καί ό 
πηλός χρώματος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλα- 
φρώς πρός τά έξω κεκλιμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Μεταξύ τών ώτων, δικτυωτόν 
πλέγμα, όριζόμενον άνωθεν καί κάτωθεν υπό ταινίας. ’Αμέσως κάτωθεν τούτου περί 
τήν κοιλίαν, σειρά έπαλλήλων γραμμών, όριζομένων κάτωθεν ύπό ταινίας. Ή έξ έπαλ- 
λήλων γραμμών καί ταινιών διακόσμησις έπαναλαμβάνεται καί έπί τού παρά τήν βάσιν 
τμήματος τής κοιλίας. Κάτωθεν τού λαιμού τρεις έπάλληλοι γραμμαί. Διά τοϋ αΰτοϋ 
ώς άνω χρώματος, έξιτήλου, καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΠΑ-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 41, είκ. 11, τύπος 85 
( διά τό σχήμα τού άγγείου) καί σ. 382, είκ. 67, άριθ. 57, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα).

40. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εόρ. Π 85 ( Π ί ν. 13 η). Πλησίον τού τάφου Γ 
(Σχέδ. 1,3ΐ). Σφζόμενον ΰψ. 0,055 μ. μετά στομίου συμπεπληρωμένου 0,07 μ. Συγκε- 
κολλημένον έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά τών χειλέων, τήν μίαν 
τών λαβών μετά τμήματος τής κοιλίας καί τμήμα τής δευτέρας. Πηλός ύπόλευκος. Λα
βαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία κυλινδρική.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος έξιτήλου. Είς τά μεταξύ τών ώτων 
διαστήματα, άνά έν πλέγμα έξ άκανονίστων όριζοντίων καί καθέτων γραμμών. Κάτω
θεν αύτών, διπλή ταινία. ’Επί τής βάσεως τρεις όμόκεντροι κύκλοι.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β. Furumark, έ.ά. σ. 44, είκ. 12, τύπος 94.
41. ’Αλάβαστρον τρίωτον. Άριθ. εύρ. Π 8 (Πίν. 13 ζ ). Ύψ. 0,195 μ., διάμ. 

στομίου 0,9 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπές κατά τόν λαιμόν μετά 
τών χειλέων πλήν μικρού τμήματος, τμήματα τής κοιλίας καί τμήμα τής βάσεως. Συμ
πεπληρωμένον διά γύψου. ’Επιφάνεια άποκεκρουμένη καί άπολεπισμένη. Λαβαί δακτυ
λιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα. Πη
λός ώχροκίτρινος.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος κατά τό πλεΐστον έξιτήλου. Έπί 
τοϋ άνωτέρου τμήματος τής κοιλίας, άμέσως κάτωθεν τών λαβών, ύπολείμματα όμο- 
κέντρων τόξων. Έπί τής λοιπής έπιφανείας ύπολείμματα έπαλλήλων ταινιών, άνίσου 
πάχους. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος, καλύπτεται τό σφζόμενον τμήμα τοϋ λαιμού 
μετά τών χειλέων έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Β.
42. Κύπελλον τοϋ τύπον « Βαφείου ». Άριθ. εύρ. Π 59 ( Π ί ν. 14 α ). Έκ τάφου 

ΙΔ (Σχέδ. 1,25)·'Ύψ· 0,068 μ., διάμ. στομίου συμπεπληρωμένου 0,10 μ. Συγκεκολλη
μένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς μεγάλα τμήματα τών χειλέων καί τών τοιχω
μάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανερύθρου χρώματος. Δύο ταινίαι τοϋ χρώμα
τος τούτου περιβάλλουν τά χείλη καί τό κατώτατον τμήμα τού άγγείου, συνδεόμεναι 
διά κατακορύφων άκανονίστων γραμμών, διατεταγμένων είς τέσσαρας όμάδας άνά πέντε. 
Έπί τής ράχεως τής λαβής έπάλληλοι όριζόντιοι γραμμαί.

Χρονολόγησις : ΜΕ - ΥΕ I. Βλ. Μυλωνάς, έ.ά. σ. 71, είκ. 46.
43. Κνπελλον τοϋ τύπου «Βαφειοϋ». Άριθ. εύρ. Π 75 (Πίν. 14 β). "Υψ. 0,10 μ., 

διάμ. στομίου 0,113 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές είς πολλά τμή
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ματα των χειλέων καί τών τοιχωμάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υποκίτρι
νος. Επίχρισμα τοΟ αυτού ώς καί ό πηλός χρώματος. 'Η μετάβασις άπό τού άνω- 
τέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς 
έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τού άνωτέρου τμήματος, πυκναί 
δρθιαι σιγμοειδείς γραμμαί, επί δέ τού κατωτέρου, κατακόρυφοι. Διά τού αυτού ώς άνω 
χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί ή ράχις τής λαβής.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53,3· Μυλωνάς, έ.ά. 
σ. 112, είκ. 89. Wace, Chamber Tombs, πίν. 52, 2·

44. Κύπελλον τοΰ τύπου « Βαφείου ». Άριθ. ευρ. Π 5 (Πίν. 14 γ). Έκ τάφου I. 
(Σχέδ. 1,2ΐ). Ύψ. 0,082 - 0,084 μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έκ 
τριών τεμαχίων. Ελλιπές εις δύο τμήματα τών χειλέων, μετά μικρού μέρους τών τοι
χωμάτων. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Δακτυλιοειδής έξαρσις 
δηλοΐ τήν μετάβασιν άπό τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν 
τμήμα.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροΰ ή καστανομέλανος χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Ή διακόσμησις έξ άκανονίστων, όρθιων, έλαφρώς καμπύ
λων γραμμών άνωθεν καί σχεδόν κατακορύφων κάτωθεν τής δακτυλιοειδούς έξάρσεως. 
Διά τοΰ αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ή 
λαβή, ή δακτυλιοειδής έξαρσις μετά μικρού έκατέρωθεν αύτής τμήματος, τό κατώτατον 
παρά τήν βάσιν τμήμα, άκανονίστως δέ τό κατά τήν περιφέρειαν τμήμα τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 3, σ. 46 είκ. 62, 10. 
πίν. 4, 6. Μυλωνάς, έ.ά. σ. 112, είκ. 89. Furumark, έ.ά. σ. 53, είκ. 15, τύπος 224.

45. Κύπελλον τοΰ τύπου «Βαφείου». Άριθ. εύρ. Π 61 (Πίν. 14δ). Ύψ. 0,082 μ., 
διάμ. στομίου 0,10 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά μέγα μέ
ρος τών τοιχωμάτων καί τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τού αυτού ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Ή μετάβασις άπό τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτε
ρον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά δακτυλιοειδούς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροφαίου ή καστανομέλανος χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως. Έπί τοΰ άνωτέρου τμήματος τοΰ άγγείου, ύπολείμ- 
ματα τριών σπειρών, συνδεομένων διά λοξών έφαπτομένων καί δισκοειδή παραπληρω
ματικά κοσμήματα. Έπί τής ράχεως τής λαβής, δύο λοξαί παχεΐαι γραμμαί. Διά τοΰ 
αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τών χειλέων έσωτερικώς, 
ή δακτυλιοειδής έξαρσις μετά τμήματος έκατέρωθεν αύτής, ώς καί τό περί τήν βάσιν 
τμήμα.

Χρονολόγησις : YE I. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 9 καί σ. 41, είκ. 56. Μυ
λωνάς, έ.ά. σ. 112, είκ. 89. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 53 είκ. 15, τύπος 224. Περί τής 
προελεύσεως τού κοσμήματος έκ τής ΜΕ έποχής βλ. Blegen, Prosymna, πίν. 11, είκ. 
63 καί πίν. IV, ι.

46. Κύπελλον τοΰ τύπου « Βαφείου ». Άριθ. εόρ. Π 28 ( Π { ν. 14 ε ). Ύψ. 0,088 μ., 
διάμ. στομίου 0,12 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν λα
βήν, ώς καί τμήματα τών τοιχωμάτων καί τής βάσεως. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. 
Πηλός υπέρυθρος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Ή μετάβασις άπό 
τοΰ άνωτέρου χοανοειδούς εις τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοϋται διά παχείας 
δακτυλιοειδούς έξάρσεως.
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Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα ανομοιομερούς όπχήσεως. Έπΐ τού άνωτέρου τμήματος, φυτικά κοσμήματα 
(φύλλα κισσού έσχηματοποιημένα ) καί έλικες. Στικταί γραμμαί άκολουθοΰν έν μέρει 
τά περιγράμματα τών έλίκων ή των φύλλων. Στικτή γραμμή περί τό μέσον τού κατωτέ
ρου τμήματος τού άγγείου. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος, καλύπτονται τά χείλη 
έσωτερικώς, ή δακτυλιοειδής έξαρσις καί μικρόν έκατέρωθεν αυτής τμήμα, καθώς 
καί τμήμα παρά τήν βάσιν μετά τού κατά τήν περιφέρειαν τμήματος τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 52, είκ. 15, τύπος 224.
47. Κύπελλον τον τύπου « Βαφείου ». Άριθ. εΰρ. Π 74 ( Π ί ν. 14ς). Ύψ. 0,10 μ., 

διάμ. στομίου 0,12 μ. Συγκεκολλημένον εκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τό άνώτε- 
ρον κυρίως τμήμα. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός υποκίτρινος. Επίχρισμα τού 
αυτού προς τον πηλόν χρώματος. Ή μετάβασις άπό τού άνωτέρου χοανοειδοΰς είς 
τό κατώτερον κυλινδρικόν τμήμα δηλοΰται διά δακτυλιοειδούς έξάρσεως.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τού άνωτέρου τμήματος τού 
άγγείου τρεις έπάλληλοι γραμμαί, όριζόμεναι άνωθεν καί κάτωθεν υπό σειράς έξ όρ
θιων μικρών κυρτών ραβδίων (φυλλαρίων), έπί δέ τού κατωτέρου τμήματος δύο ται- 
νίαι άνίσου πάχους. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς 
καί έξωτερικώς, ή ράχις τής λαβής, ή έξαρσις τών τοιχωμάτων, τό παρά τήν βάσιν 
τμήμα καί τό κατά τήν περιφέρειαν τμήμα τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE I Β. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 39, είκ. 53, 1.4.5, καί Prosy- 
mna II, πίν. 29, είκ. 145, άριθ. 254.

48. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εόρ. Π 84 (Πίν. 14 ζ). Τά θραύ
σματα αυτού έν μέρει έκ τού τάφου Ε καί έν μέρει έκ τού τάφου Η (Σ χ έ δ. 1,9 )· Ύψ. 
0,12 μ., διάμ. στομίου 0,078 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά 
μέγα μέρος τής κοιλίας, τήν έτέραν τών λαβών καί δύο μικρά τμήματα τών χειλέων. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος κυρίως κατά τήν κοιλίαν. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμέ
νη, σχεδόν όριζοντία.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. ’Επί τών ώμων μεταξύ τών ώτων, 
άνά τρία κοσμήματα τού τύπου « ρακέττας », έξ ών τά δύο έκάστης πλευράς συνδέονται 
διά δίσκου. Τών πέντε έκ τών κοσμημάτων τούτων σφζονται τά ύπολείμματα. Αλυσο
ειδή καί σταυροί ώς παραπληρωματικά κοσμήματα. Κάτωθεν τής κυρίας διακοσμητικής 
ζώνης τριπλή ταινία. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών 
χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ή σφζομένη λαβή καί ή βάσις.

Χρονολόγησις : YE I. Διά τό σχήμα τού άγγείου, βλ. Karo, Schachtgraber, 
πίν. 167, 191 -2, 194 καί 196. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 4, τύπος 27. Διά τό κό
σμημα βλ. Furumark, έ.ά. σ. 397, άριθ. 63, σχέδ. 4.’Επίσης διάτό σχήμα καί διά τό κό
σμημα, Μυλωνά, έ.ά. σ. 118, είκ. 96.

49. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εόρ. Π 51 (Πίν. 14 η ). Έκ τού τά
φου I (Σχέδ. 1,19). Ύψ. 0,133 μ., διάμ. στομίου 0,08 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολ
λών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί τμήματα τής 
κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τού αυτού ώς 
καί ό πηλός χρώματος. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία άπιόσχημος πεπιεσμένη. Άνω έπι- 
φάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς πρός τά έξω κλίνουσα.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος
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ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τών ώμων καί τής κοιλίας άνά μία σειρά τρεχού- 
σης σπείρας καί παραπληρωματικοί στιγμαί. Είς τό μεταξύ τών δύο σειρών τρεχούσης 
σπείρας διάστημα, διπλή ταινία, κάτωθεν δέ τής κατωτέρας σειράς, τριπλή. Διά τού 
αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τό σφζόμενον τμήμα τού λαιμού μετά τών χει- 
λέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, αί λαβαί καί τό κατώτατον τμήμα τής κοιλίας μετά 
τής βάσεως, έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE L Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 4, τύπος 27.
50. Κρατηρίσκος πιθοειδής δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 3 (Πίν. 15α). "Υψ. 0,118 μ., 

διάμ. στομίου 0,068 μ. ’Ελλιπής είς μέγα τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί 
τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος κυρίως κατά τό σωζόμε- 
νον τμήμα τών χειλέων καί τόν δίσκον τής βάσεως. Λαβαί ταινιοειδείς. Κοιλία κωνι
κή - άπιόσχημος. "Ανω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, έλαφρώς έξω κλίνουσα. Πη
λός δπόλευκος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος.

Ή διακόσμησις διά μελανοφαίου χρώματος. Έπί τών ώμων, δύο σειραί « τρε
χούσης σπείρας», διαχωριζόμενοι διά παχείας γραμμής. Κάτωθεν αύτών τριπλή παχεϊα 
γραμμή. Διά τού αυτού ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός μετά τών χειλέων, έσω
τερικώς καί έξωτερικώς, ή άνω έπιφάνεια τών λαβών, ώς καί ή βάσις μετά τού κατωτάτου 
τμήματος τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I. Πρβλ. Furumark, Ι.ά. σ. 22, είκ. 3, τύπ. 27.
51. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 27 ( Π ί ν. 15 β). 'Υψ. 0,229 

μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήμα 
τού λαιμού μετά τών χειλέων καί τής μιας τών λαβών, καθ’ δλην τήν τρίτην λαβήν καί 
είς τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος είς μικρόν 
τμήμα τής βάσεως. Πηλός ύποκίτρινος. ’Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώ
ματος. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία κωνική - άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων 
πεπλατυσμένη, κλίνουσα έλαφρώς πρός τά έξω. Έπί τής έσωτερικής καί τής έξωτερι- 
κής αύτοΰ έπιφανείας ίχνη καστανοφαί^υ χρώματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 22, είκ. 3, τύπος 23.
52. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 11 (Πίν. 15 γ). "Υψ. 0,12 μ., 

διάμ. στομίου 0,06 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής είς τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, είς τμήματα τών ώμων καί τής κοιλίας, κατά τήν μίαν τών λα
βών καί είς μικρόν τμήμα τής βάσεως. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. 
’Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμέ
νη, κεκλιμένη έλαφρώς πρός τά έξω.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τών ώμων, είς τά μεταξύ τών 
ώτων διαστήματα, δικτυωτόν πλέγμα. Ό κάτωθεν έκάστης λαβής χώρος, πληροΰται δι’ 
έναλλήλων γωνιών. Έπί τής λοιπής έπιφανείας τού άγγείου, έπάλληλοι λεπταί ή πα- 
χεΐαι ταινίαι κατά διαστήματα. Διά τού αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς καί αί λαβαί.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠΛ - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4 (διά τό σχήμα 
τού άγγείου )· σ. 382, είκ. 67, άριθ. 57, σχέδ. 2 ( διά τό κόσμημα ).

53. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 35 (Πίν. 15 δ ). Ύψ. 0,123 
μ., διάμ. στομίου 0,062 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό 
μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων, τάς λαβάς, τμήματα τής κοιλίας καί μι
κρόν τμήμα τής βάσεως. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα
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τοΟ αύτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Κοιλία άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων 
πεπλατυσμένη σχεδόν όριζοντία. Κάτω έπιφάνεια βάσεως, κοίλη, έλαφρώς έξεργος έν 
τφ κέντρφ. Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 21, εϊκ. 3, τύπος 23.
54. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 50 ( Πίν. 15ε ). Ύψ. 0,18 μ. 

(μετά τού στομίου συμπεπληρωμένου ), διάμ. στομίου 0,09 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολ
λών τεμαχίων. Ελλιπής κατά τό μέγιστον του λαιμού μετά τών χειλέων καί τμήματα 
των δύο λαβών, τής κοιλίας καί τής βάσεως. Πηλός ύποκίτρινος. Λαβαί δακτυλιοει
δείς. Κοιλία κωνική - άπιόσχημος. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη, κεκλιμένη 
έλαφρώς προς τά έξω. Ή βάσις δηλούται έξωτερικώς διά παχέος δακτυλίου. Κάτω 
έπιφάνεια αυτής έλαφρώς κοίλη.

Ή διακόσμησις έξίτηλος. Παρά τήν βάσιν τού λαιμού τριπλή ταινία. Παρά τήν 
μίαν τών λαβών, ίχνη έλικοειδοΰς κοσμήματος. Έπί τής λοιπής έπιφανείας τρεις ομά
δες έκ τριών έπαλλήλων γραμμών έκάστη, κατανεμημένοι άπό τής μεγίστης διαμέτρου 
τής κοιλίας μέχρι τής βάσεως.

Χρονολόγησις : YE EH A - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4, τύπος 35.
55. Κρατηρίσκος πιθοειδής τρίωτος. Άριθ. εύρ. Π 65 ( Π ί ν. 15 ζ'). "Υψ. 0,21 μ., 

διάμ. στομίου 0,096 μ. Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα 
τής κοιλίας, τό μέγιστον τμήμα τού λαιμού μετά τών χειλέων καί κατά τάς λαβάς. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Αί λαβαί ύπέρ τό δέον παχεΐαι συμπεπληρωμέναι. Πηλός 
ύποκίτρινος. Κοιλία άπιόσχημος. Ή κάτω έπιφάνεια τής βάσεως σχηματίζει κατά τήν 
περιφέρειαν πεπλατυσμένον δακτύλιον, έν τφ μέσφ δέ κοιλότητα μετά έξέργου κέντρου.

Διακόσμησις : Έξωτερικώς ίχνη καστανοφαίου χρώματος.
Χρονολόγησις : ΕΥ III Α-Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 21, είκ. 4, τύπος 35.
56. Κνλιξ μόνωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 33 (Πίν. 16α ). Έκ τάφου ΙΑ. 

(Σχέδ. 1,22)· "Υψ. 0,135 μ., διάμ. στομίου 0,13 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμα
χίων. Ελλιπής είς έλάχιστα τμήματα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός 
φαιός. Επίχρισμα τού αυτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβή ταινιοειδής. Κοιλία βα- 
θεΐα. Θλάσις τής έπιφανείας, παρά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE I (έπιβίωσις μινυείου τύπου άγγείου).
57. Κνλιξ μόνωτος. Άριθ. εύρ. Π 20 (Πίν. 16 ς'). "Υψ. άνευ λαβής 0,079 μ., 

μετά λαβής 0,09 μ. διάμ. στομίου 0,097 μ. Συγκεκολλη μένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής είς τμήμα τών χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί τμήμα τού δίσκου τής βάσεως. 
Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύπόλευκος. Λαβή ταινιοειδής. Άνω έπιφάνεια χει- 
λέων, φέρουσα άβαθή πλατείαν αύλακα, πρός τά έσω κεκλιμένη. Πούς χαμηλός. Κάτω 
έπιφάνεια δίσκου βάσεως έλαφρώς πρός τά έσω κεκλιμένη, φέρουσα έν τφ κέντρφ 
άβαθή κοιλότητα. Θλάσις τής έπιφανείας κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 59, σημ. 8, είκ. 16, τύπος 261.
58. Κνλιξ μόνωτος. Άριθ. εύρ. Π 88 (Πίν. 16 β). "Υψ. άνευ λαβής 0,149 μ., 

μετά λαβής 0,165 μ., διάμ. στομίου 0,143 μ. Συγκεκολλη μένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελ
λιπής είς τμήματα τών χειλέων, τής κοιλίας καί τμήμα τού δίσκου τής βάσεως. Συμ
πεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ταινιο
ειδής ύπερυψωμένη. Κοιλία βαθεία. Πούς χαμηλός. Ή κάτω έπιφάνεια τού δίσκου τής 
βάσεως φέρει βαθεΐαν κοιλότητα έν τφ κέντρφ.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 02:23:43 EEST - 3.236.241.27



26 NIK. ΠΑΛΟΥΡΗ

ένεκα ανομοιομερούς όπτήσεως. Διά τοϋ χρώματος τούτου καλύπτονται τά χείλη έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς καί ό δίσκος τής βάσεως έξωτερικώς. ’Επί τής κοιλίας ίχνη 
τού αύτοϋ ώς άνω χρώματος. Έπί τής λαβής λοξαί παχεΐαι γραμμαί.

Χρονολόγησις : YE I. Πρβλ. Wace, Chamber Tombs, πίν. 34, 16 -17 καί Myce
nae, πίν. 70 α. Furumark, έ.ά. σ. 56, είκ. 16, τύπος 270.

59. Κΰλιξ δίωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 18 (Πίν. 16 γ ). Ύψ. ( άγγείου συμ- 
πεπληρωμένου) άνευ λαβών 0,144 μ., μετά λαβών 0,17 μ., διάμ. στομίου 0,13 μ. Συγ- 
κεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά μέγα τμήμα τών χειλέων, τής κοι
λίας, τμήματα τής έτέρας τών λαβών καί την βάσιν. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πη
λός ερυθρός. Επίχρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως. Λαβαί ταινιοειδείς, ύπερυψωμέναι. 
Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
60. Κΰλιξ μόνωτος άνευ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 17 ( Π ί ν. 16 δ ). "Υψ. άνευ λαβής 

0,077 μ., μετά λαβής 0,086 μ., διάμ. στομίου 0,116 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τε
μαχίων. Ελλιπής σχεδόν κατά τό ήμισυ. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Ή βάσις άπο- 
κεκρουμένη εις μικρόν τμήμα. Πηλός υπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβή ται
νιοειδής έλαφρώς υπερυψωμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
61. Κΰλιξ δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 294 (Πίν. 16 ε ). Ύψ. άγγείου συμπεπληρω- 

μένου 0,14 μ., διάμ. στομίου συμπεπληρωμένου 0,145 μ. Σφζομένη κατά μικρόν τμήμα 
τών χειλέων, τής κοιλίας μετά τής λαβής ( έξ θραύσματα συγκεκολλημένα) καί συμπε
πληρωμένη κατά τό λοιπόν διά γύψου. Πούς χαμηλός. Πηλός ύπέρυθρος. Λαβαί ται
νιοειδείς.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Furumark, σ. 59, είκ. 16, τύπος 254.
62. Τμήμα ύψίποδος κύλικος, περιλαμβάνον τό κατώτερον τμήμα τής κοιλίας 

μετά τοϋ ποδός καί τοϋ δίσκου τής βάσεως, άποκεκρουμένου κατά τήν περιφέρειαν. 
Άριθ. εύρ. Π 279 (Πίν. 17 ς’). Μέγ. σφζ. ϋψ. 0,085 μ. Ή κάτω έπιφάνεια τοϋ δί
σκου τής βάσεως φέρει έν τώ κέντρω κοιλότητα. Συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων. 
Πηλός ώχροκίτρινος. Επίχρισμα τοϋ αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ Α.
63. Τμήμα κύλικος άνευ ποδός, περιλαμβάνον τον δίσκον τής βάσεως μετά τοϋ 

κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 280 (Πίν. 17 ε ). Μέγ. σωζ. ύ'ψος 0,057 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα φωτεινοτέρας 
άποχρώσεως. Βάσις κωνική. Κάτω έπιφάνεια αύτής έλαφρώς κεκλιμένη πρός τό κέν- 
τρον, ένθα μεγάλη κοιλότης διαμ. 0,036 μ.

Χρονολόγησις: YE I.
64. Κΰλιξ δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 293 (Πίν. 17 α). Έκ τάφου Θ (Σ χ έ δ. 1, ιβ). 

