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Ή διαπίστωσις τής ύπάρξεως τοϋ τάφου έγένετο τυχαίως κατόπιν τής ύπό παίδων 
άνευρέσεως άγγείων τινών έπΐ τής έπιφανείας σχεδόν τοϋ έδάφους τοΰ άγροϋ τοϋ Ήλία 
Καρακατσάνη είς τήν θέσιν «Μακέλλι», είς μικράν άπόστασιν άπό τήν πρωτεύουσαν τής 
νήσου, τήν Κώμην Πηγάδια2.

Τά άγγεΐα περισυνελέγησαν ύπό τοΰ τότε Έπιμελητοΰ των Βυζαντινών άρχαιοτή- 
των τής Δωδεκανήσου Π. Λαζαρίδη, δστις καί εύγενώς παρέσχε τά σχετικά στοιχεία,

ώς καί τήν δημοσιευομένην κάτοψιν τοΰ τάφου 
(Σχεδ. 1) δι’ δ θερμώς καί έντεϋθεν τόν ευχα
ριστώ.

Ό θάλαμος, σχήματος άκανονίστου προσεγ- 
γίζοντος πρός τό άπεστρογγυλωμένον όρθογώνι- 
ον, έχει μέγιστον πλάτος 4 μ. ύψος δέ 1,50 μ. Ό 
δρόμος, πρός τό βόρειον άκρσν τής Β.Α. πλευράς, 
εχων πλάτος πρός τήν είσοδον 1,20 μ., δέν άνε- 
σκάφη καθ’ δλον αότοϋ τό μήκος. Όστδ παρε- 
τηρήθησαν σεσαθρωμένα, άνήκοντα προφανώς είς 
πλείονας νεκρούς. Κάτωθι τών όστών εύρέθησαν 
πάντα όμοϋ τά χαλκα δπλα. Τά ευρήματα, καθα- 
ρισθέντα καί συγκολληθέντα έν Ρόδφ, κατεγρά- 
φησαν είς τό βιβλίον εισερχομένων τοϋ Μουσεί
ου ύπ’ άριθ. 254-307 καί 402-437. Οί άριθμοί ούτοι 
(άνευ τών κανονικώς χρησιμοποιουμένων δια- 

Σχεδ.Ι.Κάτοψις τοΟτάφου τής Καρπάθου κριτικών BE) θ’ άναγράφωνται έν παρενθέσει,
μετά τόν αΰξοντα άριθμόν δημοσιεύσεως, είς τήν 

άρχήν έκάστου λήμματος τής περιγραφής τών ευρημάτων.
Κατά τήν άκολουθοϋσαν τήν περιγραφήν συγκριτικήν άνάλυσιν τοΰ σχήματος καί 

τών στοιχείων τής διακοσμήσεως θά γίνεται, πρός διευκόλυνσης χρήσις τής ταξινομή- 
σεως τοϋ A. Furumark, The Mycenaean Pottery, Analysis and Classification, Stok- 
holm, 1941.

Καί διά μέν τά σχήματα παραπέμπομεν εις τήν άρίθμησίν του (τήν εις τά σχετικά

1. Θερμότατα εύχαριστώ τόν τότε Έφορον τών ’Αρχαιοτήτων τής Δωδεκανήσου κ. Ί. Δ. Κοντήν 
τόσον διά τήν προσφοράν τής δημοσιεύσεως τών εύρημάτων όσον καί διά τήν παντοίαν διευκόλυνσιν 
κατά τάς δύο είς Ρόδον έπισκέψεις μου πρός μελέτην καί φωτογράφησιν τών πραγμάτων.

Σύντομος είδησις περί τών εύρημάτων έδόθη έν BCH 74 ( 1950) 312-313.
2. Ή κώμη αΰτη, ούσα καί τό κυριώτερον άγκυροβόλιον τής νήσου κατά τά ΝΑ ταύτης, εύρίσκεται 

παρά τήν θέσιν τού άρχαίου Ποτιδαίου, δπερ άπό κώμης έξειλίχθη είς αύτόνομον πόλιν (πρβλ. καί σημ. 
16).
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σχέδια και τήν έν τέλει σ.585-643 ταύτισίν των χρησιμοποιουμένην) μέ τό διακριτικόν 
F, διά δέ τά κοσμητικά στοιχεία εις τόν αυξοντα άριθμόν τής άναλύσεώς του ( μέ τον 
άριθμόν τής παραλλαγής άκολουθοϋντα έπειτα άπό κόμμα), τόν και εις τά συνοδεύ- 
οντα ταύτην σχέδια άνευρισκόμενον, μέ τό διακριτικόν mot.

Πρός άποφυγήν μακρολογιών κατά τήν περιγραφήν έκάστου άγγείου θά παραλεί- 
πωνται όσα περί τοϋ σχήματος, θέσεως λαβών, μορφής βάσεως και χείλους, ώς καί εκ 
τής διακοσμήσεως τά τής διατάξεως τών ζωνών κττ., είναι καταφανή εις τάς φωτογραφίας 
καί θά παρέχεται μόνον ή ονομασία τοϋ είδους τοϋ άγγείου καί σύντομος καθορισμός τής 
κυρίας διακοσμήσεως.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

1 (295 ) ( Πίν. 12 β καί 13α, Σ χεδ. 2,3 ). Βαθύς κρατήρ μετά λαιμού- έλλείπει μι
κρόν τοϋ λαιμοΰ μέρος, τμήμα τοϋ όποιου, ώς καί αί λαβαί, συνεκολλήθησαν εκ τεμαχί
ων. Πηλός τεφρός, πρός τάς έπιφανείας κεραμόχρους. ’Ωχρόν άμαυρόν έπίχρισμα 3. Δια- 
κόσμησις διά καστανομέλανος, έν μέρει έξιτήλου.Τό άνω μέρος τοϋ λαιμοΰ χρωματισμέ- 
νον έσωτερικώς. Έπί τοϋ χείλους πλήρη τρίγωνα μέ τήν κορυφήν πρός τά έσω, πέριξ δέ 
τοϋ λαιμοΰ παχεΐα κυματοειδής γραμμή. Άνά μία γραμμή κατά μήκος τών παρυφών 
έπί τών αυλακώσεων τών λαβών. Έπί τής κοιλίας διακόσμησις διατεταγμένη έκατέρωθι 
στενής μετόπης : έπί μέν τής μιας δψεως (Πίν. 12 β) πλαισιουμένη ύπό ένός έκατέρωθι 
φύλλου παπύρου πληρουμένη δέ δι’ άραιοϋ διγράμμου φολιδωτοΰ μέ μίαν μικράν σπεί
ραν έντός έκάστης φολίδος έξηρτημένην άπό τό άνω μέρος ταύτης- έπί δέ τής έτέρας 
(Πίν. 13α) υπό ένός (έκατέρωθι) άργοναύτου, ένώ ή μετόπη πληροϋται άπό δύο κα- 
τακορύφους, άντικορύφους σειράς συστάδων ήμικυκλίων έναλλασσομένων πρός πλήρη 
καμπύλα τρίγωνα. Ύφ’ έκατέραν τών λαβών, μετόπη μέ τετράφυλλα (Σχεδ. 2) κατά 
τήν μίαν πλευράν καί ρόδακα (Σχεδ. 3) κατά τήν έτέραν. Ύψος 0.39, διάμετρος : βά
σεως 0.116, κοιλίας 0.33, χείλους 0.27, πλάτος άνω έπιφανείας χείλους 0.018.

Πάντα τά παραδείγματα τοϋ σχήματος τούτου (F 53 τοϋ Furumark) προέρ
χονται έκ τής Κύπρου καί τής ’Ανατολής γενικώτερον. Μείζονα όμοιότητα παρου
σιάζουν τά έξής : Κύπρου: Η. Β. Walters, British Museum, Catalogue of Vases,

3. Τό έπίχρισμα τοΟτο, έν είδει μαλακάς αλοιφής, μέ άποχρώσεις άπό τοΟ ώχρολεύκου μέχρι τοϋ 
ώχροκαστάνου, εύχερώς φθειρόμενον δΓ άποσπάσεώς του άπό τής έπιφανείας, πρός ήν δέν συνάπτεται 
συνήθως ίσχυρώς,άπανταται έπί ΥΜIIIάγγείων έκ Παλαικάστρου, βλ. R.C. Bosanquet-R.M.Dawkins, 
Palaikastro Excavations ( British School of Athens, Supplem. Paper No 1 [ έφεξής Palaik. ] 76 καί 77 
καί E. J. Forsdyke Catalogue of the Vases in the British Museum, I, I, London 1925 [ έφεξής BM 
μέ τό διακριτικόν A πρό τοϋ άριθμοϋ τοϋ καταλόγου ] A 720-730) παρετηρήθη δέ καί έπί μικρας όμάδος 
άγγείων έκ Καρπάθου, τών μόνων μέχρι τοϋδε γνωστών προϊστορικών άγγείων τής νήσου (πρώτη 
άνακοίνωσις τοϋ ευρήματος παρά Furtwangler—Loschke, Mykenische Vasen, Berlin 1886, 83 )JHS 
8 (1888) 446 πίν. 83 καί BM A 971-977 καί CV, [ Great Britain 7, 294 ] Br. Mus. 5, 10, 8-14 ). Τά έν λό
γω άγγεία έχρονολογήθησαν ώς ΥΜ III Β : 1 ύπό τοϋ A. Furumark, The Settlement at Ialysos and 
Aegaean History 1550-1400 B.C. ( έν Opuscula Archaeologica 6 (1950) έφεξής Settlement) 201. Ό 
Stubbings, Mycenaean Pottery from the Levant, Cambridge 1951, ε.ά. 21 χρονολογεί ταϋτα ώς YE 
ΙΙΙβ, παραβλέπων τήν ΰπαρξιν τοϋ έπιχρίσματος καί άλλων μινωϊκών στοιχείων, άτινα τονίζει ό Furu
mark ( βλ. καί τό εισαγωγικόν σημείωμα είς BM A 971-977 ). Ή διχογνωμία είναι ένδεικτική τής έν- 
διαμέσου θέσεως τών άγγείων τούτων μεταξύ τοϋ μινωϊκοϋ καί τοϋ μυκηναϊκού κόσμου καί καθιστούν 
πιθανήν τήν ύπόθεσιν τής εντοπίου έν Καρπάθφ, είς τό σημεΐον συναντήσεως τών άντιστοίχων έπι- 
δράσεων, παραγωγής των, περί ής διαλαμβάνω έν τέλει (σ. 75 - 76 ).

3
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I, II, London 1912 4 G340 είκ. Ill, 372 είκ. 120 καί 387 είκ. 129 5. Πρβλ. καί τό εκ 
Κουρίου χαλκοϋν A. Evans, Palace of Minos 6 IV, I, London 1935, 310 έκ. 245 (YM Ιβ 
κατά τόν Evans αύτ.). Ρόδου: CV Danemark, 149,1 καί 2. Συρίας : C. Schaeffer, Uga- 
ritica II, Paris 1949, εϊκ. 54, 17 καί 19 ( Ugarit recent II) 1450-1365) καί δ ύστερώ- 
τερος αϋτ. είκ. 89 (τέλος τοΟ Ugarit recent II). Κρήτης : A. Evans, Prehistoric

Σχεδ. 2. Κόσμημα ύπό τήν λαβήν τοΟ κρατήρος άριθ. 1

Tombs of Gnossos (Archaeologia 59, 1906) είκ. 105 καί 106, τοΰ αύτοΟ PM IV 
είκ. 246 καί 965 k καί ρ, BSA 9 (1902/3) 318 είκ. 18 (καί Palaik. 108 είκ. 90), BGH 31 
(1907) 118-9 είκ. 1,3 καί 4, ΑΔ 6 (1920/21) 160 είκ. 8 (δεξιά), 11 (1927/28) 70πίν. 1, 3. 

Έκ τ&ν σημειουμένων παραλλήλων ό δημοσιευόμενος κρατήρ πλησιάζει μάλλον

4. ’Εφεξής ΒΜ μέ τό διακριτικόν C πρό τοΰ άριθμοϋ τοΟ καταλόγου.
5. Καί A. S. Murray-A. Η. Smith-H.B. Walters, Excavations in Cyprus, London 1900 (έφε- 

ξής Exc. C.) 49 είκ. 75, είκ. 73 άρ. 937, 67 είκ. 10 καί CV Great Britain 1, 21, 6.4.9.
6. ’Εφεξής PM.
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προς τον έκ Παλαικάστρου καί τον δεύτερον έκ Συρίας. Έκ τούτων ό μέν πρώτος χρονο
λογείται ΥΜ III Β, ό δέ έκ Συρίας, μείζονα όμοιότητα παρέχων ( μολονότι μυκηναϊκός 
τής ’Ανατολής καί δχι μινωικός), δέν θεωρείται νεώτερος τού 1365 π.Χ. (είναι δηλονότι 
σύγχρονος προς τήν III A : 2 περίοδον).