Ύψ. 0,115 μ., διάμ. στομίου 0,125 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής 
είς μικρά τμήματα τών χειλέων καί μέγα μέρος τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα ώχροκίτρινον. Λαβαί ταινιοειδείς. Πούς χαμηλός. 
Κάτω έπιφάνεια δίσκου βάσεως κεκλιμένη πρός τό κέντρον, ένθα χοανοειδής κοιλό
της. Ίχνη καστανομέλανος χρώματος έσωτερικώς καί έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : YE II. Βλ. Blegen, Zygouries, πίν. 15. Furumark, έ.ά. σ. 56 
κ.έ. είκ. 16, τύπος 254 καί σ. 59, σημ. 8.

65. Κΰλιξ νψίπους δίωτος. Άριθ. εύρ. Π 4 (Π ί ν. 17 β). Ύψ. άνευ λαβών 0,165 μ.»
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διάμ. στομίου 0,145 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα 
των χειλέων και τής έτέρας τών λαβών, τής κοιλίας, ώς και εις τμήμα τοϋ δίσκου τής 
βάσεως. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρισμα όπέρυθρον. Ή άνω 
έπιφάνεια τού δίσκου τής βάσεως κυρτή, ή κάτω κοίλη μετά βαθείας κοιλότητος έν 
τφ κέντρω.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροϋ χρώματος. Εις τά μεταξύ τών λαβών διαστήματα, 
άκανόνιστον φολιδωτόν κόσμημα, εις τινα τμήματα μετατρεπόμενον εις τεθλασμένην 
γραμμήν. Έπί τοΰ ποδός έπάλληλοι ταινίαι καί γραμμαί, έπΐ δε τοϋ δίσκου τής βάσεως 
έπάλληλοι ταινίαι. Διά τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά στενά χείλη έσω- 
τερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 60, είκ. 16, τύπος 256.
66. Κνλιξ ύψίπονς. Άριθ. εύρ. Π 54 ( Π ί ν. 17 γ). Ύψ. 0,125 μ., διάμ. στομίου 

0,134 μ. Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά μέγα μέρος τής κοι
λίας καί τών χειλέων. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Άποκεκρουμένη κατά τόν δίσκον 
τής βάσεως καί τμήματα τών χειλέων ( ή έτέρα τών λαβών δεν συνεπληρώθη). Πηλός 
ύπέρυθρος. Λαβή ταινιοειδής. Ή δισκοειδής βάσις έπίπεδος, φέρουσα κοιλότητα κατά 
τό κέντρον τής κάτω έπιφανείας αυτής.

Χρονολόγησις : YE III Α. Βλ. Furumark, έ.ά.σ. 99 ( διά τό σχήμα τής βάσεως)- 
πρβλ. καί Wace, Chamber Tombs, πίν. 39, 49.

67. Πούς κνλικος μετά τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 276 (Πίν. 17 δ). 
Μέγ. σφζ. ύ'ψ. 0,675 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. Δίσκος βάσεως άποκεκρου- 
μένος. Ή κάτω έπιφάνεια τοϋ δίσκου τής βάσεως φέρει βαθεϊαν κοιλότητα έν τφ κέν- 
τρφ. Πηλός έρυθρωπός. Έσωτερικώς καί έξωτερικώς τοΰ άγγείου, υπολείμματα έρυ- 
θροΰ ή έρυθροφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως.

Χρονολόγησις : YE I.
68. Τμήμα κνλικος άνευ ποδός περιλαμβάνον τό μέγιστον τής βάσεως καί έλάχι- 

στον τοΰ κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 281 ( Π ί ν. 17 ζ ). Μέγ. σφζ. υψ. 0,045 μ. 
Πηλός φαιός φωτεινός, άκάθαρτος. Βάσις κωνική. Κάτω έπιφάνεια αύτής κεκλιμένη 
πρός τό κέντρον, ένθα κοιλότης. Διάμ. 0,025 μ.

Χρονολόγησις : YE I.
69. Θραΰσμα κνλικος περιλαμβάνον τμήμα τοΰ ποδός καί τό κατώτατον τής κοι

λίας. Άριθ. εύρ. Π 282 (Πίν. 17 ζ). Μέγ. σφζ. υψ. 0,05 μ. Πηλός έρυθρωπός.
Χρονολόγησις: YE III (;).
70. Δίσκος βάσεως ύψίποδος ( ; ) κνλικος μετά τοΰ κατωτάτου τμήματος τοΰ ποδός. 

Άριθ. εύρ. Π 283 (Πίν. 17 ζ). Άποκεκρουμένος. Μέγ. σφζ. υψ. 0,025 μ. Πηλός 
έρυθρός.

Χρονολόγησις: YE I - Π.
71. Βάσις κνλικος άνευ ποδός μετά τοΰ κατωτάτου τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 284 

(Πίν. 18 α). Μέγ. σφζ. υψ. 0,03 μ., διάμ. βάσεως 0,052 μ. Άποκεκρουμένη κατά τήν 
περιφέρειαν τής βάσεως. Πηλός ύπέρυθρος. Επίχρισμα καστανόφαιον έσωτερικώς καί 
έξωτερικώς τοΰ σφζομένου τμήματος τοΰ άγγείου. Κάτω έπιφάνεια βάσεως χοανοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
72. Δίσκος βάσεως κνλικος μετά τοΰ κατωτάτου τμήματος τοΰ ποδός. Άριθ. εύρ. 

Π 285 (Πίν. 18 α). Διάμ. δίσκου βάσεως 0,06 μ. Πηλός ώχροκίτρινος.
Χρονολόγησις : YE III A - Β,
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73. Τμήμα βάσεως κύλικος άνευ ποδός μετά μέρους τού κατωτάτου τής κοιλίας. 
Άριθ. εύρ. Π 286 ( Π ί ν. 18 β). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,03 μ. Άποκεκρουμένον. Πηλός 
έρυθρός άκάθαρτος. Κάτω άπιφάνεια βάσεως κοίλη.

Χρονολόγησις : YE I.
74. Τμήμα ύψίποδος κύλικος περιλαμβάνον τό κατώτατον ΐής κοιλίας μετά τμή

ματος τοϋ ποδός. Άριθ. εύρ. Π 287 (Πίν. 18 β). Μέγ. σφζ. 6ψ. 0,065 μ. Πηλός 
ώχροκίτρινος. Επίχρισμα ύπόλευκον.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β.
75. Πούς κύλικος μετά τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 69 ( Π ί ν. 18 δ). 

Μέγ. σωζ. ύ'ψ. 0,13 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επί
χρισμα ώχροκίτρινον. Πούς ύψηλός. Ό δίσκος τής βάσεως ελαφρώς κυρτός κατά τήν 
άνω αυτού έπιφάνειαν καί κοίλος κατά τήν κάτω μετά βαθείας κοιλότητος έν τφ 
κέντρω.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου ή καστανερύθρου χρώματος, ποικίλλοντος 
ένεκα άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Έπί τής κοιλίας σώζεται τμήμα ταινίας. Έτέρα ται
νία κατά τήν μετάβασιν άπό τής κοιλίας είς τόν πόδα. Έπί τού ποδός, δύο παχεΐαι 
ταινίαι καί έτέρα πολύ στενοτέρα κατά τήν μετάβασιν αύτού πρός τόν δίσκον τής βά
σεως. Κατά τήν περιφέρειαν τού δίσκου τής βάσεως, έτέρα ταινία.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 61, είκ. 17, τύπος 265.
76. Πέντε θραύσματα κύλικος συνανήκοντα καί συγκολληθέντα. Άριθ. εύρ. Π 

291 (Πίν. 18 γ). Μέγ. σφζ. μήκος 0,12 μ. Περιλαμβάνουν τμήμα τών χειλέων 
μετά μιας λαβής ταινιοειδούς καί τμήματος τής κοιλίας. Πηλός έρυθρωπός. Έπί τής 
έσωτερικής καί έξωτερικής αύτών έπιφανείας ύπολείμματα καστανερύθρου χρώματος.

Χρονολόγησις ΥΕ ΠΙ A ( ; ).
77. Τέσσαρα θραύσματα έκ τής κοιλίας κύλικος, συνανήκοντα καί συγκολλη

θέντα. Άριθ. εύρ. Π 292 (Πίν. 18 ε) . Έπί τού ένός σφζεται τό κάτω άκρον λαβής. 
Μέγ. σφζ. ύψος 0,11 μ. Πηλός ύπέρυθρος. Ίχνη καστανερύθρου χρώματος έσωτερι- 
κώς καί έξωτερικώς τών όστράκων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ A (;).
78. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 37 (Πίν. 19 δ ). Πλησίον τού τάφου ΙΔ ( Σ χ έ δ. 

1,29)· Ύψ. 0,02 μ., διάμ. στομίου 0,07 μ. Ελλιπής είς τμήματα τών χειλέων, συμπεπλη- 
ρωμένων διά γύψου, καί τμήμα τής λαβής. Πηλός έρυθρωπός. Επίχρισμα καστανό- 
φαιον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΜΕ - ΥΕ I.
79. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 251 (Πίν. 18 ς'). Έκ τάφου Γ. Σ χ έ δ. 1,2. 

Ύψ. άνευ λαβής 0,035 μ., μετά λαβής 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,06 μ. Άκεραία. Άποκε- 
κρουμένη είς μικρόν τμήμα τού χείλους. Πηλός έρυθρός, άνωμάλου όπτήσεως. Επί
χρισμα ύπόλευκον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΥΕ I.
80. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 260 (Πίν. 19α) Παρεδόθη προ τής άνασκαφής 

τού τύμβου ( βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11 ). Ύψ. άνευ λαβής 0,024μ., μετά λαβής 
0,05 μ., διάμ. στομίου 0,065 μ. Άκεραία άλλ’ άποκεκρουμένη κυρίως κατά τά χείλη. 
Πηλός έρυθρός. Επίχρισμα τού αύτού ώς καί ό πηλός χρώματος. Χειροποίητος. Λα
βή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : ΥΕ I.
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81. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 41 (Πίν. 19β). Έκ τάφου ΣΤ' (Σχέδ. 1, 12). 
Ύψ. δνευ λαβής 0,047 μ., μετά λαβής 0,10 μ., διάμ. στομίου 0,102 μ. Άκεραία. Συγκε- 
κολλημένη μόνον κατά τήν λαβήν έκ τεσσάρων τεμαχίων. Πηλός έρυθρός. ’Επίχρι
σμα ύπόλευκον. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής, λίαν υπερυψωμένη.

Χρονολόγησις : YE I.
82. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 32 (Π ί ν. 19 γ). "Υψ. δνευ λαβής 0,06, μ., μετά λαβής 

συμπεπληρωμένης 0,11 μ., διάμ. 0,09 μ. Συγκεκολλημένη έκ πέντε τεμαχίων. Ελλιπής 
κατά τό μέγιστον τής λαβής καί μικρόν τμήμα τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένη διά γύ
ψου. Πηλός έρυθρός, άκάθαρτος μετά μαρμαρυγίου. Χειροποίητος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
83. Άρύταινα. Άριθ. εύρ. Π 10 (Πίν. 19 ε). Παρεδόθη πρό τής άνασκαφής τού 

τύμβου (βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11) Ύψ, δνευ λαβής 0,055 μ., διάμ. στομίου 0,108 μ. 
Συγκεκολλημένη έκ πέντε τεμαχίων. Ελλιπής κατά τήν λαβήν καί μέγα μέρος τής κοι
λίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Πηλός άκάθαρτος φαιός. Χειροποίητος.

Χρονολόγησις : YE I. Βλ. Blegen, Korakou, σ. 19, είκ. 26.
84. Μόνωτον άγγεΐον ( άρύταινα ). Άριθ. εύρ. Π 43 ( Π ί ν. 19 ζ ). ’Εκ τάφου I 

(Σχέδ. 1,2ο). Ύψ. δνευ λαβής 0,05 μ., μετά λαβής 0,07 μ., διάμ. στομίου 0,073 μ. 
Συγκεκολλημένον έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπές εις τμήμα των χειλέων μετά τής κοιλίας. 
Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός φαιός, άκάθαρτος, άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Χει- 
ροποίητον, χονδροειδές, άκανονίστου σχήματος. Λαβή ταινιοειδής.

Χρονολόγησις : YE I.
85. Άρύταινα ( χειροποίητος ). Άριθ. εύρ. Π 47 ( Π ί ν. 19 ς'). Έκ τάφου Η 

(Σχέδ. 1,ΐ5). Ύψ. 0,065 μ. δνευ λαβής, μετά λαβής 0,125 μ., διάμ. στομίου 0,098 μ. 
Άκεραία. Πηλός ύπέρυθρος. Λαβή ταινιοειδής, κατακόρυφος καί λίαν υπερυψωμένη, 
φέρουσα κατά μήκος τής ράχεως αυτής εύρεΐαν άβαθή αύλακα. Κοιλία βαθεϊα. Τχνη 
καστανοφαίου χρώματος έπί τής έξωτερικής έπιφανείας.

Χρονολόγησις : YE I (;). Πρβλ. Blegen, Zygouries, σ. 142, είκ. 133.
86. Άμφορεύς. Άριθ. εύρ. Π 42 (Πίν. 20 α). Έκ τάφου ΙΓ (Σχέδ. 1,24)· Ύψ. 

0,187 μ., διάμ. στομ. 0,105 μ. Ακέραιος. Συγκεκολλημένος έκ δύο μικρών τεμαχίων 
κατά τά χείλη. Άποκεκρουμένος κατά τήν περιφέρειαν τών χειλέων, πλήν μικρού τμή
ματος, καί τμήματα τής κοιλίας. Πηλός έρυθρόφαιος. Επίχρισμα φαιόν. Λαβαΐ δακτυ
λιοειδείς, όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. ’Ολίγον κάτωθεν τού 
λαιμού έπί έκατέρας τών όψεων, άνά §ν οδς πλαστικώς δεδηλωμένον. Έπί τής δνω έπι
φανείας τών χειλέων αύλαξ. Κοιλία σφαιρική, πεπιεσμένη - κωνική.

Ή διακόσμησις διά λευκού άμαυροχρώμου χρώματος. Περί τήν βάσιν τού λαιμού 
ταινία, κάτωθεν τής όποιας δύο έπάλληλοι σειραί έξ όμάδων όμοκέντρων τόξων, έκά- 
στης σειράς όριζομένης κάτωθεν ύπό διπλής ταινίας.

Χρονολόγησις : ΜΕ. Πρβλ. άγγεΐον παρεμφερούς σχήματος καί διακοσμήσεως : 
Karo, Schachtgraber, πίν. 172, άριθ. 858.

87. Δίωτον άγγεΐον Άριθ. εύρ. Π 36 ( Π ί ν. 20 δ). Έκ τάφου ΙΔ (Σ χ έ δ. 1, 26 ): 
"Υψ. 0,12 μ., διάμ. στομίου 0,077 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές 
είς μέγα τμήμα τού λαιμού, τμήμα τής μιδς τών λαβών καί τμήματα τής κοιλίας. 
Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα τού αύτοΰ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβαί ταινιο
ειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής - κωνική. Τοιχώματα λαιμού σχεδόν 
κατακόρυφα. Άνευ χειλέων.
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Διακόσμησις : υπολείμματα φαιών ταινιών.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
88. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 53 ( Π ί ν. 20 β ). Ύψ. 0,45 μ., διάμ. κοιλίας 0,40 μ., 

διάμ. στομίου 0,14 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εϊς τμήματα 
του λαιμοϋ, τής κοιλίας, τμήμα τής έτέρας τών λαβών καί τής βάσεως. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβαΐ δακτυλιοειδείς, όριζόντιοι κατά τήν μεγί- 
στην διάμετρον τής κοιλίας. Παρά τήν βάσιν τών σκελών έκάστης λαβής όπή. Κοι
λία ώοειδής.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Παχεΐα ταινία τοΰ χρώματος τού
του περιβάλλει τήν βάσιν τοΰ λαιμοϋ καί όμοία παράλληλος πρός αυτήν τό κάτωθεν 
τών λαβών τμήμα τής κοιλίας. Αί δύο αύται ταινίαι συνδέονται δι’ έτέρων κατακορύφων 
ταινιών, διατεταγμένων εϊς εξ όμάδας άνά τρεις, σχηματιζομένων ού'τω τριών τριγλύ
φων καί δύο μετοπών έφ’ έκάστης πλευράς. Τό παρά τήν βάσιν τμήμα τής κοιλίας, 
καλύπτεται όμοίως διά τοΰ αύτοΰ ώς άνω χρώματος, έξιτήλου.

Χρονολόγησις : YE I. Ό τύπος καί ή διακόσμησις τοΰ άγγείου άνάγονται είς 
πρότυπα τής ΜΕ έποχής : Βλ. ΑΕ 1910, σ. 231, είκ. 22. Furumark, ε.ά. σ. 24 καί 89.

89. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 34 (Πίν. 20γ). Ύψ. 0,149 μ., διάμ. στομίου 
συμπεπληρωμένου 0,088 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά μέ- 
γα τμήμα τοΰ λαιμοϋ, τμήμα τής βάσεως, ώς καί μικρά τμήματα τής κοιλίας. Συμπε- 
πληρωμένον διά γύψου. Πηλός υπόλευκος. Λαβαΐ ταινιοειδείς, κατακόρυφοι. Λαιμός 
άνευ χειλέων. Τοιχώματα λαιμοϋ σχεδόν κατακόρυφα.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE I - II.
90. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 46 (Πίν. 20ε). Ύψ. 0,195 μ., διάμ. στομίου 

0,095 μ. Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα τοΰ λαιμοϋ, 
τών λαβών καί τής κοιλίας. Πηλός κίτρινος. Λαβαΐ ταινιοειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία 
ώοειδής.

Διακόσμησις: Ίχνη καστανοφαίου χρώματος έπί τοΰ λαιμοϋ καί τών χειλέων, 
έσωτερικώς καί έξωτερικώς, έπί τής έτέρας τών λαβών καί έπί τής κοιλίας.

Χρονολόγησις : YE III Λ - Β.
91. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 77 (Πίν. 21 α). Ύψ. 0,231 μ., διάμ. στομίου 0,12 μ. 

Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. ’Ελλιπής είς μέγα τμήμα τοΰ λαιμοϋ μετά τών 
χειλέων, καθώς καί είς τμήματα τής κοιλίας καί τής βάσεως. Πηλός υπέρυθρος. Επί
χρισμα φωτεινοτέρας άποχρώσεως Λαβαΐ όριζόντιοι, δακτυλιοειδείς. Παρά τήν βάσιν 
τών σκελών έκάστης λαβής διαμπερής όπή. Κοιλία ώοειδής έλαφρώς πεπιεσμένη.

Ή διακόσμησις διά καστανομέλανος χρώματος. Είς τά μεταξύ τών λαβών δια
στήματα κατακόρυφοι παχεϊαι γραμμαί, άκανονίστου ύψους, έκφυόμεναι κάτωθεν έκ 
ταινίας. Έπί τοΰ παρά τήν βάσιν τμήματος τής κοιλίας, τριπλή ταινία. Έπί τών λαβών 
έγκάρσιαι παχεϊαι γραμμαί. Διά τοΰ αύτοΰ ώς άνω χρώματος καλύπτονται ό λαιμός 
μετά τών χειλέων έσωτερικώς καί έξωτερικώς, μετά μικροΰ τμήματος τών ώμων.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ A - Β (; ).
92. Άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 66 (Πίν. 21 β). Ύψ. 0,156 μ., διάμ. στομίου 0,097 μ. 

Συγκεκολλη μένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς μικρά τμήματα τοΰ λαιμοϋ καί τών 
χειλέων, τμήματα τής κοιλίας καί καθ’ δλην τήν βάσιν. Συμπεπληρωμένος διά γύψου.
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Πηλός υπέρυθρος. Λαβαν κατακόρυφοι ταινιοειδείς. Κοιλία ώοειδής. Έφ’ όλης τής 
έπιφανείας υπολείμματα μελανοφαίου χρώματος.

Χρονολόγησις : YE III Β.
93. Πίθος. Άριθ. εύρ. Π 64 ( Π ί ν. 21 γ ). Ύψ. 0,50 μ., διάμ. στομίου 0,325 μ. 

Ελλιπής κατά τό ήμισυ περίπου καί μικρόν τμήμα τοϋ κακώς διατηρουμένου έτέρου 
ήμίσεος. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Χειροποίητος, άμελοϋς κατασκευής. 
Πηλός ερυθρός, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος, κακής όπτήσεως. Λαβαΐ δριζόντιοι, δακτυ
λιοειδείς κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία ώοειδής.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 32, είκ. 46 καί Gold- 

mann, Eutresis, σ. 176, είκ. 244, ι.
94. Κρατήρ. Άριθ. εύρ. Π 1 ( Π ί ν. 21 δ καί Σ χ έ δ). 2. Ύψ. 0,34 μ., διάμ. στο-

Σχέδ. 2. Τό κόσμημα τοΟ κράτηρος τοΟ Π ί ν. 21 δ

μίου 0,355 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής είς τμήματα τών χει- 
λέων καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός ύποκίτρινος. Επίχρισμα 
τού αύτοϋ ώς καί ό πηλός χρώματος. Λαβαΐ ταινιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τοϋ άνωτέρου τμήματος τής 
κοιλίας ύπολείμματα διακοσμητικής ζώνης έκ δύο σειρών τρεχούσης σπείρας, σχη- 
ματιζουσών έσχηματοποιημένα φύλλα κισσοΟ, άνά πέντε έφ’ έκάστης πλευράς. Κάτωθεν 
τής διακοσμητικής ταύτης ζώνης τριπλή ταινία. Ύπολείμματα τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώ
ματος έπί τών χειλέων έξωτερικώς καί έσωτερικώς ώς καί έπί τής ράχεως τών λαβών, 
έφ’ ών άνά δύο κατά μήκος ταινίαι, συνδεόμενοι κατά διαστήματα διά τριών έτέρων 
λοξών έπί τής μιας, καί οριζοντίων έπί τής έτέρας. Έπί τοϋ κάτωθεν έκάστης λαβής 
τμήματος τής κοιλίας, πεταλοειδής ταινία. Ύπολείμματα ζώνης άνωθεν τής δισκοει- 
δοϋς βάσεως.

Χρονολόγησις : ΥΕΠΙ A - Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 23, είκ. 4, τύπος 8 (διά τό 
σχήμα) καί σ. 357, είκ. 60, άριθ. 46, σχέδ. 38 ( διά τό κόσμημα).

95. Ρυτόν. Άριθ. εύρ. Π 70 ( Π ί ν. 22 α). Έκ τάφου ΙΒ (Σ χ έ δ. 1,22α)· Ύψ. 
0,248 μ., διάμ. στομίου 0,105 μ. Συγκεκολλημένον έξ §ξ τεμαχίων κατά τό άνώτερον
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τμήμα. Ελλιπές κατά τό άκρον τής έκροής καί τήν λαβήν καί μικρόν τμήμα τοϋ 
χείλους. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός όπέρυθρος, Επίχρισμα ώχροκίτρινον.

Ή διακόσμησις διά έρυθροφαίου ή καστανοφαίου χρώματος, ποικίλλοντος ένεκα 
άνομοιομεροϋς όπτήσεως. Ή διακόσμησις έξ έξ παχειών ταινιών κατανεμημένων κατά 
διαστήματα, τών ένδιαμέσων κενών πληρουμένων δι’ έπαλλήλων γραμμών. Διά τοϋ αύτοϋ 
ώς άνω χρώματος καλύπτονται τά χείλη έσωτερικώς καί έξωτερικώς, ώς καί τό κατώ- 
τατον τμήμα τοϋ άγγείου.

Χρονολόγησις : ΥΕΙΠ Α. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 71 κ.έ. καί 93, τύπος 199 καί 
238.

96. Υδρία. Άριθ. εύρ. Π 76 ( Π ί ν. 22 β). Ύψ. 0,223 μ., διάμ. στομίου 0,074 μ. 
Συγκεκολλημένη έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής εις τμήματα τοϋ λαιμοΰ καί τής κοι
λίας. Συμπεπληρωμένη διά γύψου. Είς τι να τμήματα άποκεκρουμένη. Πηλός ώχρο- 
κίτρινος. Επίχρισμα ύποκίτρινον. Λαβαί δακτυλιοειδείς. Κοιλία πεπιεσμένη ώοειδής. 
Ή μετάβασις άπό τοϋ λαιμοϋ είς τήν κοιλίαν δηλοϋται διά δακτυλιοειδοϋς έξάρσεως. 
Έν τώ μέσω καί κατά μήκος τής κατακορύφου λαβής αδλαξ. Βάσις δισκοειδής. Χεί
λη παχέα. Άνω έπιφάνεια χειλέων πεπλατυσμένη όριζόντιος.