’Ακριβή παράλληλα των κοσμητικών στοιχείων δέν είναι γνωστά. Ό αργοναύτης 
πλησιάζει πρός τό mot. 22, 16 (III A : 1 ), ό δέ ρόδαξ τής ύπό τήν λαβήν μετόπης

Σχεδ. 3. Κόσμημα ύπό τήν έτέραν λαβήν τού αύτού κρατήρος

(Σχεδ. 3) πρός τό mot 17,18 (IIΒ-ΙΙΙA : 1). Πρόςτά τετράφυλλα (Σχεδ. 2) τής ύπό 
τήν έτέραν τών λαβών μετόπης όμοια τά έπί τεμαχίου έκ Παλαικάστρου ( Palaik. 82, 8 
είκ. 65, 8, ΥΜ III A : 2 ).

Τό έπί τού χείλους όδοντωτόν ( σειρά τριγώνων ) άπανταται καί έπί τοΰ σκεύους 
Palaik. 91-92 είκ. 76 (ΥΜ III A : 2 ) καί τής λάρνακος ΑΔ 4 (1918 ) 72 είκ. 23.

Σπεϊραι είναι γνωσταί μόνον έντός τρικαμπύλου φολιδωτού έπί κρατήρος έξ Ίαλυ-
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σοϋ, CV [ Great Britain 7 πίν. 287 ] British Museum 5, 3,107 καν ετέρου έκ Ναυπλίας 
(Furtwaengler — Loeschke πίν. 19, 928).

ΟΕ πάπυροι, άπέχοντες επίσης αίσθητώς των μυκηναϊκών τύπων (πρβλ. mot. 11,35, 
36 ΠΙ A 2 : Υ ), παραβλητέοι μόνον πρός τούς μάλλον άκάμπτους έπί λάρνακος έκ Μι- 
λάτου (ΑΔ 6 (1920/21) 157 είκ. 4).

Τά πλεΐστα των κοσμητικών στοιχείων μας φέρουν εις τήν άρχήν της ΥΜ III A : 1 
περιόδου, καίτοι δε έκ του σχήματος τό άγγεΐον καταβιβάζεται είς τήν YE III Β περίοδον, 
πιθανωτέρα φαίνεται ή ΥΜ III A : 1 χρονολόγησις. Πρβλ. καί άριθ. 21.

2 (427 )(Πίν. 13 β). Κρατή ρ όμοιος. Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων έλλείπει μέρος τοΰ 
λαιμού καί μικρόν τών τοιχωμάτων άνω. Πηλός ώχρότεφρος. Επιφάνεια ώχροκιτρίνη 
έστιλβωμένη 9. Διακόσμησις καστανερύθρου, εν μέρει έξιτήλου, καταλιπόντος άμαυρά 
ίχνη. Τό άνω μέρος τού λαιμού χρωματισμένον έσωτερικώς εν συνεχείς μετά τοΰ χείλους 
καί μικρού μέρους έξωτερικώς άνω. Έπί τών λαβών παχεΐαι έγκάρσιαι, λοξαΐ όλίγον, 
γραμμαί. Έπί τοΰ λαιμού κυματοειδές, άμέσως δ’ ύπ’ αυτόν σειρά φυλλοειδών, όριζομένη 
κάτω ύπό γραμμής άποτελουμένης άπό συνεχή σειράν μηνοειδών, ή κοιλότης έκάστου 
τών οποίων άντιστοιχεΐ πρός τήν υπέρ αύτό καμπύλην τοΰ φυλλοειδούς. Άπό τών μηνο
ειδών τούτων ήρτηνται ίσχυρώς έπίσης έσχηματοποιημένα άνθη περιβαλλόμενα ύπό στι
γμών εντός τριπλού έπιμεμηκυσμένου ήμικυκλικοΰ περιγράμματος, μέ τήν έξωτερικήν 
καμπύλην πολύ παχυτέραν τών άλλων. Τά οϋτω σχηματιζόμενα κοσμήματα—τέσσαρα έφ’ 
έκατέρας τών όψεων—χωρίζονται άπ’ άλλήλων καί άπό τοΰ πρός τάς λαβάς διαστήματος 
μέ ριπιδιόσχημον συστάδα γραμμιδίων. "Υψος 0.31, διάμ. βάσ. 0.105, κοιλ. 0.28, χείλους 
0.25.

Ώς πρός τό σχήμα βλ. άριθ. 1. Τό παρόν είναι πλησιέστερον πρός τόν πρωιμώτε- 
ρον (III A : 1 /2) τύπον μέ κυριώτερον έκπρόσωπον τό Syria 9 (1928) 21 άρ. 110 είκ. 18.

Αί συστάδες γραμμών μεταξύ τών ήμικυκλικών καμπύλών ταυτίζονται πρός τό mot. 
64,8 (ΙΙ-ΙΙΙΑ : 1, πρβλ. καί 38,9, III A: 1). Τό πλησιέστερον παράδειγμα, Evans, Prehist. 
Tombs είκ. 14 (=114, 1 β),έπί ψευδοστόμου άμφορέως, ένθα τό είς τό κέντρον τών ήμι
κυκλικών καμπύλών κόσμημα είναι διάφορον. Πρβλ. καί Η. Boyd—Hawes, Gournia, 
Philadelphia 1909, πίν. 10, 19.20 καί Palaik. 80-81 είκ. 63,2 (ΥΜ III A : 1).

Τόσον έκ τού σχήματος όσον καί έκ τών κοσμητικών στοιχείων τό άγγεΐον χρο
νολογείται είς τήν ΥΜ III A : 1—περίοδον.

3 (305) (Πίν. 12 δ). Κρατή ρ όμοιος ραδινώτερος, άκέραιος. Πηλός έρυθρωπός.’Α
μαυρόν ώχρόλευκον έπίχρισμα, κατά μέγα μέρος έφθαρμένον. Διακόσμησις διά καστανο-

7. Καί παρά Furtwaengler - Loeschke Ι.ά. πίν. 6, 32. ΒΜ A 874, Stubbings έ.ά. 12 πίν. 
2, 3, AJA 51 (1947) 99 πίν. 25 :1 καί 41 (1937) 427 είκ. 8, ένθα ό Elderkin άνάγει είς τό κόσμημα τοδτο 
τήν καταγωγήν τοϋ λεσβίου κυματίου.

8. Καί AJA έ.ά. είκ. 9.
9. Μέ τόν όρον ( έπιφάνεια ) έστιλβωμένη άποδίδω τόν άντιστοίχως έπί μυκηναϊκών άγγείων χρη- 

σιμοποιούμενον άγγλικόν όρον slip. Περί τής τεχνικής τής δι’ άραιώματος τοΟ πηλού στιλβώσεως τών 
μυκηναϊκών άγγείων βλ. C. W. Blegen, Korakou, Boston-New York 1921, 43 καί 58-61, τοϋ αύ- 
τ ο ΰ Prosymna, Cambridge 1937,422 καί A.J.B. Wace, Chamber Tombs at Mycenae (= Archaeologia 
82, 1932) 147 (πρβλ. καί 155 καί 181 ).
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μελανός καθισταμένου κάτω έρυθρωποϋ. Ό λαιμός χρωματισμένος έσωτερικώς. Έπΐ τής 
άνω κυρτής έπιφανείας τοϋ χείλους συστάδες έγκαρσίων γραμμών (κιγκλιδωτόν) μεταξύ 
χρωματισμένων τμημάτων. Έπί των αυλακωτών λαβών 4-5 έγκάρσιαι γραμμαί καί εις τό 
κάτω μέρος ζεύγος καμπύλών πλαισιούμενον από τό παχύ περίγραμμα τής κάτω προσφύ- 
σεως αυτών. Τον χρωματισμένον καί έξωτερικώς λαιμόν περιθέει διπλή έδαφόχρωμος κυ
ματοειδής γραμμή. Έπί τών ώμων έπιμήκη σχηματικά φυλλοειδή περιβαλλόμενα υπό 
ίδιου έκαστον περιγράμματος καί όριζόμενα κάτω ύπό γραμμής άποτελουμένης άπό 
σειράν μηνοειδών. Ύπ’ αυτήν άνηρτημέναι τριπλαΐ ήμικυκλικαί καμπύλαι— ών ή έξω- 
τάτη πολύ παχυτέρα τών άλλων— μέ τό κεντρικόν ήμικύκλιον πεπληρωμένον. Μεταξύ 
τών καμπύλών κόσμημα έν εΐδει Λ ή άκανονίστου ρομβοειδούς.

"Υψος 0.335, διάμ. βασ. 0.127, κοιλ. 0.295, χείλους (έξωτ.) 0.23, πλάτος χείλους 0.023.
'Ως προς τό σχήμα βλ. άριθ. 1. Ή διπλή έδαφόχρωμος καμπύλη τού λαιμού, γνω

στή άπό τού άνακτορικοΰ ρυθμού, άπαντα καί έπί όμοιοσχήμων κρατήρων έκ τής νεκρο- 
πόλεως τής Φαιστού (Mon. Ant. 14 ( 1904 ) 657 είκ. 120) καί έκ Λιγορτύνου (BGH 31 
( 1907 ) 119 είκ. 3, 11), άμφοτέρων χρονολογουμένων ΥΜ III A : 2.

Ή έπί τών ώμων διακόσμησις ώς δλον καί Mon. Ant. αύτ. 558 άρ. 1 είκ. 42 ( ΥΜ 
III A : 1 ). 'Ως πρός τήν άλυσιν καμπύλών βλ. καί A Ε 1912, 208 είκ. 13 ( τό μεσαΐον κύ- 
πελλον τής μεσαίας σειράς).

Ό κρατήρ χρονολογείται άσφαλώς ΥΜ III A : 1.

4 (428 ) (Πίν. 12α). Κρατήρ ώς ό ύπ’ άριθμ. 1. (Έτι στενότερος ό λαιμός καί ή 
βάσις καί μάλλον έξογκωμένον τό σώμα- ό λαιμός ευρύνεται όλίγον πρός τά άνω- βα- 
θύταται αυλακώσεις έπί τών λαβών). Συνεκολλήθη έκ τεμαχίων μέ τινας έλλείψεις. Πη
λός καστανόφαιος. Επιφάνεια ώχροπρασίνη ίσχυρώς έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά 
καστανού, άραιοΰ εις τάς λεπτάς γραμμάς καί έν τισιν έξιτήλου, μέ καστανόφαια σαφέ
στατα ίχνη. Έπί τού χείλους κιγκλιδωτόν μεταξύ χρωματισμένων τμημάτων. Χρωματι
σμένη μόνον ή κάτω έπιφάνεια τού έξέχοντος χείλους.

Έφ’ έκατέρας δψεως τού λαιμού διπλή κυματοειδής γραμμή. Έπί τού σώματος σχη
ματικά δστρεα, έναλλασσομένης κατευθύνσεως, περιβαλλόμενα ύπό παχειών, άντιστρό- 
φου κατευθύνσεως, καμπύλών συνοδευομένων έσωτερικώς άπό τετράδα λεπτών γραμμι- 
δίων. Οί ύπό τών πλαισίων καταλειπόμενοι άνω καί κάτω οίονεί τριγωνικοί χώροι πλη- 
ρούνται έπίσης λεπτοτάτων, έλαφρώς καμπυλουμένων, γραμμιδίων.

Ώς πρός τό σχήμα όμοιότατος ό έκ Λιγορτύνου (BCH έ.ά.) κρατήρ.
Τόσον ή σύνθεσις δσον καί τά στοιχεία τής διακοσμήσεως είναι μοναδικά. Μόνον 

τό κατά τήν ύπό τάς λαβάς διαχωριστικήν ζώνην κυματοειδές άντιστοιχεΐ πρός τό mot. 
71 β (ΥΜ III A : 1). Τ’ άποτελοΰντα τό κεντρικόν κόσμημα δστρεα είναι δμοια πρός τά 
τού τριώτου άριθ. 13, χωρίς νά είναι γνωστά άλλαχόθεν. Διά τήν πιθανήν των προέλευ- 
σιν βλ. Ann. 13/14 (1930/31) 343 είκ. 94, ένθα σχηματίζεται παρεμφερές κόσμημα διά 
τής παρενθέσεως έγκαρσίων γραμμιδίων μεταξύ τών πλοκάμων άργοναύτου. Αί έντός τών 
τριγωνικών χώρων συστάδες καμπύλών ομοιάζουν πρός τήν συνήθη έπί κυπέλλων δια- 
κόσμησιν (άριθ. 58, 50 καί 57 ) πλησιάζουσαι πρός τό mot. 24 d καί e (ΥΜ III A : 2).

Ή δλη διακόσμησις διέπεται ύπό τής τάσεως τής άντιστρόφου κινήσεως (βλ. έν 
τέλει σελ. 74).

Τό σχήμα κυρίως καί τά πλεΐστα τών κοσμητικών στοιχείων άγουν εις ΥΜ III A : 1 
χρονολόγησιν.
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5 (287) (Πίν. 13γ) Τρίωτον, άποκεκρουμένον μικρόν μόνον τής μιας των λαβών 
και τοΰ χείλους, οδτινος έχουν συγκολληθή τρία τεμάχια. Έπί των ώμων ρωγμαί. Πη
λός τεφροπράσινος, ροδόφαιος πρός τάς έπιφανείας. ’Επιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβω- 
μένη μέ μέλανα, καί τινα λευκάζοντα, υπολείμματα ξένων ουσιών. Διακόσμησις διά κα- 
στανερύθρου καλώς κατά τό πλεΐστον διατηρουμένη. 'Ο λαιμός χρωματισμένος άμφοτέ- 
ρωθεν. Έπί τών ώμων τρίγραμμοι τρικάμπυλοι φολίδες μέ μικράς γωνίας καί σταυρόν 
εντός αυτών, ζεύγη δέ μικρών γωνιών κατά τά ύπ’ αυτάς διάκενα.

Ύψος 0.385, διάμ.: βάσ. 0.112, κοιλ. 0.32, χείλ. 0.113 (έσωτ.)-0.151 (έξωτ.).
Τά όμοιότερα παραδείγματα σχήματος ( F 34, III A : 2 π), συχνού ίδίμ έν τή ’Ανατο

λή, προέρχονται έξ Ίαλυσού, βλ. ΒΜ Α827 πίν. 11 καί Ann. 6/7 (1923 /24) είκ. 9,26 καί 
136. Έκ τούτων τό τελευταΐον είναι καί τό πλησιέστερον κατά τήν διάταξιν τών ζωνών 
καί τήν διακόσμησιν, άποτελουμένην έξ όμοειδών φολίδων μέ διαφορετικά παραπληρω
ματικά.

Τρικάμπυλοι φολίδες σχηματιζόμεναι ύπό τριπλού περιγράμματος δέν είναι γνω
στά! άλλαχόθεν. Πρβλ. mot. 62, 13 (III A : 2).

Περί τής σχέσεως τής τρικαμπύλου φολίδος πρός τήν ’Ανατολήν βλ. AJA 51 
( 1947) 101-2 10 *. YE III A : 2.

6 (268 )(Πίν. 13 δ ). Τρίωτον, συγκολληθέν έκ πολλών τεμαχίων έλλείπουν μέρη 
τινά τών τοιχωμάτων. Πηλός τεφροπράσινος, φαιός πρός τά έξω. ’Επιφάνεια ώχροκι- 
τρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανού, εϊς τινα μέρη καστανερύθρου, κατά μέγα 
μέρος έξιτήλου καταλιπόντος άμαυρά ίχνη. Έπί τών εύρυτέρων έπιφανειών, καί μάλι
στα έπί τοΰ λαιμού, τό χρώμα άνισομερώς τεθειμένον. Ό λαιμός χρωματισμένος άμφο- 
τέρωθεν. Εις τό άνω μέρος τοΰ σώματος πλέγμα διγράμμων φολίδων.

Ύψος 0.38, διάμ.: βασ. 0.135, κοιλ. 0.31, χείλ. 0.11 ( έσωτ.) - 0.158 (έξωτ.).
'Ως πρός τό σχήμα ( F 34) βλ. τον προηγούμενον άριθμόν. Ό Furumark δέν ση- 

μειοΐ παράδειγμα διγράμμου φολιδωτού, βλ. δμως τό έξ Ίαλυσού ΒΜ Α827, πρβλ. καί 
Α822 πίν. 11 ( = CV [ Great Britain 7, 286 ], British Museum 5, 3, 1 ).

Περί τοΰ κοσμητικού στοιχείου βλ. ΑΕ 1930, 116-118 καί AJA41 ( 1937) 427. 
ΥΕ ΙΠ A : 2.

7 (242) (Πίν. 13ε άριστερά). Μικρόν τρίωτον, άποκεκρουμένον μέρος τής περι
φέρειας τής βάσεως, τό πλεΐστον τής μιας τών όριζοντίων κυλινδρικών λαβών καί τής έπι
φανείας τού λοξώς πρός τά κάτω έξέχοντος χείλους καί τού έσωτερικού τού λαιμού. Πη
λός τεφρόφαιος, ροδόφαιος πρός τά έξω. ’Επιφάνεια ώχρόλευκος, παρουσιάζουσα μικρά 
έξογκώματα έκ πλημμελούς κατασκευής. Διακόσμησις διά καστανού πρός τό καστανομέ- 
λαν, κατά μέγα μέρος έξιτήλου, καταλιπόντος άμαυρά άνοικτοκάστανα ίχνη, καθέτων 
γραμμιδίων έπί τών ώμων.

Ύψος 0.165, διάμ.: βάσ. 0.053, κοιλ. 0.135, χείλους 0.08 ( έσωτ. ) - 0.10 (έξωτ. )..

10. Δίγραμμοι ( τρικάμπυλοι) φολίδες άπαντώσιν ήδη έπί τοΟ αργυρού ποτηρίου τού βασιλικού 
τάφου τών Μυκηνών (G. Karo, Die Schachtgraber von Mykenai, Miinchen 1930, άρ. 481d είκ. 39, 84 
καί 85 πίν. 122), ώς καί έπί τοιχογραφιών τής Κνωσού (ΡΜΙΙ, ιι, 731 είκ. 457b) καί τής Τίρυνθος,
(Tiryns Π, πίν. 21,1 καί Η. Bossert, Alt-Kreta, Berlin 1921, είκ. 28).
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'Ομοιόσχημον καί μέ όμοίαν διακόσμησιν τό έκ Κύπρου ΒΜ C457 ( = Exc. G. 42 
.είκ. 70) καί CV Great Britain I, 13, 13.14.35. Ώς πρός τό σχήμα πρβλ. καί τό 6π’ άρνθ. 
10. Τό άγγεΐον χρονολογείται έκ των παραλλήλων του YE III: 1/2 π.

8(281)(Πίν. 13ε μέσον, 12γ δεξιά). Μικρόν τρίωτον μέ ρωγμάς, άποκεκρουμέ- 
νον μικρόν τοϋ χείλους. Έπί τίνος σημείου τής έπιφανείας έξέχει μικρός όγκος πηλού. 
Πηλός πρασινόφαιος. Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανο- 
μέλανος κατά τό πλεϊστον άπελεπισμένου, καταλιπόντος καστανόξανθα ίχνη, άνά δύο 
συνεχομένων σπειρών μεταξύ τών λαβών. Έπί ένός τών κοσμητικών πεδίων, άριστερά, 
συστάς οριζοντίων γραμμών μεταξύ τής σπείρας καί τοϋ περιγράμματος τής λαβής.

"Υψος 0.18, διάμ.: βάσ. 0.058, κοιλ. 0.142, χείλ. 0.082 ( έσωτ. )-0.10 (έξωτ.), πλ. λα
βών 0.015.

Τά πλεΐστα τών όμοιοσχήμων ( F 31, III A 1 [ -2 ]) παραδειγμάτων έκ τής ’Ανατο
λής· πρβλ. είδικώτερον τό έξ Ίαλυσοϋ ΒΜ Α823 πίν. 10 ( = CV Great Britain 7 πίν. 
285 (4) 15. Ή διακόσμησις ταυτίζεται πρός τό mot 46, 52 χρονολογούμενον III A: 1- 
ΠΙ Β. Οΰτω τό άγγεΐον χρονολογείται ώς YE III A : 1/2· πρβλ. καί άριθ. 11.

9 ( 417 ). Μικρόν τρίωτον έλλείπει ή μία τών λαβών καί μέρος τών τοιχωμάτων. 
Συνεκολλήθη έν μέρει άνω έκ τεμαχίων. Πηλός πρασινότεφρος, πρός τάς έπιφανείας 
φαιός. ’Επιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανέρύθρου, κατά 
μέγα μέρος έξιτήλου, δικτυωτοϋ πλέγματος έπί τών ώμων.

'Ως πρός τό σχήμα ( F 45, III A: 2 ) καί τήν διακόσμησιν (mot. 70, 1, III Α-ΙΠΒ) 
πλησιέστερον παράλληλον τό έξ’Εγκώμης ΒΜ C452 είκ. 161 (= Exc. C. 47 είκ. 72 άρ. 
1132, CV Great Britain I 13, 30).

Τό άγγεΐον χρονολογητέον YE III A : 2π.

10 ( 418 ). Μικρόν τρίωτον συγκολληθέν έκ τεμαχίων μετά τινων έλλείψεων. Πη
λός καστανόφαιος. Ή έπιφάνεια κατεστραμμένη όλη καί μετ’ αυτής ήφανισμένη καί ή 
διακόσμησις, τήν ϋπαρξιν τής όποιας μαρτυρούν έλάχιστα ίχνη κατά τόν λαιμόν καί τούς 
ώμους.

"Υψος 0.166, διάμ.: βάσ. 0.06, κοιλ. 0.038, χείλ. 0.075-0.095.
Τό σχήμα ώς τό τοϋ ύπ’ άριθ. 7, έκ τοϋ όποίου τό άγγεΐον χρονολογείται εις τήν 

YE III A : 1 /2 περίοδον.

11 (297). Μικρόν τρίωτον, άποκεκρουμένον πλέον τοϋ ήμίσεος τοϋ λαιμοΰ, ώς 
καί τήν έτέραν τών λαβών. Πηλός πρασινότεφρος, ούχί πολύ καθαρός καί άσυνήθως βα
ρύς. ’Επιφάνεια άτελώς έστιλβωμένη μέ πολλούς πόρους δημιουργηθέντας έκ τής κακής 
ποιότητος τοϋ πηλοϋ. Άβαφές καί άκόσμητον.

Ύψος 0.16, διάμ.: βάσ. 0.07, κοιλ. 0.152, χείλους (καθ’ ύπολογισμόν) 0.09.
'Ως πρός τό σχήμα βλ. τόν άριθμόν 8. Χρονολόγησις : YE III A: 1 /2. 12

12 ( 289 ) (Πίν. 14β, γ). Τρίωτον μέ υψηλόν λαιμόν άποκεκρουμένον μικρόν τοϋ 
χείλους, οδτινος καί συνεκολλήθησαν δύο τεμάχια. Κατά τό κάτω μέρος τής περιφερείας 
τοϋ σώματος μικρά έξόγκωσις μαρτυροΰσα ότι τό άγγεΐον, λόγφ τοϋ μεγέθους του, άπηρ-
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τίσθη έκ δύο χωριστά σχηματισθέντων τμημάτων ( πρβλ. άρ. 26). Πηλός τεφρός, καστα- 
νόφαιος προς τάς έπιφανείας. Διακόσμησις διά βαθυκαστάνου άπελεπισμένου εις μικρά 
μέρη. Κατά τό άνω μέρος τοϋ λαιμού, έσωτερικώς, ταινία. Έπί της άνω κυρτής έπιφανείας 
τού προς τά έξω κλίνοντος χείλους τέσσαρες συστάδες τριών έκάστη γραμμών μεταξύ 
χρωματισμένων τμημάτων. Έπί τοϋ λαιμού διακόσμησις πλήρων τριγώνων μέ τήν κορυ
φήν προς τά άνω. Κατά τό άνω μέρος τού σώματος διακόσμησις διγράμμων φολίδων μέ 
ιδιαζόντως παχεϊαν τήν έξωτερικήν γραμμήν. Αί φολίδες τής άνω σειράς πληροΰνται 
καμπύλων γραμμών έπαλαμβανουσών τό περίγραμμα, τών δέ κάτω συστάδων γωνιών άνοι- 
κτών άνω κατά τά μεταξύ των άνοίγματα καί U εις διαφόρους συνδυασμούς ύπ’ αύτάς. 
Τά μεταξύ τών λαβών κεκοσμημένα πεδία χωρίζονται μέ στενήν μετόπην πληρουμένην 
οριζοντίων τεθλασμένων (Πίν. 14β). Εις τό άνω μέρος ενός τών πεδίων καταλείπεται 
έλεύθερος χώρος πληρούμενος ροδάκων.

"Υψος 0.385, διάμ.: βάσ. 0.107, κοιλ. 0.29, χείλ. 0.106 (έσωτ. )-0.135 ( έξωτ. ).
Τά μέ στενόν καί υψηλόν λαιμόν τρίωτα ιδιάζουν εις τήν κεραμεικήν τής ’Ανατο

λής. Βλ. Stubbings έ.ά. 41 είκ. 81 καί Furumark F 36, μέ γνωστά μόνον YE ΙΙΙΒ παρα
δείγματα u. Έν τούτοις τό παρόν, ώς καί τά άλλα έκ τού τάφου παραδείγματα (άριθ. 
13-15)—σαφώς άρχαιότερα, ώς θά δείξη καί ή άνάλυσις τών κοσμητικών στοιχείων— 
έμφανίζει έντονα μινωικά στοιχεία, δι’ δ καί θά πρέπει ν’ άναζητηθή κρητική κατα
γωγή τού σχήματος.

Ή κυρία διακόσμησις τών διγράμμων φολίδων μέ τά παραπληρωματικά δμοιάζει, 
μέ μικράς διαφοράς, πρός τήν έπί τεμαχίου έκ Παλαικάστρου, Palaik. 82, είκ. 65, 312.

'Ο τρόπος γενικώς τής συλλήψεως τού σχεδίου—δχι τά κοσμητικά στοιχεία καθ’ 
αυτά— ένθυμίζει κρατήρα έκ Κύπρου CV Gr. Br I 21 (9 ), 4 = ΒΜ C 372. (Exc. G. 48 
είκ. 73, 937) καί έτερον έκ Μυκηνών ( ΠΑΕ 1951, 220 είκ. 23 ) μέ παράστασιν μεγάλων 
πτηνών μέ διπλοΰν περίγραμμα, τού όποιου ή έξωτερική γραμμή είναι παχεΐα, λεπτυνο- 
μένη πρός τά πέρατα. Τό σώμα τών πτηνών πληροΰται άναλόγων παραπληρωματικών, 
άτινα όμως έπί τού τριώτου είναι διατεταγμένα μέ διάφορον αίσθημα, άνετα καί άφει- 
μένα, καί ούχί κατά ζώνας όριζομένας υπό γραμμών.