Ή διακόσμησις διά καστανοφαίου χρώματος. Έπί τοϋ άνωτέρου καί κατωτέρου 
τμήματος τοϋ λαιμοϋ, άνά μία παχεϊα ταινία καί έπί τής κοιλίας τέσσαρες, άνά δύο άνω
θεν καί κάτωθεν τών λαβών. Διά τοϋ αύτοϋ ώς άνω χρώματος καλύπτεται ή άνω έπιφάνεια 
τών χειλέων, ώς καί ή ράχις τών λαβών.

Χρονολόγησις: YEIII Β. Βλ. Furumark, έ.ά. σ. 35, είκ. 7, τύπος 109.
97. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 16 ( Π ί ν. 22 γ). Ύψ. 0,085 μ., διάμ. στο

μίου 0,063 μ. Συγκεκολλημένον έκ πέντε τεμαχίων. ’Ελλιπές είς τμήματα τοϋ λαιμοϋ 
μετά τών χειλέων, τής κοιλίας καί τήν έτέραν τών λαβών. Συμπεπληρωμένον διά γύ
ψου. Άποκεκρουμένον κατά τά χείλη καί τήν βάσιν. Πηλός ώχροκίτρινος. Λαβαί 
δακτυλιοειδείς.

Ή διακόσμησις διά καστανού χρώματος καλύπτοντος δλην τήν έπιφάνειαν τοϋ 
άγγείου έξωτερικώς, ώς καί τό έσωτερικόν τών χειλέων. ’Επί τών ώμων κόσμημα έξί- 
τηλον έπιθέτου ύπολεύκου χρώματος, έκ σειράς έλλειψοειδών κύκλων, έν τφ μέσφ 
τών όποιων στιγμή. Άνωθεν καί κάτωθεν τοϋ κοσμήματος τούτου λεπτή ταινία τοϋ 
αύτοϋ χρώματος.

Χρονολόγησις : ΜΕ - YE I.
98. Δίωτον τριποδικόν άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 259 (Πίν. 22 δ). Παρεδόθη πρό τής 

άνασκαφής τοϋ τύμβου ( βλ. σ. 6, σημ. 2 καί σ. 11). Ύψ. 0,065 μ., διάμ. στομίου 
0,045 μ. Ακέραιον. Άποκεκρουμένον είς τμήματα τών χειλέων καί τούς πόδας. Πηλός 
ύπέρυθρος. Επίχρισμα ύπόλευκον. Λαβαί δακτυλιοειδείς όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην 
διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία άμφικωνική άκανόνιστος. Πέριξ τής βάσεως τριγωνι- 
κώς διατεταγμένα τρία ζεύγη ποδών, σιρζομένων κατά τό άνώτερον αύτών τμήμα.

Χρονολόγησις : YE I.
99. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 56 (Πίν. 22ε). Ύψ. 0,07 μ., διάμ. στομίου 

0,048 μ. Συγκεκολλημένον έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπές κατά τήν έτέραν τών λαβών 
καί κατά μέγα τμήμα τής κοιλίας μετά τής βάσεως. Πηλός έρυθρός. Λαβαί δακτυλιο
ειδείς όριζόντιοι κατά τήν μεγίστην διάμετρον τής κοιλίας. Κοιλία άμφικωνική.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE I. Έπιβίωσις ΜΕ τύπου.
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100. Δίωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 13 ( Π ί ν. 22 ζ'). Ύψ. 0,075 μ., διάμ. στο
μίου 0,034 μ. Συγκεκολλημένον έκ τριών τεμαχίων. ’Ελλιπές είς μέγα μέρος των χει- 
λέων καί έλάχιστον τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Κοι
λία ώοειδής πεπιεσμένη. Λαβαί δακτυλιοειδείς όριζόντιοι.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : ΥΕ ΙΠ A (; )
101. Δίωτον άγγεϊον χυτροειδές. ’Αριθ. εόρ. Π 30 (Πίν. 23α). "Υψ. 0,06 μ., 

διάμ. στομίου 0,048 μ. ’Ακέραιον. Άποκεκρουμένον κατά τά χείλη. Πηλός έρυθρός 
άκάθαρτος. Λαβαί ταινιοειδείς κατακόρυφοι. Κοιλία σφαιρική.

Άνευ διακοσμήσεως.
Χρονολόγησις : YE III A (;).
102. Μόνωτον σκνφοειδές άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 19 ( Π ί ν. 23 β ). ’Εκ τάφου Ε 

(Σχέδ. Ι,ιο). Ύψ. άνευ λαβής 0,053 μ., διάμ. στομίου 0,093 μ. ’Ελλιπές μόνον κατά 
τήν λαβήν, συμπεπληρωμένην διά γύψου καί δύο μικρά τμήματα των χειλέων. Άπο
κεκρουμένον εις τι τμήμα των τοιχωμάτων. Πηλός ωχροκίτρινος. Επίχρισμα έξωτε- 
ρικώς καί έσωτερικώς, ούχί καλώς διατηρούμενον, έρυθροΰ ή καστανοφαίου χρώμα
τος, ποικίλλοντος ένεκα άνομοιομεροΰς όπτήσεως.

Χρονολόγησις : YE I (;). Περί τής προελεύσεως τοϋ σχήματος τοϋ άγγείου έκ 
Κρήτης, βλ. Bosanquet, Palaikastro, σ. 61, είκ. 49 καί σ. 35, είκ. 68.

103. Μικρόν χυτροειδές άωτον άγγεϊον. Άριθ. εύρ. Π 258 (Πίν. 23 γ). Ύψ. 
0,033 μ., διάμ. στομίου 0,052 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπές είς 
τμήμα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον είς 
τμήματα τών χειλέων καί τής κοιλίας. Πηλός έρυθρός, άκάθαρτος. Χειροποίητον.

Χρονολόγησις : YE I ( ;).
104. Κύαθος. Άριθ. εύρ. Π 253 (Πίν. 23 ζ'). Ύψ. 0,027 μ., διάμ. στομίου 

0,08 μ. Συγκεκολλημένος έκ δύο τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά τήν λαβήν καί μέγα μέρος 
τών χειλέων μετά τής κοιλίας. Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος είς 
τμήματα τής βάσεως. Πηλός ώχροκίτρινος. Κάτω έπιφάνεια βάσεως σχεδόν χοανοει- 
δής. Ή εσωτερική καί ή έξωτερική έπιφάνεια καλύπτονται διά μέλανος χρώματος. 
Τοπικού έργαστηρίου.

Χρονολόγησις : YE III Α. βλ. Furumark, έ.ά. σ. 53, είκ. 15, τύπος 238.
105. Κναβος. Άριθ. εύρ. Π 31 ( Π ί ν. 23 ε). Ύψ. 0,04 μ., διάμ. στομίου 0,094 μ. 

Συγκεκολλημένος έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπής κατά μέγα μέρος τών τοιχωμάτων. 
Συμπεπληρωμένος διά γύψου. Πηλός έρυθρός. Άνευ χειλέων. Λαβή δέν σφζεται. 
Άνευ διακοσμήσεως.

Χρονολόγησις: ΥΕΙΠ Α-Β. Πρβλ. Blegen, Korakou, σ. 59, είκ. 81 (YE II) 
καί Zygouries, σ. 88, είκ. 75 άριθ. 398 (ΠΕ)· τού ίδιου, Prosymna II, πίν. 35, είκ. 
166, άριθ. 1138 (YE). Goldmann, Eutresis, σ. 152, είκ. 209 (ME). BCH 78 ( 1954), 
σ. 176, είκ. 31 (ΠΕ).

106. Θήλαστρον. Άριθ. εύρ. Π 39 (Πίν. 23 δ). Ύψ. άγγείου συμπεπληρωιιένου 
άνευ λαβής 0,081 μ. Συγκεκολλημένον έκ τεσσάρων τεμαχίων. ’Ελλιπές είς τμήμα τού 
λαιμού μετά τών χειλέων, τήν λαβήν, τό μέγιστον τής προχοής καί μικρά μέρη τής 
κοιλίας. Συμπεπληρωμένον διά γύψου. Άποκεκρουμένον εις τμήματα τής κοιλίας καί 
τμήμα τής βάσεως. Πηλός ύπέρυθρος. ’Επίχρισμα καστανέρυθρον. Κοιλία ώοειδής - 
άμφίκωνική.
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Χρονολόγησις : YE II Α-Β. Πρβλ. Wace, Chamber Tombs, πίν. 52, 13. Fu- 
rumark, έ.ά. σ. 30, είκ. 5, τύπος 159.

107. Ψευδόστομος άμφορενς. Άριθ. εύρ. Π 296 (Πίν. 23 η ). Ύψ. άγγείου 
συμπεπληρωμένου 0,107 μ. Σφζεται μόνον κατά μικρόν τμήμα τής έτέρας των λαβών, 
εις τμήματα τής κοιλίας καί τήν βάσιν ( συνολικώς πέντε τεμάχια). Συμπεπληρωμέ- 
νος κατά τό λοιπόν μέρος διά γύψοο. Πηλός ώχροκίτρινος. Κοιλία σφαιρική. Βάσις 
δακτυλιοειδής.

Ή διακόσμησις δι’ έρυθροφαίου χρώματος. Περί τό μέσον τής κοιλίας τρεις έπάλ- 
ληλοι γραμμαί πλαισιούμεναι άνωθεν καί κάτωθεν υπό ταινίας. Ή αύτή διακόσμησις 
επί τού κατωτάτου παρά τήν βάσιν τμήματος τής κοιλίας. Διά τοϋ αύτοΰ ώς άνω χρώ
ματος καλύπτεται ή λαβή καί ό δακτύλιος τής βάσεως έξωτερικώς.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΊ Β.
108. Σκνφος. Άριθ. εύρ. Π 6 ( Π ί ν. 23 ζ). Ύψ. (άγγείου συμπεπληρωμένου) 

0,115 μ., διάμ. στομίου 0,150 μ. Συγκεκολλημένος έκ πολλών τεμαχίων. Ελλιπής κατά 
τό μέγιστον τμήμα τών χειλέων καί τής κοιλίας, ώς καί τήν έτέραν τών λαβών. Συμ- 
πεπληρωμένος διά γύψου. Άποκεκρουμένος εις τμήματα τής λαβής, τής κοιλίας καί τής 
βάσεως. Πηλός ωχροκίτρινος. Λαβαί καί βάσις δακτυλιοειδείς. Έξωτερικώς καί έσω- 
τερικώς υπολείμματα καστανοφαίου έπιχρίσματος.

Χρονολόγησις : ΥΕ ΠΙ Β.
109. Δύο θραύσματα κεράμων. Άριθ. εύρ. Π 407 (Πίν. 25 α ). Έκ τάφου ΙΔ 

(Σχέδ. 1,27)· Πηλός χονδρόκοκκος α. έρυθρός β. έρυθρόφαιος.
Χρονολόγησις : ΥΕ I.
110. Βάσις άγγείου μετά μικρού τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 288 (Πίν. 

25 α). Διάμ. βάσεως 0,084 μ. Πηλός έρυθρόφαιος, άκάθαρτος, χονδρόκοκκος.
Χρονολόγησις : ΜΕ.
111. Βάσις άγγείου μετά μικρού τμήματος τής κοιλίας. Άριθ. εύρ. Π 289 (Πίν. 

25 α). Μέγ. σωζ. ύψ. 0,045 μ., διάμ. βάσεως 0,05 μ. Πηλός έρυθρόφαιος, χονδρόκοκκος, 
άκάθαρτος.

Χρονολόγησις : ΜΕ.
112. Θραύσμα έκ τού άνωτέρου τμήματος κνλικος, μετά λαβής. Άριθ. εύρ. Π 290 

( Π ί ν. 25 α ). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,09 μ. Μέγ. σφζ. μήκ. 0,13 μ. Πηλός έρυθροφαίου χρώ
ματος, χονδρόκοκκος, άκάθαρτος. Γωνιώδης θλάσις, όλίγον κάτωθεν τής λαβής.

Χρονολόγησις : ΜΕ.
Τά ύπ’ άριθ. κατ. 110-112 προέρχονται έκ τού ΰπερθεν τού τύμβου λόφου Κλει

δί ( βλ. πρόσθεν σ. 7).
113. Θραύσμα έκ τής κοιλίας χειροποιήτου άγγείου μετά τμήματος τών χειλέων 

καί τής λαβής. Άριθ. εύρ. Π 403 (Π ί ν. 24 α). Μέγ. σφζ. ύψ. 0,086 μ. Πηλός έρυθρός 
χονδρόκοκκος.

Ή διακόσμησις διά καστανερύθρου χρώματος. Διά τού χρώματος τούτου καλύ
πτονται τά χείλη έξωτερικώς καί τμήμα περί τήν λαβήν. Έπί τής άνω έπιφανείας τών 
χειλέων κατά διαστήματα « πινελιές » τού αύτού ώς άνω χρώματος. Κάτωθεν τής λαβής 
τμήμα ταινίας καί δεξιά αύτής τμήμα παχείας τεθλασμένης γραμμής. Τμήμα ταινίας 
σφζεται καί έσωτερικώς τού άγγείου.

Χρονολόγησις : Υστέρα ΜΕ έποχή.
114. Δεκατρία θραύσματα έκ μεγάλων άγγείων, φέροντα άμαυρόχρωμον διακόσμη-
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σιν έκ ταινιών καστανοφαίου χρώματος. Άριθ. εύρ. Π 404 ( Π ί ν. 24 α ). Πηλός έρυ- 
θρός, έρυθρωπός ή ώχροκίτρινος.

Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
115. "Ενδεκα θραύσματα άνήκοντα εις λαβάς κατά τό πλεΐστον μεγάλων χειρο- 

ποιήτων άγγείων. Άριθ. εύρ. Π 405 ( Π ί ν. 24 β ). Πηλός έρυθρωπός, τών πλείστων 
χονδρόκοκκος και άκάθαρτος. Επ’ αυτών ούδέν ίχνος διακοσμήσεως σφζεται.

Χρονολόγησις : Υστέρα ΜΕ έποχή.
116. Δεκατρία όστρακα μεγάλων χειροποιήτων άγγείων. Άριθ. εύρ. Π 406 

( Π ί ν. 24 γ ). Πηλός χονδρόκοκκος, έρυθρωπός, φαιός ή ώχροκίτρινος. Άνευ δια- 
κοσμήσεως.

Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
117. Επτά όστρακα φέροντα διακόσμησιν έξ έγχαράκτων γραμμών. Άριθ. εύρ. 

Π 408 (Π ί ν. 24 δ). Πηλός χονδρόκοκκος, άκάθαρτος, έρυθρόφαιος, έρυθρός ή φαιός.
Χρονολόγησις : 'Υστέρα ΜΕ έποχή.
118. Κιβώτιον περιέχον όστρακα ΜΕ καί Μυκηναϊκής έποχής. Άριθ. εύρ. Π 266.
119. Τρεις σφόνδυλοί έκ πηλού. Άριθ. εύρ. Π 409 ( Π ί ν. 25 β ): α. Σφόνδυλος 

άκανονίστου σχήματος. Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1,7 ). Ύψ. 0,024 μ. Πηλός άκάθαρτος 
έρυθρόφαιος. Επίχρισμα μέλανος χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

β. Σφόνδυλος κωνικού σχήματος. Έκ τάφου Ε (Σχέδ. Ι,π). "Υψ. 0,018 μ. 
Πηλός μελανοφαίου χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

γ. Σφόνδυλος εις σχήμα κολούρου κώνου. Έκ τάφου Ε (Σ χ έ δ. Ι,π)· "Υψ· 0,04 μ. 
Πηλός άκάθαρτος, έρυθροϋ χρώματος. Χρονολόγησις : YE I.

120. Σφόνδυλος έκ στεατίτου. Άριθ. εύρ. Λ 28 (Π ί ν. 25 β). Έκ τάφου Ζ (Σ χ έ δ. 
Ι,π)· Ύψ. 0,016 μ. Κωνικού σχήματος.

Χρονολόγησις : YE III Α - Β.
121. Τεμάχιον λαβής χαλκού μαχαιριδίου μετά τριών ήλων. Άριθ. εύρ. Μ 100 

(Π ί ν. 25 γ). Έκ τάφου Δ (Σχέδ. 1,8). Μέγ. σωζ. μήκ. 0,031 μ., μέγ. σφζ. πλ. 0,02 μ.
Χρονολόγησις : ΥΕΙ (;).

Έκ τής παραθέσεως τών πολυαρίθμων άγγείων καί όστράκων τού τύμβου, προκύ
πτει ότι ταύτα άντιπροσωπεύουν άδιαλείπτως όλας τάς φάσεις έξελίξεως τής άγγειο- 
πλαστικής καί άγγειογραφίας άπό τής ύστέρας μεσοελλαδικής μέχρι καί τής ύστέρας 
μυκηναϊκής έποχής.

Έκ τών μεσοελλαδικών άγγείων ή όστράκων, άμαυροχρώμου ή έγχαράκτου δια- 
κοσμήσεως ( άριθ. κατ. 86, 1,2, 113 -117 ), τινά καταλέγονται μεταξύ τών άριστων δει
γμάτων τής μεσοελλαδικής κεραμεικής.

Μεταξύ τών άγγείων έξ άλλου τής μυκηναϊκής έποχής, χαρακτηριστική είναι ή 
ύπεροχή εις ποσότητα έκείνων τής παλαιοτέρας περιόδου ( YE I - II), άποτελούντων 
περίπου τό ήμισυ τού συνόλου τών άγγείων τού τύμβου, όμοίως δέ είς ποιότητα, τών 
πλείστων άρίστης τέχνης, τινών μάλιστα έκ τών ώραιοτέρων τής περιόδου ταύτης ( π.χ. 
τά ύπ’ άριθ. κατ. 3, 16, 4 κ.ά.)· άντιθέτως, τά άγγεΐα τής ύστέρας περιόδου ( ΥΕ ΠΙΑ-Β) 
είναι μέτριας ποιότητος, πολλά δέ καί παρημελημένης έργασίας.

"Αξιόν προσοχής είναι ότι έκ τών άγγείων τού τύμβου τής μυκηναϊκής έποχής, 
ούδέν δύναται μετά βεβαιότητος νά χρονολογηθή είς τήν ύστάτην αύτής φάσιν ( ΥΕ ΠΙ
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Γ), μέ τήν έναρξιν τής όποιας— ή χό τέλος τής προηγουμένης (ΥΕΙΠ Β) — περατοΰ- 
ται, ώς φαίνεται, ή ίστορία τοϋ τύμβου.

Ή άρίστη ποιότης των αγγείων τής μεσοελλαδικής καί των παλαιοτέρων φάσεων 
τής μυκηναϊκής εποχής, έξ ών τινα έντοπίας παραγωγής, προδίδει, άγνωστον μέχρι 
σήμερον, άνθησιν πολιτισμού κατά τάς περιόδους ταύτας εις τήν περιοχήν τοϋ Σαμι- 
κοϋ, άντίστοιχον πρός τήν άνθησιν τής περιοχής τής Πυλίας, καταδειχθεΐσαν διά των 
αυτόθι έλληνοαμερικανικών άνασκαφών κατά τάς τελευταίας δεκαετίας.

Τέλος, ή ύ'παρξις έντός τοϋ τύμβου, όμοΰ μετά των αγγείων μεσοελλαδικής επο
χής, ίκανοϋ άριθμοϋ έτέρων άνηκόντων είς τήν μετάβασιν από τής μεσοελλαδικής 
εις τήν υστεροελλαδικήν έποχήν (άριθ. κατ. 3, 10, 11,42, 57, 78, 87, 93, 97) πρός δε 
έτέρων μυκηναϊκών άποτελούντων σαφή έπιβίωσιν ή έξέλιξιν μεσοελλαδικών τύπων 
(άριθ. κατ. 12, 15, 27, 30, 45, 56, 88, 99), δύναται νά θεωρηθή ώς συμβολή είς τήν 
κατά τά τελευταία έτη τονιζομένην στενήν σχέσιν των δύο πολιτισμών καί τών 
φορέων των, ώς καί τήν οργανικήν μετάβασιν από τοϋ μεσοελλαδικοϋ είς τόν μυκη
ναϊκόν 6.

Αύτή αύ'τη έξ άλλου ή κατασκευή τοϋ τύμβου, διά τής όποιας βεβαιοΰται ότι 
τό έθιμον ένταφιασμοΰ είς τύμβους περικλειομένους υπό περιβόλων, σύνηθες κατά τήν 
πρωτοελλαδικήν καί τήν μεσοελλαδικήν έποχήν, δεν εΐχεν έγκαταλειφθή ούτε λησμο- 
νηθή κατά τήν μυκηναϊκήν έποχήν, ένισχύει έτι μάλλον τήν ανωτέρω άποψιν.

’Ανάλογα πρός τόν τύμβον τοϋτον είναι ίσως καί έτερα ταφικά συγκροτήματα, 
ώς τοϋ περιβόλου Β τών Μυκηνών καί τοϋ περιβόλου Α, έπίσης δέ πιθανώτατα καί 
τών τύμβων τοϋ Πέλοπος καί τοϋ τής 'Ιπποδάμειας είς ’Ολυμπίαν 7, τοϋ Νεοπτολέμου 
είς Δελφούς8 , τοϋ Αίακείου τής Αίγίνης9, τοϋ τάφου τοϋ Όφέλτου καί τοϋ πατρός 
αύτοΰ Λυκούργου είς Νεμέαν 10 11, τοϋ Αίπύτου είς ’Αρκαδίαν u, τοϋ τεμένους τοϋ Θη
σέως είς Πειραιά12.

Ό νεκρός τοϋ βαθύτερον όλων κειμένου τάφου ΙΔ, άνήκοντος είς τήν μετάβασιν 
άπό τής μεσοελλαδικής είς τήν μυκηναϊκήν έποχήν, άνήκεν ασφαλώς, όμοϋ μετά τών 
μετ’ αυτόν έν συνεχεία ένταφιασθέντων, είς έπιφανή μυκηναϊκήν οικογένειαν ή δυνα
στείαν, ώς συνάγεται έκ τών άρίστης ποιότητος καί μεγάλου άριθμοϋ άγγείων τής πα- 
λαιοτέρας μυκηναϊκής περιόδου.

Μετά ποιων έπιφανών ή ποιου έπιφανοΰς νεκροΰ ήτο γενικώτερον συνδεδεμένος 
κατά τήν άρχαιότητα ό τύμβος τοϋ Σαμικοϋ, μάς πληροφορούν αί άρχαϊαι πηγαί.

6. Τελευταίως, Μ. ’Ανδρονίκου, Ελληνικά Επιτάφια Μνημεία, ΑΔ 17 (1961/62), 
σ. 173 κ.έ.

7. Παυσ. V 13, 1 κ.έ. καί VI 20, 7.
8. Παυσ. X 24, 6.
9. Παυσ. II 29, 8.

10. Παυσ. II 15, 3.
11. Παυσ. VIII 16, 3.
12. ’Ανδοκίδης I 45· C I G I, 103, 3. Milchhoefer, Zu den Karten v. Altika I 37 κ.έ. καί II 2, 

12 κ.έ. RE 1, 2 λ. Heros σ. 2493. Περί έτέρων αναλογών μνημείων είς ’Αττικήν καί άλλαχοϋ βλ. 
Milchhoefer, 6. ά. 2, 13 κ.έ. καί RE 6. ά. Συστηματικήν έξέτασιν τοϋ θέματος τοϋ τύμβου είς τήν μυ
κηναϊκήν έποχήν, βλ. Μ. ’Ανδρόνικον, ε. ά. σ. 152 κ.έ. Ή μελέτη αϋτη, καταλήγουσα είς τά αυτά 
πρός τά άνωτέρω συμπεράσματα (έ.ά. σ. 172 σημ. 93, όπου γίνεται μνεία τοϋ τύμβου Σαμικοϋ) κα
θιστά περιττήν πλέον τήν διεξοδικήν θεμελίωσιν αυτών, μολονότι είς τοϋτο άπέβλεπεν άρχικώς 
και ή παροΰσα μελέτη.
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Ο ΤΑΦΟΣ ΤΟΥ ΙΑΡ ΔΑΝΟΥ

Εις τήν περιγραφήν τοϋ Σαμικοϋ ό Παυσανίας (V 5, 7) πληροφορεί: « άναστρέ- 
ψαντι δέ αύθις έπί τό Σαμικόν καί διοδεύοντι τό χωρίον, Άνιγρος ποταμός έκδίδωσιν 
είς θάλασσαν ... ό δέ Άνιγρος ούτος εξ Αρκαδικού μέν κάτεισιν όρους Λαπίθου ». 
Ό ποταμός ούτος περιέχων « ύδωρ ούκ ευώδες, άλλα καί δύσοσμον δεινώς » (έ.ά. 8) 
δέχεται χαμηλότερον τά υδατα καί άλλου ποταμού τοϋ Άκίδαντος, τοΰ οποίου τό άρχαι- 
ότερον όνομα ήτο Ίάρδανος, ώς έπληροφόρησε τόν Παυσανίαν (V 5, 9) « άνήρ Έφέ- 
σιος »13.