’Εκ τών κοσμητικών στοιχείων ό ρόδαξ ό σχηματιζόμενος ύπό τριών U άπαντά 
έπί κρατήρος άνευ λαιμού έκ Κύπρου (= Exc. G. 48 είκ. 74, 1148 ( GV Gr. Br. I, 21,7 
= ΒΜ G 414= PM IV 314 — 316 είκ. 250, βλ. mot. 29,8.,Ill A : 1-2). Περί τής μινωικής 
καταγωγής τού κοσμήματος mot. 29,8 (III A: 1-2) βλ. Furumark έ.ά. 206 (πρβλ. 
καί 148 καί 161-164).

Τά έπί τοϋ λαιμού πλήρη τρίγωνα ένθυμίζουν τά—μετά περιγράμματος δμως έκεΐ 
καί στηλών γραμμιδίων είς τά διάκενα— έπί τού (χαμηλού) λαιμού τριώτου Palaik. 82 
είκ. 66β (πρβλ. τά κυματοειδή αότ. είκ. 66α καί PM IV είκ. 246 καί 965 k.).

Αί σειραί τεθλασμένων έντός τής ύπό τάς λαβάς κατακορύφου διαχωριστικής ζώνης 
καί έπί τού ψευδοστόμου άμφορίσκου άριθ. 31. Είς τήν μυκηναϊκήν κεραμεικήν άπαντοΰν 11 12

11. ΕΙς τά ύπό τοϋ Furumark παρατιθέμενα παραδείγματα πρόσθες και τό έν Swedish Cyprus Ex
pedition πίν. 90, τρίτη σειρά (άριθ. 60, 61, 35, 57, 77 καί 59 ) καί δευτέρα σειρά, τό άκραϊον δεξιά.

12. ’Αναλογίας τινάς παρουσιάζει καί ή διακόσμησις κυπριακοϋ κρατήρος άνευ λαιμοϋ βλ. Ε. 
Sjoqkvist, Reports on Excavations in Cyprus, Stockholm 1940, πίν. 8 άνω δεξιά ( mot. 70, 5 III A: 2π ) 
πολύ διαφόρου δμως τεχνοτροπίας.
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μόνον μεταγενεστέρως ώς κοσμητικόν στοιχεΐον (mot. 52, 27 [ III Β ] καί 61, 5 [ IIIC ] ) 
ένφ είναι συνήθεις κατά τήν ΥΜ III A : 2 περίοδον (Furumark σ. 203 ) χρησιμοποιούμε
νοι συνήθως, ώς καί ενταύθα, εις κατακορύφους τομείς.

Περίεργος φαίνεται ή κατά τό άνω μέρος μιας μόνον πλευράς παρουσία ροδάκων. 
Δέν είναι βέβαιον αν αΰτη πρέπει νά έρμηνευθή ώς έγκαταλειφθεΐσα απόπειρα όμοιοτρό- 
που ολικής διακοσμήσεως ή ώς πρόθεσις ποικίλσεως ταύτης.

Χρονολόγησις : ΥΜΙΙΙΑ : 2.

13 ( 307 ) ( Πίν. 14 α, δ, ε). Τρίωτον δμοιον άποκεκρουμένον μικρόν τής έξεχού- 
σης βάσεως καί έλλιπές μέρη τών τοιχωμάτων κατά τούς ώμους, ένθα έχουν συγκολληθή 
τεμάχιά τινα. Πηλός καστανότεφρος. Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβωμένη.Διακόσμησις 
διά καστανομέλανος, όπερ άπολεπισθέν κατέλιπε σαφέστατα άμαυρά καστανόφαια ίχνη. 
Κατά τό άνω μέρος τού λαιμού, έσωτερικώς, ζεύγος ταινιών. Έπί τού χείλους πέντε κιγ- 
κλιδωτά μεταξύ χρωματισμένων τμημάτων. Έπί τών ώμων διάφορος έκάστοτε διακόσμη- 
σις εις τά μεταξύ τών λαβών πεδία, περιοριζομένη εις στενήν σχετικώς ζώνην υψηλά. 
Α. ( Πίν. 14δ ). ’Αντιμέτωποι, έκ τών άνω λοξώς πρός τάκάτω έκφυόμενοι, τριπλοί πλό
καμοι μέ σπειροειδή άπόληξιν. Β. (Πίν. 14α). Σχηματικά δστρεα έντός καμπυλοτριγω- 
νικών χώρων όριζομένων άπό παχεΐαν γραμμήν σκιαζομένην άπό τρεις λεπτοτέρας μέ 
μικρά ριπιδοειδή πληροΰντατάς πρός τά δεξιά γωνίας τών τριγώνων. Καί Γ. (Πίν. 14ε). 
Τριπλούς πλόκαμος, άνω δεξιά εκφυόμενος, μέ έλικοειδή εκβλαστήματα καθ’ δλον τό 
μήκος έκάστου σκέλους. Έπί τής κοιλίας συστάδες 7-8 δικαμπύλων καθέτων γραμμών.

Ύψος 0.44, διάμ: βάσ. 0.11, κοιλ. 0.325, χείλ. (έσωτ.) 0.121.
Σχήμα ώς καί τού προηγουμένου. Ή διακόσμησις τής πλευράς Α αποτελεί ίδιό- 

τυπον παραλλαγήν αργοναύτου' έτι σπανιώτερος είναι ό άργοναύτης τής πλευράς Γ.
Ή σύνθεσις τής πλευράς Β ένθυμίζει τήν έπί τού κρατήρος άριθ. 4, ούσα άπλώς μία 

έπί τό άπλούστερον, προσηρμοσμένη καί πρός τόν μικρότερον διαθέσιμον χώρον, παραλ
λαγή του. Αί έναλλασσομένης κατευθύνσεως συστάδες καμπύλών έπαναλαμβάνονται 
καί έπί τού κυπέλλου άριθ. 58.

Αί έπί τής κοιλίας συστάδες δικαμπύλων γραμμών (έπανευρισκόμεναι καί έπί τής 
βάσεως άριθ. 85) άπαντούν παχύτεραι καί άμελέστεραι έπί τού καλύμματος πυξίδος 
Palaik. 96 είκ. 80α.

Πιθανή χρονολόγησις (ΥΜ) III Α : 2.

14(429) (Πίν. 15). Τρίωτον δμοιον, συγκολληθέν έκ τεμαχίων, έλλιπές μικρά 
μόνον μέρη. Πηλός καστανόφαιος. ’Επιφάνεια ροδόφαιος έστιλβωμένη. Διακόσμησις 
διά καστανού, έν μέρει έρυθρωποΰ. ’Εσωτερικόν λαιμού καί χείλος ώς καί έπί τού προη
γουμένου μέ έδαφόχρωμον στενήν ταινίαν έξωτερικώς. Ή έπί τών ώμων διακόσμησις 
(Πίν. 15β) περιοριζομένη καί ένταΰθα εις στενήν σχετικώς ζώνην, έπαναλαμβάνεται ή 
αυτή έπί έκάστου μεταξύ τών λαβών πεδίου, συνισταμένη εις τρεις έκάστοτε καμπύλας, 
έσκιασμένας άμφοτέρωθεν διά λεπτής γραμμής, άποληγούσας δέ κατ’ άμφότερα τά πέ- 
ρατα εις μικράς σπείρας. Ύπό τάς, ώς πάντοτε, περιγεγραμμένας λαβάς άνά δύο άντίρ- 
ροποι, ριπιδοειδώς διατεταγμένοι, συστάδες καμπύλών, ανοικτών πρός τά έσω.

Ύψος 0.445, διάμ.: βάσ. 0.12, κοιλ. 0.347, χείλ. 0.117-0.145.
Ώς πρός τό σχήμα βλ. άριθ. 12. Τού κοσμητικού στοιχείου δέν γνωρίζω παράλληλα. 

Πιθανή χρονολόγησις (ΥΜ;) III Α : 2.
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’Αξιοσημείωτος τυγχάνει ή στενή σχέσις των δύο τελευταίων τριώτων μαρτυρούσα 
ένιαΐον έργαστήριον, άν μή τήν αύτήν χεΐρα. ’Αλλά καί τό ύπ’ άριθ. 12 συνάπτεται προς 
ταΟτα. Ή τεχνοτροπική αΰτη σχέσις, καθ’ ήν μινωικά κοσμητικά θέματα έχουν ένσω- 
ματωθή σχεδόν αύτούσια εις τό υστεροελλαδικόν σύστημα διακοσμήσεως,έκφράζεται καί 
άπό άκριβή σχεδόν άντιστοιχίαν των διαστάσεων, έμφανή είς τό κατωτέρω διάγραμμα:

Διάμετροι
χείλ.

Τρίωτον ύπ’ άριθ. "Υψος βάσ. κοιλ. έσωτ. έξωτ.
12 0.385 0.107 0.290 0.106 0.135
13 0.440 0.110 0.325 0.121 0.150
14 0.445 0.120 0.347 0.117 0.145

15. ( Πί ν. 17δ ).Τριώτου όμοιου τό άνω μέρος καί τμήματα τού σώματος μή συνα- 
πτόμενα, ως καί τό κάτω μέρος μετά τής βάσεως, συγκεκολλημένα έκ τεμαχίων. Πηλός 
καστανόφαιος. Διακόσμησις δι’ ερυθρωπού. ’Επί τοΰ χείλους κιγκλιδωτά. ’Επί τών ώ
μων συστάδες πυκνών έπαλλήλων γωνιών, άνοικτών πρός τά κάτω, είς δύο σειράς.

Μέγ. ύψος 0.195, μεγ. διάμ. 0.37, διάμ. χείλ. 0.115-0.16, πλάτος λαβής 0.025-0.033.
Τό σχήμα ώς τό τοΰ ύπ’άριθ. 12. Αί συστάδες γωνιών ταυτίζονται πρός τό mot. 58,27 

καί χρονολογούν τό άγγεϊον ( YE ) III A : 2 ύ.

16 (433 ). Τριώτου ό λαιμός μετά μέρους τών ώμων καί τής έκφύσεως μιας τών κα
θέτων ταινιοσχήμων λαβών συγκολληθείς έκ 3 τεμαχίων, ώς καί ή βάσις. Χείλος έξέχον 
μέ μικράν πρός τά έξω κλίσιν. Διακόσμησις, δι’ ερυθρού, δικτυωτοΰ έπί τών ώμων.

Διάμ. χείλ. 0.102-0.14.

17 (419 A). Τριώτου πιθανώς τό κάτω μέρος συγκολληθέν έκ 4 τεμαχίων. Πηλός 
καστανότεφρος. Διακόσμησις διά καστανερύθρου πλατείας ταινίας μετά 3 υπέρ αυτήν 
γραμμών κάτω καί συστάδων τριών σιγμοειδών, κατακορύφου κατευθύνσεως, γραμμών 
υψηλότερον.

Μέγ. ύψος 0.122, διάμ. βάσ. 0.127.

18 (434). Κλειστού αγγείου, τριώτου πιθανώς, δύο τμήματα, ών τό μεΐζον συνεκολ- 
λήθη έκ 3 τεμαχίων. Πηλός κεραμόχρους. Διακόσμησις, διά καστανού, φολιδωτού έπί 
τών ώμων.

Διαστάσεις : τοΰ μείζονος τεμαχίου 0.105x0.10· τοΰ έλάσσονος 0.058x0.035.
Τό φολιδωτόν ταυτίζεται πρός τό mot. 70, 1 ( YE II Α-ΙΙΙ Β)

19 ( 435 ). Όμοιου αγγείου έξ τμήματα, ών τά δύο συνεκολλήθησαν έκ δύο έκάτερον 
τεμαχίων. "Εν τούτων περιλαμβάνει καί τήν κάθετον ταινιόσχημον μετά ράχεως λαβήν. 
Πηλός ρόδινος ή ροδόφαιος έξω, ώχροπράσινος έσω. Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβω- 
μένη. Διακόσμησις διά καστανού λίαν έξιτήλου, καταλιπόντος καστανόξανθα ίχνη φολι
δωτού μέ μηνοειδή έντός αύτοΰ.

Διάμ. χείλ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.12-0.155, πλ. 0.018.
Τό στενότερον παράλληλον τής διακοσμήσεως έπί τοΰ έκ Ρόδου τριώτου CV Da-
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nemark πίν. 39,4 (καταταγέν ώς mot. 70,8, YE III Β), αλλά τό σχέδιον τοϋ ήμετέρου ζων- 
τανότερον. Πρβλ. καί τόν έκ Κύπρου κρατήρα CV Great Britain I, 23, 17 (IIIA 
2/IIIB).

20 (436). Όμοιου άγγείου επτά τεμάχια, ών τό μεΐζον μετά τής καθέτου ταινιοσχή- 
μου μετ’ αύλακώσεως λαβής. Πηλός καστανόφαιος, έπιφάνεια κατεστραμμένη. Πλάτος 
λαβής 0.022.