Συνεχίζων τήν έπίσκεψίν του ό Παυσανίας γράφει (V 5, 11) ότι « οόκ άπωθεν τοϋ 
ποταμοϋ (Άνίγρου) » καί « έν τώ Σαμικώ » υπάρχει σπήλαιον « καλούμενον Άνιγρί- 
δων Νυμφών » καί ότι έντός αότοΰ έτελοϋντο θεραπεΐαι έν συνδυασμφ προς λουτρόν 
έντός τοϋ παραρρέοντος Άνίγρου, προσθέτει δέ «... δς δ’ άν έχων άλφόν ή λεύκην 
εις αύτό (τό σπήλαιον) είσέλθη, πρώτα μέν ταΐς νύμφαις εΰξασθαι καθέστηκεν αό- 
τώ καί ύποσχέσθαι θυσίαν όποιαν δή τινα, μετά δέ άπομήσχει τά νοσοΰντα τοΰ σώ
ματος- διανηξάμενος δέ τόν ποταμόν όνειδος μέν έκεϊνο κατέλιπεν τώ ϋδατι αύτοΰ, 
ό δέ υγιής τε άνεισι καί όμόχρως» ( Παυσ. V 5, 11). Μετά τήν διέλευσιν τοΰ Άνίγρου 
καί είς τήν πρός Σαμικόν κατεύθυνσιν, συνεχίζων ό Παυσανίας (V 6, 1) τήν περι
γραφήν του λέγει : « έστιν οΰ μετά πολύ έν δεξιά τής όδοϋ χωρίον τε ύψηλόν καί πό
λις Σαμία έπ’ αύτοΰ ». Τήν Σαμίαν πόλιν ταυτίζει δ Παυσανίας ( έ. ά.) πρός τήν άρ- 
χαίαν Άρήνην, τόν δέ Άνιγρον πρός τόν ποταμόν Μινύηιον, έπικαλούμενος τό χω
ρίον τής Ίλιάδος Λ 723, όπου άναφέρονται όμοϋ ή Άρήνη καί ό Μινύηιος καί προσ
θέτει (V 6, 3 ) « τά δέ έρείπια ταϋτα ( τής Άρήνης) πλησιαίτατά έστι τοΰ Άνίγρου ».

Τά άνωτέρω έπιβεβαιών ό Στράβων (Η 347) όμιλεϊ καί διά τό παρά τό άντρον 
τών Άνιγρίδων Νυμφών κείμενον έτερον άντρον τών Άτλαντίδων « έν φ τά περί τάς 
Άτλαντίδας καί τήν Δαρδάνου γένεσιν »14 καί ταυτίζει τό Σαμικόν πρός τήν άκρόπολιν 
τής Άρήνης15, άναφερόμενος δέ είς τό αύτό ώς άνω χωρίον τής Ίλιάδος λέγει « ού- 
δαμοΰ γάρ σαφώς εύρίσκοντες ένταΰθα μάλιστα είκάζουσι τήν Άρήνην, όπου καί ό 
παρακείμενος Άνιγρος ποταμός, καλούμενος πρότερον Μινύειος, δίδωσιν ου μικρόν 
σημεϊον » ( Η 346, 19).

Δικαιολογημένος όθεν οί πλεΐστοι τών έρευνητών ταυτίζουν τήν Σαμίαν ή Σα* 
μικόν τόσον πρός τήν Άρήνην, όσον καί πρός τήν Μάκιστον, διότι καί αί τρεις ό- 
νομασίαι πράγματι φαίνεται νά άφοροΰν είς τό αύτό πόλισμα16. Σαφέστερον όλων διε- 
τύπωσε τήν άποψιν ταύτην ό Ε. Curtius 17, ό όποιος γράφει : „ Das alteste Samos

13. Πρβλ. καϊ Ε. Curtius (Pelopon. 2, 82), ό όποιος ταυτίζει τόν ’Ακίδαντα πρός τόν’Ακίδοντα 
καί μνημονεύει τήν ύπό τοϋ Παυσανίου συσχέτισιν τοϋ ποταμοϋ αύτοΰ πρός τόν Ίάρδανον. Περί 
τής κοίτης καί τών πηγών τοΰ Άκίδαντος βλ. Γ. Παπανδρέου, Ήλειακά, σ. 200 κ.έ.

14. Ό Δάρδανος, υίός τής Ήλέκτρας, θυγατρός τοΰ Άτλαντος (Άπολλοδ. III 12.1) δύναται ίσως 
νά συσχετισθή πρός τόν Ίάρδανον- οΰτω Δίδυμος είς Σχόλ. είς Ίλ. VII 135. Πρβλ. καί Fimmen, RE 
9,1 είς λέξιν lardanos στ. 749- έπίσης Curtius, Pelopon. II, σ. 80.

15. Στράβ. Η 346, 19 « τό μέν ούν Σαμικόν έστιν έρυμα, πρότερον δέ καί πόλις Σάμος προσαγο- 
ρευομένη διά τό ΰψος ίσως έπειδή σάμους έκάλουν τά ύψη- τάχα δέ τής Άρήνης άκρόπολις ήν τοΰτο...».

16. Bursian, Geogr. ν. Griechen. II, σ. 282 κ.έ. Frazer, Pausan. Ill, σ. 480, Παπανδρέου, Ή- 
λειακά, σ. 194 κ.έ. Ή ’Ηλεία διά μέσου τών αιώνων, σ. 133 κ.έ. καί Doerpfeld AM 33 ( 1908 ), σ. 321 
καί 38 (1913), 113 κ.έ.

17. Pelop. II, σ. 82 κ.έ,
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war eine Ansiedlung der Epeer, welche man als Autochthonen betrachtete... Die
Pylier darauf griindeten ebendaselbst Arene,........ , die Minyer bauten ihr Maki-
stos.... bis zuletzt unter elischer Herrschaft die Slteste Ortsname in der Form 
von Samikon oder Sarnia wiederauftauchte”.

Τήν διαδοχικήν ταύτην ύπό τών άνωτέρω φύλλων κατοχήν τοϋ Σαμικοΰ, ύπαινίσ- 
σονται πιθανώς καί τά άγγεΐα τοΰ τύμβου, τά όποια άνήκουν, ώς έδείχθη, είς τρεις τού- 
λάχιστον περιόδους, τήν μεσοελλαδικήν καί τήν μυκηναϊκήν, παλαιοτέραν καί νεωτέ- 
ραν. Τά δύο σπήλαια τών Άνιγρίδων Νυμφών καί τών Άτλαντίδων έχουν άπό μα- 
κροΰ όρθώς ταυτισθή προς τά δύο σπήλαια νοτίως τού Σαμικοϋ καί είς τήν βορείαν 
πλευράν τής λίμνης τού Καϊάφα, κάτωθεν τών άποτόμων βραχωδών άπολήξεων τοΰ 
όρους Λαπίθου. Εντός τών σπηλαίων τούτων, άναβλύζουν καί σήμερον τά θειούχα 
ύ'δατα τών πηγών των, προσελκύοντα κατ’ έτος χιλιάδας έπισκεπτών πρός ϊασιν18.

’Ερείπια άρχαίου περιβόλου διεπίστωσεν ό Παπανδρέου είς τό πρό τών δύο σπη
λαίων τμήμα τής σημερινής λίμνης Καϊάφα, έπίσης δέ ίχνη άγούσης πρός αυτά άρ- 
χαίας άτραποϋ έπί τών παρά τά δύο σπήλαια προπόδων τών άποτόμων άπολήξεων τού 
Λαπίθου19. Τά ύδατα τών πηγών τών άντρων τούτων, λέγει ό Στράβων (Η 346), παρα- 
λαμβάνει ό Άνιγρος, ό όποιος διασχίζων « βαθύς » καί « ύπτιος » τήν πρός τό Σαμικόν 
έκτεινομένην χαμηλήν πεδιάδα, άνεκόπτετο πολλάκις ύπό τών προσχώσεων τής άπό 
τής θαλάσσης συσσωρευομένης κατά μήκος τής άκτής άμμου καί έσχημάτιζεν έλη20. 
Αί προσχώσεις αδται, κατέστησαν είς μήκος πολλών χιλιομέτρων κατά τόν Μεσαίω
να καί έκτοτε μέχρι σήμερον μόνιμοι, καλυπτόμενοι ύπό πευκώνων καί είναι τόσον 
όγκώδεις21, ώστε φράσσουν τελείως τήν πρός τήν θάλασσαν έξοδον τού ποταμού, ό 
όποίος πλέον τροφοδοτεί τήν ούτω ύπ’ αύτοΰ σχηματισθεΐσαν λίμνην τοΰ Καϊάφα. Αί 
αύταί προσχώσεις προεκάλεσαν κατά τήν αύτήν έποχήν τήν δημιουργίαν καί τής λί
μνης τοΰ Σαμικοΰ, ή όποια κατέκλυσε τήν αύτόθι άρχαίαν πόλιν.

Ό ποταμός "Άνιγρος είναι άσφαλώς ό σήμερον όνομαζόμενος « Μαυροπόταμο », 
ό όποίος έκβάλλει είς τήν λίμνην τοΰ Καϊάφα22. Κατά τήν άρχαιότητα διέσχιζεν ά
σφαλώς τήν λωρίδα, τήν όποιαν τώρα καταλαμβάνει ή όμώνυμος λίμνη καί έξέβαλλε 
ΝΔ. καί έναντι τοΰ Σαμικοΰ.

Συνεχίζων τήν περιγραφήν τοΰ Σαμικοΰ ό Στράβων ( Η 347, 20 ) λέγει: « μετα
ξύ δέ τοΰ Άνίγρου καί τοΰ όρους, έξ ού ρεΐ, ό τοΰ Ίαρδάνου λειμών δείκνυται καί τά
φος· καί Άχαιαί είσί δέ πέτραι άπότομοι τοΰ αύτοΰ όρους ύπέρ ών ή Σάμος, ώς έφα- 
μεν γέγονε πόλις ». Δοθέντος δθεν ότι ό Άνιγρος πηγάζει έκ τοΰ ύπερκειμένου τοΰ 
Καϊάφα όρους Λαπίθου23 ή θέσις τοΰ λειμώνος καί τοΰ τάφου τοΰ Ίαρδάνου δέον όπως 
άναζητηθή πέραν τών άνωτέρω άρχαίων σπηλαίων κατά τήν ΒΔ. προέκτασιν τοΰ άρ
χαίου ροΰ τοΰ Άνίγρου πρός τήν θάλασσαν καί μάλιστα πρός τό μέρος τοΰ Σαμικοΰ 
« μεταξύ τοΰ Άνίγρου καί τοΰ όρους »24. Αί άναφερόμεναι μετ’ αυτών είς τό άνωτέρω

18. Frazer, Pausan. ΠΙ, σ. 478 κ.έ. Graefinghoff, AM 38 (1913), πίν. 4.
19. Ήλειακά, σ. 198 καί Ηλεία διά μέσου τών αίώνων, σ. 61. Έπίσης Sperling, έ.ά. σ. 81 άρ. 7.
20. Βλ. καί Παυσ. V 5,7.
21. Olympia, Textb. I (Partsch), σ. 14. Doerpfeld AM 33 (1908), σ. 322 καί 38 (1913 ), σ. 110 κ.έ.
22. Leake, Travels in the Morea I, 54. Frazer, Paus. Ill, σ. 478.
23. E. Curtius, Pelopon., σ. 2,82. Frazer, Paus. Ill, σ. 478.
24. Ό Στράβων έν Η 348,21 άναφέρει έκ νέου τόν τάφον τοΟ Ίαρδάνου, τήν φοράν ταύτην έντοπί- 