21 (283) (Πίν. 17 α, γ, ε καί Σχεδ. 4, 5, 6). Τρίωτον μέ εύρύ λαιμόν συγκολ- 
ληθέν έκ τεμαχίων ( μέ έλαχίστας έλλείψεις ). Πηλός τεφρός, ερυθρωπός προς τάς επι
φάνειας. ’Αμαυρόν ώχρόλευκον έπίχρισμα, λίαν έφθαρμένον. Διακόσμησις δι’ έρυθροϋ, 
εν τισιν καστανού μέ πολλάς φθοράς. ’Επί 
τών αόλακωτών ταινιών έγκάρσιαι γραμ- 
μαί, ύπ’ αύτάς δέ στενή κατακόρυφος λωρίς 
μέ δύο άντιμετώπους σειράς κοίλων γωνι
ών. Ή λωρίς αϋτη, μετά τών λαβών, χρησι
μεύει εις τόν διαχωρισμόν τών τριών κυ
ρίων κοσμητικών έπιφανειών, αΐτινες κατα
λαμβάνουν καθ’ ύψος δλην τήν κοιλίαν, μέ 
διάφορον έκάστοτε διακόσμησιν : A (Πίν.
17ε). Δύο πρός τά έξω κλίνοντα φύλλα 
παπύρου, μέ άνθος έπί σιγμοειδώς έλισσο- 
μένου στελέχους μεταξύ αύτών καί πτηνόν 
(Σχεδ. 4) δεξιά έστραμμένον άμέσως υπέρ 
αύτό, βλαστοειδή δέ καί τριγωνικά παρα
πληρωματικά κάτω. Β (Πίν. 17α). Φύλλον παπύρου κατακορύφως τεθειμένον έν τφ

μέσφ δύο άνθέων όμοιων πρός τά τής πλευράς Α. Μεταξύ στελέχους παπύρου καί άν-
θέων βλαστοειδή όμοια πάλιν. Γ (Πίν. 
17γ). ’Αργοναύτης μέ τούς πλοκάμους πρός 
τά άνω δεξιά καμπυλουμένους καί τάς σπει- 
ροειδεΐς άπολήξεις των άριστερά- έκατέρω- 
θεν άνά εϊς μέγας ιχθύς (Σχεδ. 5, 5α) 
(άνίσου μεταξύ των μεγέθους άναλόγου 
πρός τόν διατιθέμενον χώρον) έκάτερος 
πρός τά κάτω καί τό κέντρον όρμών.

"Υψος 0.35, διάμ.: βάσ. 0.105, κοιλ. 0.315 χείλ. 0.245.

Σχεδ. 5 α. Δελφίν αντιμέτωπος πρός τόν τού 
Σχεδ. 5
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’Ανάλογα, μεγαλύτερα όμως, τρίωτα, πραγματικοί πίθοι, τής αυτής περιόδου έκ 
Παλαικάστρου, Palaik. 108 είκ. 91 (μέ άσυνήθως έξέχουσαν βάσιν) καί 92 (μέ ραδινώ- 
τερον σώμα καί κάπως ύψηλότερον λαιμόν).

Ή διακόσμησις, μέ τήν σχετικήν θεματικήν όμοιογένειαν, ή όποια τήν διακρίνει 
ως έκ τής πρός τό ύδωρ συνδέσεώς της, προσλαμβάνει σχεδόν τήν όψιν παραστάσεως μέ 
τήν έκτασιν των κοσμητικών πεδίων καί τήν ζωηρότητα τής έκτελέσεως 13. Δι’ ό καί ή 
σύνθεσις παραμένει σχεδόν χωρίς παράλληλα 14 καί τά κοσμητικά στοιχεία δυσχερώς 
κατατάσσονται εις τούς γνωστούς τύπους.

Οϋτω οί πάπυροι τών όψεων Α καί Β ( Πί ν. 17 α, ε) πλησιάζουν μόνον πρός τό 
mot. 11, 32, 36 (III A : 2, π. καί υ. )-πρβλ. καί Evans,Pr. Tombs 102 β καί βλ. άριθ. 1.

Τό πτηνόν τής όψεως Α (Σχεδ. 4) πλησιάζει μάλλον πρός τό mot. 7d, τό όποιον 
είναι χαρακτηριστικόν ότι δέν έλήφθη έκ συγκεκριμένου παραδείγματος, άλλ’ άποτελεΐ 
κατά τόν Furumark «ιδεατόν μεταβατικόν τύπον» μεταξύ τών περιόδων II καί III. Μι- 
κροτέρα είναι ή όμοιότης του πρός τό mot. 7e (ΥΜ III A : 1), είλημμένον έκ Mon. 
Ant. 14 (1904) πίν. 37, 215.

Καί οί ιχθύες16 (Σχεδ. 5,5α) έπίσης τής όψεως Γ πλησιάζουν μόνονπρός τό mot. 
20,2 καί (όλιγώτερον) τό 20,1 (άμφότερα III A : 1), βλ. ΒΜ Α716 (καί Furtwaengler- 
Loeschke έ.ά. πίν. 14, 87) καί πρβλ. καί τό έκ Κνωσού τεμάχιον JHS 23 (1903) 198-199 
είκ. 14 (άριστερά άνω καί κάτω , ΥΜ III Α : 2). Βλ. σημ. 13.

Ό αργοναύτης τής αυτής πλευράς( Πίν. 17γ ) όμοιάζει πολύ πρός τόν έπί όστρά- 
κου έκ Παλαικάστρου ΒΜ A 729i ( mot. 23,13, ΙΙΙΑ : 2ύ.).

Διά τήν χρονολόγησιν βλ. άριθ. 1, ή πρός τόν όποιον όμοιότης δέν φαίνεται τυχαία, 
ώς μή περιοριζομένη εις τήν μορφήν τοϋ άγγείου, άλλ’ έπεκτεινομένη καί εις τήν χρή- 
σιν έπιχρίσματος καί μάλιστα τήν όλην διάρθρωσιν τής διακοσμήσεως, τόσον ώς πρός 
τήν έκτασιν τών κεκοσμημένων πεδίων καί τήν διάταξιν τών ύπ’αύτά ταινιών καί γραμ
μών, όσον καί κατά τήν έκτέλεσιν τούτων καί τήν έπιλογήν τών κοσμητικών στοιχείων. 
Οί τόσον παρεμφερείς πάπυροι μέ τό διπλοΰν περίγραμμα τών φύλλων καί τήν πρός τά 
έξω κλίσιν,τής όποιας ή κατά βαθμόν άνισότης όφείλεται είς τάς διαφορετικός άνάγκας 
τοϋ κοσμούμενου χώρου- καί ή, άσήμαντος άλλωστε, διαφορά τοϋ σχεδίου είς τούς άρ-

13. Ούσιαστικωτέρα φαίνεται ή πρός τοιχογραφίας σύνδεσις-είδικώς οί δύο άντιμέτωποι δελφΐνες 
ένθυμίζουν τήν διακόσμησιν τοΟ δαπέδου τοϋ μεγάρου τής Τίρυνθος ( Tiryns II πίν. 21, 3, καί Η. Bossert, 
Alt-Kreta5, είκ. 3 ).

14. Συνδυασμός, όπως έδώ, παπύρων, πτηνών καί Ιχθύων καί έπί λάρνακος έκ Μεσαράς, Mon. Ant. 
1 (1889) 205-207 πίν. 1, 3 καί παρά G. Maraghiannis, Antiquites cretoises, premifere serie, Candie 
1912, πίν. 27.

15. Περί τών πτηνών έπί τών ύστερομινωικών άγγείων βλ. BSA 47 (1952) 26 (6).
16. Οί μεγάλοι ούτοι Ιχθύες ταυτίζονται συνήθως ώς δελφΐνες, καίτοι είς τήν παρούσαν τουλάχιστον 

περίπτωσιν ή όνομασία των ώς ξιφιών ή άλλων παρεμφερών ιχθύων φαίνεται μάλλον άρμόζουσα. Σημειω- 
τέον πάντως—άν καί όπωσδήποτε τό πράγμα είναι άνευ σημασίας, έφ’ όσον ούτοι άποτελοϋν κάτι κοινόν 
είς τήν μινωικήν άγγειογραφίαν καί τέχνην καθόλου ( βλ. Ε. Ε. Stebbins, The Dolphin in the Litera
ture and Art of Ancient Greece and Rome, Menesha 1929, 19-35)—ότι τά νομίσματα τού άρχαίου 
Ποτιδαίου κειμένου παρά τά Πηγάδια ( πρβλ. άνωτ. σημ. 2, βλ. χάρτας Kiepert, Formae Orbis XII [ In
sulae maris Aegaei ] καί L. Ross, Inselreisen III, Stuttgart-Tiibingen 1845, 62), φέρουν έπ’ αυτών δύο 
δελφίνος, ώς καί τρίτον μικρόν ίχθΰν κάτωθι τούτων ( βλ. Head-Σβορώνος, 'Ιστορία τών νομισμά
των II, 173' B.V. Head, Historia Nummorum2, London 1922, 631-632 καί BM Cat. of Coins, Caria 
and Islands, London 1897, 192 πίν. 29,14.15).
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γοναύτας άποδοτέα είς τούς αυτούς λόγους. ’Ακόμη καί τό κυματοειδές τής στενής μετό
πης τής έτέρας των όψεων τοϋ κρατήρος εϊνε συγγενές πρός τό υπό τάς λαβάς κόσμημα 
τού τριώτου.

Πρόκεινται προφανώς προϊόντα τοϋ αύτοϋ έργαστηρίου,άπό τά όποια ό κρατήρ, μέ 
τήν βαρύτητα καί τήν αύστηρότητα τοϋ σχεδίου, τήν κάπως πλέον προκεχωρημένην σχη- 
ματοποίησιν — όρατήν ίδίμ εϊς τά στελέχη τών φύλλων τοϋ παπύρου, τούς πλοκάμους 
τοϋ πολύποδος καί γενικώς εις τάς μάλλον εύκάμπτους γραμμάς τοϋ τριώτου — καί 
μάλιστα τήν παρουσίαν «μετόπης» έν μέσφ τοϋ κοσμητικού πεδίου (δειλά, είς ύποτετα- 
γμένηνθέσιν, έμφανιζομένης έπί τοϋ τριώτου, όπου καί κάποιαν λειτουργικήν άνάγ- 
κην εϊς τήν όλην διάταξιν τής διακοσμήσεως έκπληροΐ), φαίνεται ύστερώτερος.

'Ως έργον τής αύτής σειράς θεωρητέος ό εκ Παλαικάστρου κρατήρ BSA 9 (1902/3) 
318 είκ. 18 ( = Palaik. 108 είκ.90), ένθα όλη ή κοσμητική έπιφάνεια έχει διαιρεθή είς 
κατακορύφους μετόπας — υστερώτερον στοιχεΐον, πρός δ συμβαδίζει ή πολύ άμελε- 
στέρα έκτέλεσις τοϋ σχεδίου.

22 (423) (Πίν. 16α,γ, Σχεδ. 6). Πρόχους μέ ραμφόστομον έκροήν συγκολλη- 
θεΐσα έκ τεμαχίων σχεδόν πλήρης. Πηλός ροδόχρους. Επιφάνεια ώχρά, κατά τόπους 
ωχρορόδινη, έστιλβωμένη, ρυπανθεϊσα διά 
σκοτεινοχρώμων ιχνών ξένης ούσίας. Δια- 
κόσμησις διά καστανού πρός τό καστανέρυ- 
θρον βουκράνου έπί τής μιας καί σπείρας μέ 
διπλήν παχεΐαν σιγμοειδή άπόληξιν έπί τής 
έτέρας όψεως.

"Υψος 0.325, διάμ.: βάσ. 0.08, κοιλ.
0.255.

Αί μάλλον ομοιόσχημοι πρόχοι αί ΒΜ 
A 877 πίν. 12 καί ΒΜ C578 (= CV Great 
Br. 1,16, 17). Τό σχήμα ταυτίζεται πρός τόν 
τύπον F 144, χρονολογούμενον III A : 1.

Ή μέ διπλήν άπόληξιν σπείρα τής μιας 
όψεως (Π ίν. 16γ), άνευ τών παραπληρωμα
τικών, άπαντςί καί έπί πλησιοσχήμου(Ε 143) Σχεδ· 6· °ψις πΡόΧ°υ άριθ. 22
πρόχου έξ Ίαλυσοϋ (Ann. 6/7 ( 1923/24) (Σχέ8ιον Δ' R Θεο*άρ7>’ έκ φωτογραφίας> 
185 είκ. 108 ), χρονολογουμένης YE IIΒ καί προφανώς παλαιοτέρας κατά τόν τρόπον τής 
διακοσμήσεως.

Πρός τά παραπληρωματικά ριπίδια τών γωνιών δέν γνωρίζω όμοια είς άντίστοιχον 
θέσιν.Μικρά μόνον είναι ή συγγένεια τών άναλόγου λειτουργίας έπί λάρνακος έκ Τυλίσου 
(AM 38 (1913) 46 είκ.3). Γωνιακά παραπληρωματικά διπλής σπείρας—αρκετά διάφορα 
έντούτοις καί μή έφαπτόμενα ταύτης—έπί πλησιοσχήμου άρχαιοτέρας (YE II Β) πρόχου 
έκ Κορινθίας C. Blegen, Korakou, Boston-New York 1921, 49- 50 είκ. 69 πίν. 5 
( = AA 37 ( 1922)287).

Τό βούκρανον (Πίν. 16 α καί Σχ ε δ. 6) πρός ούδεμίαν τών γνωστών άπεικονίσεών 
του προσεγγίζει. Σημειωτέον ότι μεταξύ τών έκ Καρπάθου παλαιοτέρων μυκηναϊκών ευ
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ρημάτων περιλαμβάνεται καί άγγεΐον έν σχήματι κεφαλής βοός ( ΒΜ A 971 πίν. 15)17.
Τά ροδομυκηναϊκά χαρακτηριστικά πρόχου είναι έμφανή εις τόν κατά τό πρότυπον 

των όλίγον παλαιοτέρων «έφυραϊκών » ( συνεχιστών τής μεσοελλαδικής παραδόσεως ) 
μνημειακόν τρόπον διακοσμήσεως δι’ ισχυροϋ άπλογράμμου σχεδίου έπί έλευθέρου σχε
δόν πεδίου. YE III Α.

23 (280) ( Πί ν. 16 ε δεξιά ). Πρόχους μέ προέχουσαν έκροήν, συγκολληθεΐσα έκ 
3 τεμαχίων, άποκεκρουμένη μικρόν τοΟ όριζοντίως έξέχοντος χείλους παρά τήν έκροήν. 
Έπί τού χείλους κατ’ άξονα κάθετον προς τόν τής λαβής-έκροής δύο μικραί προέχουσαι 
αποφύσεις. Λαβή ταινιόσχημος μέ ράχιν. Πηλός βαρύς κεραμόχρους. Ώχρόλευκον ά- 
μαυρόν έπίχρισμα. Διακόσμησις διά καστανού πρός τό καστανέρυθρον σιγμοειδών φυλ- 
λοσχήμων εις δύο σειράς κατά τό άνω μέρος τού σώματος.

"Υψος 0.165, διάμ.: βάσ. 0.103, κοιλ. 0.16, χείλ. 0.075-0.097 ( μετά τών άποφύσεων
0.105), μήκος έκροής 0.048, λαβής 0.03.

Όμοιόσχημον πρόχουν βλ. Palaik. 78 εικ. 62 (μέ δύο σειράς μικρών σιγμοειδών 
έπί τών ώμων, πιθ. ΥΜ III A : 1 ), Gournia πίν. 10, 14 (ΥΜ ΙΙΙΑ : 2, πρβλ. καί αύτ. άριθ. 
25), ΒΜ A 976 πίν. 15 (Καρπάθου έπίσης) καί ΑΕ 1912, 206 εικ. 11 μέσον ( έκ Τυλίσου ).

Όμοια διακόσμησις έπί τής έκ Καρπάθου (άνωτέρω ) πρόχου καί τής ύψηλής 
πρόχου Gournia πίν. 10, 21 (ΥΜ III A : 2).

Έκ τών παραλλήλων ή πρόχους χρονολογητέα ΥΜ III A : 2.

24 (296) (Πίν. 16 δ άριστερά). Προχοΐσκη μετ’έκροής, άποκεκρουμένη μικρόν τής 
έκροής, ένθα καί συνεκολλήθη έν τεμάχιον. Πηλός ώχρότεφρος, έπιφάνεια ώχροκιτρίνη, 
έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά πυρόχρου, έν τισιν ώχροκαστάνου, άπελεπισμένου έν 
μέρει είς τήν λαβήν. Λαιμός μετά τής προχοής καί λαβή χρωματισμένα. Ενς τό σώμα, έπί 
έλευθέρου πεδίου, τέσσαρες μεγάλαι ωοειδείς κηλΐδες συνδεόμενοι μεταξύ των μέ καμπύ
λος άκανονίστους προσθέτους πινελιάς διερχομένας καί διά τών κηλίδων. Πινελιά έχει 
έκφύγει πρός τά κάτω καί άπό τόν λαιμόν, δεξιά τής λαβής.

Ύψος 0.11, διάμ.: βάσ. 0.042, κοιλ. 0.106, στομίου 0.05, μήκος στομίου μετ’ 
έκροής 0.075.

Συγγενές κατά τό σχήμα καί μέ όμοίαν διακόσμησιν τόκατά τι μικρότερον Palaik. 
111-112 είκ. 96c πρβλ. καί είκ. 96 b. Διακόσμησις ( κυκλικών ) κηλίδων καί έπί άμφορέως 
έξ Επισκοπής (τής άνατολικής ώσαύτως Κρήτης) ΑΔ 6 (1920/21 ) Παραρτ. 161-162 
είκ. 12. Πρβλ. καί άριθμ. 50 καί 51. ΥΜ III A : 2.

25 (298 ) (Πίν. 17β). Προχοΐσκη όμοια άκεραία. Πηλός καστανόφαιος. Επιφά
νεια μελόχρους έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, μέ τόπον έρυθρωπόν, 
συνεχομένων σπειρών μέ ιδιαιτέρως παχύ έξωτερικόν περίγραμμα.

17. Καί δμοιον, σύγχρονον πρός τήν πρόχουν (ΙΙΙΑ ), έκ Πραισοϋ, BSA 40 (1939 /40) 41 πίν. 20α. 
Πρβλ. καί A. Persson, The Royal Tombs at Dendra near Midea, Lund 1931, 48 πίν. 13 καί 14. Περί 
τής συμβολικής σημασίας τού βουκράνου βλ. F. Matz, Fruhkretische Siegel, Berlin-Leipzig 1928,. 
πίν. 18, 67 καί 5,6β Βλ. όμως Μ. Nilsson, Minoan-Mycenaean Religion, Lund 1950, 232 σημ. 76 καί 
τοΟ αύτοϋ, Geschichte der griechischen Religion I2 ( Handbuch der Altertumswissenschaft 
5, 2, 1) 88, ώς καί T.B.L. Webster, From Mycenae to Homer, London 1958,43 δεχομένους ότι ή συ
χνή έμφάνισίς του όφείλεται άπλώς είς τήν είς τάς θυσίας χρησιμοποίησιν τοΟ βοός.
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Ύψος 0.093, διάμ.: βάσ. 0.037, κοιλ. 0.094, στομίου 0.048, μήκος μετ’ εκροής 0.06.
Ώς προς τό σχήμα βλ. άριθ. 23. Όμοια σύνδεσις σπειρών δεν εϊνε γνωστή άλλαχό- 

Οεν. Πρβλ. mot. 46,46-48 (YE III Α :2γ). Χαρακτηριστικός είναι ό συμφυρμός μινωικοΟ 
σχήματος μέ μυκηναϊκήν τεχνι
κήν καί ή εϊς τήν διακόσμησιν ά- 
νάμειξις θεμάτων καί έκτελέσεως.

Χρονολογία III A : 2.

26 (306) (Πίν. 16β άριστε- 
ρά 18 καί Σχεδ. 7). Ψευδόστομος 
άμφορεύς άκέραιος. Έξόγκωσις 
κατά τό κάτω μέρος τοϋ σώματος, 
ώς έπί τοϋ τριώτου άρ. 12. Πηλός 
ανοικτός κεραμόχρους, δχι πολύ 
καθαρός, έπίχρισμα σαρκόχρουν.
'Η επιφάνεια άνώμαλος,ιδίως άνω, 
έκ μερικής φθοράς τοϋ έπιχρίσμα- 
τος έν συνδυασμφ προς τήν πα
ρουσίαν χονδροτέρων σωματιδίων 
( άμμου ) έν τώ πηλφ. Διακόσμη- 
σις διά μελανοϋ ( άνω ιδίως) έως 
έρυθρωποϋ. Έπί τοϋ δίσκου των 
λαβών τρία πλήρη τεταρτοκύκλια- 
έπί τής κυρτής έξω πλευράς τών 
λαβών έπάλληλοι κυματοειδείς 
(Πίν. 18 β ). Όλον τό σώμα—έκ
τος τοϋ κάτω μέρους κοσμουμένου 
μέ πλατείαν ζώνην περί τήν βάσιν 
καί πέντε ταινίας υπέρ αυτήν— 
πληροί άνά είς πολύπους καθ’ έ- 
κατέραν τών όψεων (Πίν. 18γ) 
μέ τούς πλοκάμους προσεγγίζον
τας άλλήλους είς τά πλάγια (Πίν.
16β, 18α καί Σχεδ. 7), όπου άνά 
εϊς τριπλοϋς θύσανος άνήρτηται 
άπό τών λαβών, καί έτερον φυτό- 
σχημον έκφύεται κάτω έκ τής ά- 
νωτάτης τών περιθεουσών ταινιών, 
ένώ διεσπαρμένοι θαλάσσιαι άνε- 
μώναι συμπληροϋν τόν θαλάσσιον διάκοσμον.

Ύψος 0.39, διάμ.: βάσ. 0.115, κοιλ. 0.285, στομίου 0.031, δίσκου λαβών 0.06, άνοι
γμα λαβών 0.15.

Κατά μέν τό σχήμα (F 164, ΙΙ-ΙΙΙ 1 ) ΒΜ C 501 είκ. 176 ( = Exc. C. 75 είκ. 128 ), 
χρονολογούμενος ΠΙ A : 2, μέ σχηματικώτερον πολύποδα.

Όμοιος πολύπους έπί ρυτοΰ έξ Ίαλυσοϋ, ( CV. Italia 10 πίν. 468, 1 ), Rodi 2, πίν.

Σχ. 7. Διακόσμησις πλαγίας δψεως τοΟ ψευδοστόμου 
άριθ. 26

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:53 EEST - 34.211.113.242



48 ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗ

12, 1, καταταγείς ώς mot. 21, 4 (III A: 2 π). Ό θύσανος των πλαγίων όψεων εΰρηται εις 
άντίστοιχον θέσιν, έν συνδυασμό) πάλιν προς πολύποδα, έπΐ τριώτου έκ Κρήτης (Α. 
Evans, The Tomb of the Double Axes [ = Archaeologia 65 [ 1914 ] 48 είκ. 63 (=mot. 
72, 2, III A : 1) πρβλ. καί J. L. Benson, κατωτέρω, σ. 50 (ειδικούς μινωικόν στοι- 
χεΐον).

"Ομοιοι ρόδακες είναι γνωστοί μόνον έκ παλαιοτέρων αγγείων, ώς έπί παγουρο- 
σχήμου έκ Παλαιοκάστρου (PM II είκ. 121 c, ΥΜ Ια) καί έπΐ λάρνακος έξ Άνωγείων 
( PM IV 337-338 είκ. 281). Πρβλ. και τήν άνακτορικοϋ ρυθμού πρόχουν A. J. Β. Wace, 
Chamber Tombs at Mycenae [ = Archaeologia 82 (1932)] 79, τάφ. 518 : 2 πίν. 3.

Πρόςτόέπΐτού δίσκου τής λαβής κόσμημα (Πίν. 18β) δέν γνωρίζω ανάλογα- 
πρβλ. τάς ήμικυκλικάς κηλϊδας τής κύλικος άριθμ. 50. Περί τής έρμηνείας όμοιων παρα
στάσεων βλ. J. Wiesner, Die Eochzeit des Polypus Jdl 74 ( 1959) 35 - 51.

Ή έκ τού άνακτορικοϋ ρυθμού καταγωγή τού αγγείου είναι φανερά, τόσον εις τά 
κοσμητικά στοιχεία (πολύπους, θύσανοι, ρόδακες), όσον καί είς τήν άνετον καί άδέσμευ- 
τον από πλαίσια διάταξιν τής διακοσμήσεως έφ’ όλης σχεδόν τής έπιφανείας τού άγγείου. 
Έν τούτοις ή μετρία ποιότης τού πηλού καί ή χρήσις τού άμαυροΰ έπιχρίσματος μαρτυ
ρούν έπαρχιωτισμόν προσκεκολλημένον είς τήν παράδοσιν, χωρίς τήν μεγαλοπρέπειαν 
καί τήν δεξιοτεχνίαν τών προτύπων. Κατάταξις, καί διάδοσις, όμοειδών μεγάλων ψευδο- 
στόμων μέ παράστασιν ώς έπί τό πλεΐστον πολύποδος, ύπό τού J.L. Benson, Coarse 
Ware Stirrup Jars, ένΒβ^Πω 14(1961) 37-51. Βλ. καί BSA 55 ( 1960) 121-22, ένθα ή 
διάδοσίς των συνδέεται προς τεκμαιρόμενον μινωικόν έμπόριον, ό δέ σταθερά έπανα- 
λαμβανόμενος πολύπους θεωρείται πιθανώς είδος έμπορικού σήματος (trade-mark). 
Πιθανή χρονολογία : ΥΜΙΙΙA : 1.