ζων τοΟτον είς άλλην θέσιν, πλησίον τοΟ Λεπρέου. Τόχωρίον όμως τούτο είναι πλήρες άσαφειών. Βλ.
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χωρίον τοϋ Στράβωνος «Άχαιαί πέτραι » ύπεράνω τών όποιων (« υπέρ ών » ) έκειτο 
ή άκρόπολις τοΰ Σαμικοΰ, δέν είναι δυνατόν νά είναι άλλαι άπό τούς άποτόμους λό" 
φους τοΰ Κλειδιού — άρχικώς άποτελούντων ένιαΐον λόφον καί διαχωρισθέντων κατά 
τούς νεωτέρους χρόνους — έπί τής κορυφής καί πέριξ των όποιων εύρέθησαν άξιό- 
λογα έρείπια καί όστρακα προϊστορικών χρόνων25. Ίον λόφον Κλειδί έννοεϊ άνευ 
άμφιβολίας ό Στράβων ( Η 347, 20), όταν όλίγον περαιτέρω όμιλή περί τοΰ « ύψη- 
λοΰ λόφου », ό όποιος « ύπέρκειται » τοΰ πρός τήν θάλασσαν κειμένου Ποσειδίου άλ
σους καί έμποδίζει τήν έκ τής θαλάσσης θέαν τοΰ Σαμικοΰ «ών έπίπροσθεν αΰτοΰ», 
μολονότι δέν συσχετίζει τοΰτον πρός τάς Άχαιάς πέτρας2®. Δέν φαίνεται δθεν όρθή ή 
μέχρι τοΰδε προτεινομένη τοποθέτησις των «’Αχαιών πετρών» είς τούς ΝΑ. τοΰ Κλει
διού καί άνωθεν τοΰ σπηλαίου τών Άνιγρίδων Νυμφών άποτόμους βράχους27.

Τά ανωτέρω συμπεράσματα έπιβεβαιοΰν καί τήν ύπό τοΰ «Έφεσίου άνδρός» 
( Παυσ. V 5, 9 ) ταύτισιν τοΰ Άκίδαντος πρός τον Ίάρδανον28, έπειδή οΰτω ό τελευ
ταίος τοποθετείται παρά τό Σαμικόν καί έπομένως πλησίον τοΰ « λειμώνος » καί τοΰ 
« τάφου » τοΰ όμωνύμου ήρωος29.

Έκ τών άνωτέρω έκτεθέντων, προκύπτει ότι ό λειμών καί ό τάφος τοΰ Ίαρδά- 
νου — άνάλογοι πρός ίερά άλση καί τάφους άλλων ήρώων —, τούς όποιους έδειξαν 
είς τόν Στράβωνα οί έντόπιοι έξηγηταί, πρέπει νά έκειντο μεταξύ τοΰ όρους Λαπίθου 
καί τοΰ Άνίγρου ποταμοΰ, δυτικώς τής άκροπόλεως τοΰ Σαμικοΰ καί μεταξύ αύτής καί 
τής παρακειμένης παραλίας. Ή θέσις αύ'τη άντιστοιχεΐ πλήρως πρός έκείνην όπου 
εύρίσκεται ό ώς άνω άποκαλυφθείς μυκηναϊκός τύμβος, κείμενος μεταξύ τής άκροπό
λεως καί τής θαλάσσης, είς τούς πρόποδας τοΰ δυτικοΰ βραχώδους λοφίσκου τοΰ Κλει
διού, τόν όποιον όμοΰ μετά τοΰ άνατολικοΰ έταυτίσαμεν πρός τάς «Άχαιάς πέτρας ».

Είναι κατά συνέπειαν εύλογον νά συμπεράνωμεν ότι ό τύμβος οδτος είναι ό ύ- 
ποδειχθείς είς τόν Στράβωνα καί ότι ούτος έταυτίζετο κατά τήν έποχήν τοΰ συγγρα- 
φέως πρός τόν τάφον τοΰ τοπικοΰ ήρωος Ίαρδάνου, τοΰ όποιου μάλιστα ή μορφή ήτο, 
ώς φαίνεται, αρκετά άσαφής καί σκοτεινή είς τήν γενεάν, τόσον τοΰ Στράβωνος, όσον 
καί τοΰ Παυσανίου.

Ή ταύτισις αΰτη είναι τοσούτω μάλλον πιθανωτέρα, καθ’ όσον αί γενόμεναι έ- 
ρευναι είς τήν περιοχήν δέν άπεκάλυψαν άλλους μνημειώδεις τάφους. Τό μνημεΐον θά 
πρέπη νά έσώζετο καλώς μετά τής δψηλής μαστοειδοΰς προεξοχής του, όταν έπεσκέ-

Fimmen RE είς λέξιν Ίάρδανος στ. 748—9. Είς Λέπρεον τοποθετεί τόν ποταμόν Ίάρδανον καί ό 
Doerpfeld, AM 38 (1913), σ. 137. Άντιθέτως ό Curtius, Pelopon. (2, 82) τοποθετεί τόν λειμώνα 
καί τόν τάφον τοΰ Ίαρδάνου «an den Abhangen des Samischen Berges, wo sie sich siidlich 
zum Anigros herabziehen».

25. Βλ. πρόσθεν σ. 7, σημ. 3.
26. Προσεκτική έν τούτοις άνάγνωσις τών άνωτέρω σχετικών χωρίων δεικνύει πόσον άσαφεΐς, 

ένίοτε καί δέ συγκρουόμεναι ήσαν αί περί τών προϊστορικών τοπονυμίων πληροφορίαι τοΰ Στράβωνος.
27. Frazer, Pausan. Ill έ.ά. Ε. Curtius, Pelopon. II, σ. 80. Graefinghoff, AM 38 (1913), 

πίν. IV.
28. Leake, Moreas I, σ. 67 κ.έ. E. Curtius, Pelopon. II, 82. Bursian, Geogr. von Griech. II, 

235-281. Frazer, Paus. Ill, 478.
29. Στράβ. 347, 20. Πρβλ. Graefinghoff, AM 38 (1913 ), πίν. 4. Ώς πρός τόν έτερον όμώνυμον 

ποταμόν παρά τήν άρχαίαν Φειάν, ΒΔ. τοΰ σημερινοΰ Κατακώλου, βλ. Ν. Γιαλούρη, ΑΕ 1958, 31 κ.έ. 
Άντιθέτως ό Curtius (Pelop. 2, 82 ) δέχεται ένα μόνον ποταμόν Ίάρδανον καί τόν τοποθετεί πλη
σίον τοΰ τάφου καί τοΰ λειμώνος τοΰ όμωνύμου ήρωος είς Σαμικόν,
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40 NIK. ΠΑΛΟΥΡΗ

φθη τήν περιοχήν ό Στράβων, τούτο δέ μαρτυρεί τό καλώς μέχρι προ όλίγου σφζό- 
μενον κρηπίδωμα τοΰ κυκλικοΰ περιβόλου του. Ή άμμος τοΰ τύμβου θά κατωλίσθησε 
μόνον μετά τήν δημιουργίαν τής έτέρας παρά τό Σαμικόν λίμνης. Τά ύ'δατα αυτής ευρι
σκόμενα εις άπόστασιν 40 μ. άπό τοΰ τύμβου, καλύπτοντα ένίοτε καί σήμερον αυτόν 
κατά τόν χειμώνα, παρέσυρον βαθμιαίως τήν άμμον τοΰ τύμβου, ένεκα δέ τούτου οί 
τάφοι αύτοΰ εύρέθησαν είς βάθος μόλις 0,20 - 0,30 μ. άπό τής σημερινής έπιφανείας.

Ό τύμβος τοΰ Σαμικοΰ βεβαίως δέν περιεΐχεν, ώς εϊδομεν, ένα νεκρόν, άλλα 
δεκαπέντε περίπου, δέν άνήκε κατά συνέπειαν είς εν μόνον άτομον. Οί νεκροί οΰτοι 
Μυκηναϊοι άπαντες — έκ τών ΜΕ τάφων ούδείς έσώθη, ώς εϊδομεν —, άνήκον πιθανώ- 
τατα είς τρεις οικογένειας, ό πρώτος δέ ένταφιασθείς, ό τοΰ τάφου ΙΔ, ήτο προφανώς 
ό γενάρχης τής παλαιοτέρας οικογένειας. Τό γεγονός άφ’ ετέρου δτι έντός τοΰ τύμβου 
ούδέν ίχνος μεταγενεστέρας χρησιμοποιήσεως αύτοΰ εύρέθη, γεωμετρικής ή έτι νεω- 
τέρας έποχής, άποκλείει τό ένδεχόμενον λατρείας είς αυτόν άφηρωϊσμένου νεκροΰ 
κατά τάς έπομένας περιόδους.

Ή ταύτισις δθεν τοΰ τύμβου προς τόν τάφον τοΰ Ίαρδάνου, φαίνεται νά είναι 
πολύ μεταγενεστέρα, ϊσως υστέρων Ελληνιστικών χρόνων έπινόησις, δταν με τήν 
ζωηράν άνάπτυξιν τοΰ ένδιαφέροντος διά τήν ιστορίαν, αί έλληνικαί πόλεις έπεδίδον- 
το συστηματικώς είς τήν άναδίφησιν τών γενεαλογικών των δένδρων καί άνασύρου- 
σαι έκ τών άρχαίων αυτών παραδόσεων μυθικάς μορφάς, τάς περιέβαλλον μέ νέαν αι- 
γλην καί τάς συνεσχέτιζον, αύθαιρέτως πολλάκις, πρός πανάρχαια σφζόμενα σεβα
στά μνημεία αύτών.

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 5

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Ό λόφος Κλειδί («Άχαιαί πέτραι»)· παρά τήν κλιτύν αΰτοΰ δεξιά 
ό τύμβος τοΰ Σαμικοϋ, β. Οί τάφοι Η, Θ, I, ΙΑ, γ-δ. Ό τάφος ΙΔ

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-γ. Πρόχους (άρ. κατ. 4)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 13

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-η. ’Αλάβαστρα τρίωτα (άρ. κατ. 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 40)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΕ 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-ς’. Κύπελλα τού τύπου Βαφείου (άρ. κατ. 42, 43, 44, 45, 46, 47), 
ζ-η. Κρατηρίσκοι πιθοειδεϊς δίωτοι (άρ. κατ. 48, 49)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 15

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοΰ: α-ς'. Κρατηρίσκοι πιθοειδεΐς (άρ. κατ. 50, 51, 52, 53, 54, 55)
Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)
ΠΙΝΑΞ 17

6S 6?
Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: Κύλικες καί θραύσματα κυλικών: α-ζ (άρ. κατ. 64, 65, 66, 67, 

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ

<

καί 68-70)
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΑΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΗ 21

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α-β. ’Αμφορείς (άρ. κατ. 91, 92), γ-δ. Πίθος καί Κρατήρ (άρ. κατ, 93, 94)

Ν. ΓΙΑΑΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 22 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος ΣαμικοΟ: α. Ρυτόν (άρ. κατ. 95), β. Υδρία (άρ. κατ. 96), γ-ς'. Δίωτα αγγεία
(άρ. κατ. 97, 98, 99, 100)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΠΙΝΑΞ 24 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965)

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Τεμάχιον αγγείου (άρ. κατ. 113) καί ετερα 13 τεμάχια έκ μεγάλων αγ
γείων (άρ. κατ. 114) ΜΕ χρόνων, β. Ένδεκα θραύσματα αγγείων ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 115), γ. Δεκα
τρία θραύσματα έξ αγγείων ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 116), δ. 'Επτά όστρακα ΜΕ χρόνων (άρ. κατ. 117)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 20 (1965) ΠΙΝΑΞ 25

Μυκηναϊκός τύμβος Σαμικοϋ: α. Δύο θραύσματα κεράμων (άρ. κατ. 109), τμήμα κύλικος καί δύο 
βάσεις κυλικών (άρ. κατ. 112, 110, 111), β. Τρεις σφόνδυλοι έκ πηλού (άρ. κατ. 119) καί ετερος έκ 

στεατίτου (άρ. κατ. 120), γ. Τεμάχιον λαβής μαχαιριδίου (άρ. κατ. 121)

Ν. ΓΙΑΛΟΥΡΗΣ
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