27 (288) (Πίν. 16β δεξιά, \6ζ δεξιά). Ψευδόστομος άμφορεύς άποκεκρουμένος 
μέρος τού χείλους. Πηλός κεραμόχρους άκάθαρτος, έπιφάνεια άτελώς λελειασμένη, μέ 
παχύ ώχροκάστανον έπίχρισμα, δπερ άπολεπισθέν έχει κατά μέγα μέρος άποσπασθή. 
Διακόσμησις διά καστανερύθρου, τό πλεΐστον έφθαρμένη, ένεκα βλαβών τής έπιφα
νείας. Έπί τού δίσκου τών λαβών σταυρός. Έγκάρσιαι γραμμαί έπί τών κυρτών λαβών. 
Έπί τού περιγράμματος τού χείλους τού στομίου τό χρώμα έχει άφεθή νά πέση άτάκτως 
πρός τό έσωτερικόν. Έπί τών ώμων πέντε συστάδες, 2-3 έκάστη, φυλλοειδών κατά ζεύγη 
σχηματιζόντων έπαλλήλους γωνίας ή είδη κλαδίσκων.

"Υψος 0.42, διάμ.: βάσ. 0.11, κοιλ. 0.31, στομίου 0.075, δίσκου λαβής 0.085.
'Ως πρός τό σχήμα βλ. άριθ. 26. ’Ιδιαίτερον γνώρισμα τού άμφορέως τούτου είναι 

ή τρίτη λαβή, περιοριζομένη γενικώς είς άρχαιοτέρους χρόνους καί μάλλον άσυνήθης 
κατά τήν ύπό τού τάφου έκπροσωπουμένην έποχήν 18. Ένώ δέ είς τάς άλλας περιπτώσεις

18. ΤαΟτα είναι τά έξης 1. Θήρας, BCH 46 (1922) 122 είκ. 10 [ = Ν. Aberg, Bronzezeitliche und 
Friiheisenzeitliche Chronologie IV ( Griechenland), Stockholm 1933, 131 είκ. 247J ) πιθανώς IIIB 
2. ΑΙγίνης, G. Welter, Aigina, Berlin 1938,22 είκ. 25 ( καί Settlement 158-159 είκ. 3D ) YE IIA 3. Χαλ- 
κίδος, BSA 47 ( 1952 ) 78-79 άρ. 517 είκ. 4, YE II κατά τόν V. Hankey αϋτ. ( βλ. όμως κατωτέρω) 4. Μι
λήτου, Istanbuler Mitteilungen 9-10 ( 1959/60 ), 17-18 (σημ. 13 ) καί 27, πίν. 8, Ια. 5. Ίαλυσοϋ, Clara 
Rhodos 10, 94 είκ. 41 ( = Settlement είκ. 8, 132) ΥΜ ΙΙΙΑ 1. 6. Άπολακκιας Ρόδου, CV Danemark 
62 ( 61 ), 5. 7-9 Παλαικάστρου, Palaik. 45 είκ. 33, BSA 8 ( 1901 /2 ) 312 είκ. 26 καί 11 ( 1904/5 ) 281 είκ. 
12α, καί τά τρία ΥΜ II καί 10. Μαλλιών, F. Chapouthier-P. Demargne, Mallia III ( Etudes Cr6-
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αϋτη εϊνε μικρότερα απλώς των άλλων προσφυομένη κατά τό άνω αύτής μέρος εις το με- 
σαΐον στέλεχος τού ζεύγους των κανονικών λαβών, ενταύθα αΰτη είναι σχεδόν υποτυπώ
δης βαίνει δέ όλη έπΐ τών τοιχωμάτων τών ώμων.

Ασυνήθης επί τοϋ άμφορέως τούτου είναι καί ή θέσις τού στομίου, τό όποιον 
έκφύεται κολλητά σχεδόν προς τό μεσαΐον στέλεχος τών λαβών καί κλίνει λοξώς πρός 
τά έξω, φερόμενον οΰτω καθέτως πρός τά εις τό σημεΐον τούτο ίσχυρώς κλίνοντα τοιχώ
ματα. Τό χείλος τού στομίου έξέχει πρός τά έξω, σχηματίζον όριζοντίαν επιφάνειαν, 
ώς επί τού εκ Παλαικάστρου ΒΜ A 715 είκ. 156.

Ό έπΐ τού δίσκου τών λαβών σταυρός (mot. 41, 21,111 Α-Β) άπαντα μόνον έπί 
μεγάλων, οικιακής χρήσεως, ψευδοστόμων. Οι κλαδίσκοι φύλλων άποτελοΰν καθα. 
ρώς μινωϊκόν στοιχεΐον βλ. ΑΕ 1912, 203 είκ. 7 και 204 είκ. 8. ΥΜ III A : 1.

28 (430) ( Π ί ν. 16 ζ άριστερά). Ψευδόστομος άμφορεύς συγκολληθείς έκ πολλών 
τεμαχίων. Ελλείπουν μέρη τών τοιχωμάτων. Πηλός τεφρός, πρός τά έξω κεραμόχρους, 
ούχί καθαρός. Τχνη ώχρολεύκου έπιχρίσματος έπί τής έπιφανείας, έμφανιζομένης νυν 
άβαφοΰς καί άλειάντου λόγω φθοράς. Διακόσμησις δι’ έρυθρωπού καταλιπόντος ίχνη 
έπί τών λαβών μόνον.

"Υψος 0.047, διάμ.: βάσ. 0.142, κοιλ. 0.365, στομίου 0.06.
Σχήμα ώς οί δύο προηγούμενοι, μεγάλοι έπίσης, ψευδόστομοι τού τάφου.
Έπί τού δίσκου τής λαβής μικρά προέκτασις έμπρός μέ ζεύγος όπών, αΐτινες έν 

συνδυασμώ πρός δύο μικράς όδοντοσχήμους άποφύσεις έκατέρωθι τού στομίου έχρησί- 
μευον πρός στερέωσιν τής έπί τού στομίου σφραγϊδος, ώστε ό άμφορεύς εϊχεν άναμφι- 
σβητήτως είσαχθή έξωθεν πλήρης περιεχομένου, βλ. Palaik. 45 είκ. 33 (καί πρβλ. αύτ. 29). 
"Ομοιος καί Gournia πίν. 7,24, πρβλ. καί τον έκ Θήρας έ.ά. καθώς καί τό έκ Μιλήτου 
τεμάχιον (βλ. σημ. 18).

Πιθανή χρονολογία YE III A : 1.

29 ( 299 ) ( Πίν. 19 α, δ, ζ, Σχεδ. 8 ). Ψευδόστομος άμφορίσκος σφαιρικός πεπιε
σμένος άκέραιος. Πηλός κεραμόχρους. Ώχρόλευκον έπίχρισμα. Διακόσμησις διά βαθυ- 
καστάνου, έν μέρει έρυθρωπού. Έπί τού εύρέος δίσκου τής 
λαβής ζεύγος όμοκέντρων κύκλων. Έγκάρσιαι γραμμαί κατά 
τό άνω μέρος τών λαβών έπί τών ώμων συστάδες μεμονω
μένων κυματοειδών γραμμών, ών ή έξωτάτη παχυτέρα τών 
άλλων, μέ πλήρες τό κεντρικόν τμήμα (όφθαλμόν). Μετα
ξύ τών έναντι τού στομίου καμπύλών στήλαι έγκαρσίων 
γραμμιδίων. Κατά τό άνω μέρος τού σώματος (Πίν. 19δ, ζ), 
ζώνη μέ καμπύλα τρίγωνα σχηματιζόμενα έξ έναλλασσομέ- 
νης κατευθύνσεως καμπύλων γραμμών πλαισιουμένων ύπό 
ζεύγους λεπτοτέρων, πληρούμενα δέ κατά τό ήμισυ τών πρός 
τά άνω καί κάτω περίγραμμα γωνιών διά ριπιδιοειδών συ-

toises VI ), Paris 1942, 43 είκ. 21, ΜΜΙΙΙ/ΥΜ Ια.
’Ασαφές ώς πρός τήν ΰπαρξιν τρίτης λαβής τό σχέδιον τοϋ άπιοσχήμου ψευδοστόμου ένΡΜ IV, 

353-355 είκ. 298.
Άξιοσημείωτον τυγχάνει ότι πάντα τά παρατεθέντα παραδείγματα είναι σαφώς μινωικά, παρά τάς 

άντιθέτους, ένίοτε, ένδείξεις είς τάς σχετικάς δημοσιεύσεις ( πρβλ. άνωτ. άρ. 3 ).

Σχεδ. 8. Άνω δψις ψευδο
στόμου άριθ. 29

4
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στάδων ελαφρώς κοιλουμένων γραμμιδίων περατουμένων διά παχυτέρας όμοιας γραμμής. 
'Ο πυθμήν τής βάσεως χρωματισμένος, πλήν μικρού κυκλικοϋ τμήματος κατά τό κέν- 
τρον, ένθα γραπτόν λεπτόγραμμον ·

“Υψος 0.13, διάμ.: βάσ. 0.043, κοιλ. 0,13, στομίου 0.029, δίσκου λαβών 0.034, 
άνοιγμα λαβών 0.083.

Κατά τό σχήμα πλησιάζει προς τον (μυκηναϊκόν) τύπον F 17 (III A : 2π,) κατά 
δε τον σχηματισμόν τών λαβών πρός τόν τύπον Β τής YE III Α περιόδου (Furu- 
mark είκ. 23 ).

Συστάδες κυματοειδών δμοιαι πρός τάς έπί τών ώμων έπί ψευδοστόμου άμφορέως 
PM IV είκ. 235 καί έπί λάρνακος έκ Παλαικάστρου BSA 8 (1901 /2) 18-19. Κατ’ άνάλο- 
γον τρόπον σχηματίζεται καί τό σώμα πτηνών έπί καλύμματος (λυχνίας ;) καί πώματος 
πυξίδος έκ Παλαικάστρου, Palaik. 90 καί 92 ( β) είκ. 72 α. β. Βλ. καί 77. Πρβλ. καί τόν 
έκ Καρπάθου ψευδόστομον άνωτ. 633 σημ. 3.

Πρός τά καμπύλα τρίγωνα τής κοιλίας όμοια PM IV 953 (άντιστρόφου κατευθύν- 
σεως, mot. 24d, ΥΜ III A : 2). Όμοια διακόσμησις καί έπί τοϋ κυπέλλου άριθμ. 59. 
Βλ. καί άριθ. 49 καί 58 καί πρβλ. άριθ. 70.

Τό έπί τής βάσεως σήμα προφανώς του άγγειοπλάστου δέν περιλαμβάνεται έν τώ 
καταλόγω τοΰ Stubbings έ. ά. 46-50. Τό σύμβολον δύναται νά ταυτισθή πρός τό ^ 

τής γραμμικής γραφής Α, ένώ ή πρός τό <ΓΓ*> τής γραφής Β όμοιότης είναι πολύ μι-
κροτέρα (βλ. Μ. Ventris-J. Chadwick, Documents in Mycenean Greek, Cambridge 
1956, 41 Είκ. άρ. 26 πρβλ. καί 33 είκ. 6).

Πιθανή χρονολογία : ΥΜ III A : 1 /2.

30 (300) ( Πίν. 19β, ε δεξιά, ζ). Ψευδόστομος άμφορίσκος όμοιος, άκέραιος. Πη
λός έρυθρωπός. Ώχρόλευκονέπίχρισμα. Διακόσμησις δΤ έρυθρωποϋ, εις μικρά μέρη άνω 
βαθυκαστάνου, κατά μέγα μέρος έξιτήλου, πλήρων κοίλων τριγώνων έπί τών ώμων πλαι- 
σιουμένων υπό ζεύγους γραμμών μέ έγκάρσια μεταξύ των γραμμίδια, ένώ ζεύγος λεπτών 
γραμμών παρεμβάλλεται μεταξύ τριγώνου καί πλαισίου.

Περί τοΰ σχήματος βλ. τόν προηγούμενον άριθμόν. Διακόσμησις (mot. 71c, ΥΜ 
III A : 1) παρεμφερής καί έπί τών ψευδοστόμων άμφορέων BSA 28 (1926/27) είκ. 28 
( άνευ τοϋ ένδιαμέσου ζεύγους γραμμών ) καί BSA 47 (1952) 263 1 (5) είκ. 9. Βλ. άκόμη 
ΒΜ C510, PM IV είκ. 280c, Mon. Ant. 14 (1904) 568 ( άρ. 26) πίν. 37,2 καί 2α (Φαι
στού ΥΜ III Α : 2). Πρβλ. καί ΑΔ 6 (1920/21) παραρτ. 161 είκ. 10 (ό τρίτος), ύστερω- 
τέρα ( ΥΜ III Β : 1 ) παραλλαγή έξ Επισκοπής.

Πιθανή χρονολογία ΥΜ III A : 1 /2.

31 (300α) (Πίν. 19ε άριστερά, ζ). Ψευδόστομος άμφορίσκος άπιόσχημος συγ
κολληθείς έκ τεμαχίων έλλείπουν μικρά τμήματα τών τοιχωμάτων κάτω. Πηλός καστα- 
νόφαιος, έπιφάνεια ωχρά έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά βαθυκαστάνου, λίαν έξιτήλου, 
καταλιπόντος καστανότεφρα ίχνη. Έπί τοΰ δίσκου τής λαβής (ένθα μικρά κοιλότης 
έν τώ κέντρφ) σπείρα, έπί δέ τών ώμων, έκατέρωθι τοΰ στομίου, διακόσμησις ώς έπί 
τοΰ άριθ. 30 (μέ πλατύτερα τρίγωνα καί μίαν μόνον ένδιάμεσον γραμμήν) έναντι δέ 
τοΰ στομίου, έκατέρωθι μετόπης μέ τεθλασμένος, άνά έν έσχηματοποιημένον άνθος 
μέ διπλοΰν κάλυκα. Έπί τής βάσεως αύλακώσεις προελθοΰσαι έκ τοΰ διαμορφώσαντος 
ταύτην όργάνου.
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"Υψος 0.127, διάμ. βάσ. 0.035, κοιλ. 0.116, δίσκου λαβών 0.027 στομίου 0.025.
Κατά μέν τό σχήμα προσεγγίζει πρός τον τύπον F 165 (III A : 1) κατά δέ τον 

σχηματισμόν τών λαβών πρός τόν τύπον Β τής ΙΙΙΑ : 1 περιόδου (Furumark είκ. 23). 
Περί τής έναντι τού στομίου διακοσμήσεως βλ. τόν προηγούμενον άριθμόν. Στενή 
μετόπη μέ σειράς τεθλασμένων άπαντμ και επί τοϋ τριώτου άρ. 12. Εις τήν μυκηναϊκήν 
κεραμεικήν έμφανίζεται μόνον μεταγενεστέρως, όπως καί ή έπΐ τοϋ δίσκου τών λαβών 
σπείρα.

Πιθανή χρονολογία ΥΜ ΙΠ A : 1.

32 (202) (Πίν. 16δ, δεξιά, 19γ). Ψευδόστομος άμφορίσκος σφαιρικού δικω- 
νικοϋ σχήματος, άποκεκρουμένος τό στόμιον. Βάσις (πλάτυσμα) άνωμάλου πως σχημα
τισμού (όχι κανονικώς κυκλική καί άτελώς ισοπεδωμένη ). Πηλός κεραμόχρους, κα- 
στανότεφρος πρός τά έξω. Ώχρόλευκον έπίχρισμα, κατά μέγα μέρος ήφανισμένον. Δια- 
κόσμησις δι’ άμαυροϋ καστανού. Έπΐ τοϋ δίσκου τών λαβών κύκλος μετά στιγμής έν 
τφ κέντρω. Έπΐ τών λαβών έγκάρσιαι γραμμαί. Έπΐ τών ώμων συστάδες επαλλήλων 
γωνιών, ένουμένων είς διπλας (κυματοειδείς) έναντι τοϋ στομίου.

"Υψος 0.16, διάμ.: βάσ. 0.06, κοιλ. 0.14, δίσκου λαβών 0.035, άνοιγμα λαβών 0.085.
Τοϋ σχήματος δέν άνευρίσκονται άκριβή παράλληλα : πρβλ. τόν τύπον F 172. 

Ό σχηματισμός τών λαβών μεταξύ τών τύπων α καί β τής III A : 1 περιόδου. Ή διακό- 
σμησις άντιστοιχεΐ πρός τό mot. 71 β, δπερ καί χρονολογεί τό άγγεϊον είς τήν άντίστοι- 
χον ( ΥΜ III A : 1) περίοδον.

33 ( 301 ). (Πίν. 20δς, 19 ζ). Ψευδόστομος άμφορίσκος σφαιρικού πεπιεσμένου 
δικωνικοϋ σχήματος, άκέραιος. Πηλός ερυθρωπός, έπιφάνεια ροδόλευκος μέ ώχρόν 
έπίχρισμα. Διακόσμησις διά καστανερύθρου, λίαν έφθαρμένη, άδιάγνωστος μεταξύ 
λαβών καί στομίου (σχηματικόν άνθος ;). "Εναντι τοϋ στομίου σειρά σιγμοειδών καμ
πύλών μέ μικρά ζητοειδή ύπ’ αΰτάς.

"Υψος 0.085,διάμ.: βάσ. 0.037,κοιλ. 0.09,δίσκου λαβών 0.019,άνοιγμα λαβών 0.06.
Τό σχήμα δέν έχει άκριβή άντίστοιχα (πλησιάζει μόνον πρός τό F 159, τής III Β 

περιόδου, έντοπιζόμενον είς τήν ’Ανατολήν). ’Αλλά καί τά κοσμητικά στοιχεία δέν 
έχουν παράλληλα. Αί σιγμοειδείς συγγενεύουν πρός τό mot. 64, χωρίς νά πλησιάζουν 
ιδιαιτέρως πρός ώρισμένην αύτοϋ παραλλαγήν- ώσαύτως καί ή σειρά ζητοειδών ( πρβλ. 
άριθ. 86) συγγενεύει άπλώς πρός τό mot. 60 ( ό παχύτερος τών τύπων III A : 1-—2).

'Ως εκ τούτου καθίσταται δυσχερής άκριβεστέρα χρονολόγησις, πάντως τό άγ- 
γεΐον άνήκει είς τήν ΥΜ III Α περίοδον.

34 (413) (Πίν. 20β). 'Υψίπους κύλιξ συγκολληθεΐσα εκ τεμαχίων- έλλείπουν 
δύο μικρά μέρη άνω. Πηλός καστανότεφρος, πρός τάς επιφάνειας καστανόφαιος. Διακό- 
σμησις διά καστανομέλανος, τό πλεϊστον έξιτήλου, καταλιπόντος καστανόφαια ίχνη. 
Έσωτερικώς άνω ταινία μετά κυκλικού δίσκου έν τφ κέντρφ. Τό περίγραμμα τών παρυ
φών τών αυλακωτών λαβών προεκτείνεται πρός τά κάτω, μέχρι σχεδόν τών ταινιών τοϋ 
ποδός. 'Η κυρία διακόσμησις, έπαναλαμβανομένη ή αυτή έφ’έκατέρας τών όψεων, συνί- 
σταται εις ναυτίλον, πλαισιούμενον έκατέρωθεν υπό ζεύγους φυλλοσχήμου μέ διπλοϋν 
περίγραμμα, πεπληρωμένου δικτυωτοΰ.

Ύψος 0.165-0.17, διάμ.: βάσ. 0.085, χείλ. 0.155.
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Ίο σχήμα ώς τά έκ Ρόδου GV Danemark II 51 (50) 1-2 (F256,111 Α :2π.).Ή σύν- 
θεσις της διακοσμήσεως φαίνεται μοναδική, άλλα καί τά στοιχεία ταύτης δέν έχουν 
άκριβή παράλληλα. Τά φυλλόσχημα δέν έχουν άκριβή παράλληλα, άλλά πλησιάζουν 
μόνον πρός τό mot. 63, 6 (II A ).

Τήν σχετικήν πρωϊμότητα τοϋ σχήματος μέ τό βαθύ κύπελλον καί τον χαμηλόν 
πόδα έπιβεβαιοϋν τόσον τά στοιχεία όσον καί ή θέσις τής διακοσμήσεως, ή όποια, 
άρχομένη άπό τοϋ ποδός, άνέρχεται καί έξαπλοϋται, καταλαμβάνουσα άνέτως όλον τον 
διαθέσιμον χώρον19, ιδιαιτέρως ευρύν, εδώ, ώστε άσφαλής δύναται νά θεωρηθή ή ΥΕ, 
III A : 2 π χρονολόγησίς της.

35 (292) (Πίν. 20α, Σχεδ. 9). Ύψίπους κύλιξ άκεραία. Πηλός βαρύς, Διακό- 
σμησις δΤ ερυθρού πρός τό καστανέρυθρον περιοριζομένη εις ζώνην μεταξύ τών λα

βών, δύο, έφ’ έκατέρας όψεως, ίσχυρώς έ- 
σχηματοποιημένων, δεξιά έκφυομένων καί 
όριζοντίως σχεδόν κεκλιμένων φύλλων 
(φοινίκων, Σχεδ. 9). Τούς δύο κατωτέρω 
δακτυλίους τού ποδός συνδέει πινελιά δια- 
φυγοϋσα.

Ύψος 0.171, διάμ. : βάσ. 0.085, χείλ. 
0.155.

Κατά τό σχήμα ( F 258, III Β) όμοια πρός τήν CV Danemark I, 52,6 καί τήν έκ 
Καρπάθου ΒΜ A 975 είκ. 247 ( = JHS 8 ( 1887) 449 πίν. 83,7). Πρβλ. καί άριθ. 38. 
Ό πάπυρος πλησιάζει πρός τό mot. 15, 7 καί 9, έξ οδ καί χρονολογείται τό άγγεΐον 
ώς YE III Α. 2 : ύ/ΙΙΙ Β.

36 (412) (Πίν. 20ε). Ύψίπους κύλιξ συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων έλλιπής μικρά 
μέρη καί συμπεπληρωμένη μικρόν τοϋ ποδός. Βάσις κυρτουμένη μέ άβαθή αύλάκωσιν 
κατά τήν περιφέρειαν. Πηλός πρασινότεφρος. Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβωμένη. 
Διακόσμησις διά καστανομέλανος, λίαν έξιτήλου, ζωνών κλπ. δυσδιάκριτων καί άνά 
τριών ναυτίλων έφ’ έκατέρας όψεως μεταξύ τών λαβών, όριζοντίως σχεδόν τεθειμένων 
μέ τήν κορυφήν αύτών πρός τά άνω.

Ύψος 0.186, διάμ.: βάσ. 0.092, χείλ. 0.161.
Κατά τό σχήμα όμοια πρός τήν έξ Ίαλυσοϋ ΒΜ Α 867 ( μέ ναυτίλους λοξώς τεθει

μένους ) κατατασσομένη εις τό F 259, άποτελοϋν ροδομυκηναϊκόν κυρίως τύπον, χρο- 
νολογούμενον YE III (Α : 2) B-C : 1 (πρβλ. καί άρ. 41).

Οί ναυτίλοι, καίτοι ιδιαιτέρως συχνοί έπί ύψιπόδων κυλικών, δέν έχουν άκριβή 
παράλληλα. Όριζοντίως τεθειμένοι άπαντώσιν έπίσης έπί τής CV Danemark I, 51, 9 
πρβλ. καί αύτ. 56, 1 Ια ('Ρόδου). YE III Α : 2 (;).

19. Καί έπί τέν κυλικών τής άποθήκης τών Ζυγουριών ( Blegen, Zygouries, Cambridge Mass. 1928, 
143-147 είκ.135 πίν. 16-18) τό κόσμημα δέν παροσαρμόζεται μέτήν αυτήν εύλυγισίαν πρός τό σχήμα τοΟ 
άγγείου, άλλ’ άκολουθεϊ μόνον σχηματικές τό βασικόν αύτοϋ διάγραμμα διαμορφοόμενον εις σχήμα Τ. 
Ή διαφορά αΰτη δύναται ν’ άποδοθή μόνον εις τό ύστερωτέρας έποχής πνεύμα, τό όποιον κατ’ άνάγκην 
διέπει τόν τεχνίτην, άνεξαρτήτως τής άναμφισβητήτου όψηλής του στάθμης, περί ής πρβλ. καί Stub- 
bings§vBSA46 (1951) 169.
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37 (273 ) ( Πίν. 20γ). Ύψίπους κύλιξ, συγκολληθεΐσα πλήρης έκ 3 τεμαχίων με 
μεγάλην ρωγμήν άνω. Πηλός καστανόφαιος. Επιφάνεια ώχροπρασίνη, έσω ώχρόφαιος, 
έστιλβωμένη. Διακόσμησις ισχυρότατα έσχηματοποιημένου πολύποδος μέ ζεύγος πλο
κάμων έκατέρωθεν έκτεινόμενον όριζοντίως προς τά πλάγια και συνενούμενον κατά τά 
άκρα είς σπείραν.

"Υψος 0.19, είς τάς λαβάς 0.194, διάμ.: βάσ. 0.088, χείλ. 0.153. Ό«πολύπους» 
προσεγγίζει μόνον όλίγον πρός τό mot. 18,45 (III Β).

Πιθανή χρονολόγησις YE III A : 2/ΙΠ Β.

38 (265 ) ( Πίν. 21 β). Ύψίπους κύλιξ, είς τό άνω μέρος τής όποιας συνεκολλή- 
θησαν δύο τεμάχια, ελλιπής μικρόν παρ’ αυτά τμήμα. Βάσις μέ παρυφήν δριζόντιον. 
Πηλός καστανότεφρος, έπιφάνεια ώχρόλευκος έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστα
νού πρός τό καστανέρυθρον (κάτω), έν μέρει έξιτήλου, μέ Ιοκάστανα ίχνη καί μέ χρή- 
σιν έπιθέτου ώχρολεύκου είς τήν κυρίαν διακόσμησιν, συνισταμένην είς σειράν συνε
χομένων σπειρών διατηρουμένην σχεδόν μόνον κατά τό ήμισυ τής έτέρας τών όψεων. 
Έσωτερικώς όλη χρωματισμένη.

Ύψος 0.202, είς τάς λαβάς 0,21, διάμ.: βάσ. 0.045, χείλ. 0.155.
Κατά τό σχήμα ( F 258, III Β) πλησιέστερον τό έκ Καρπάθου ΒΜ A 975 ( βλ. άνωτ. 

άριθ. 35 ). Ή έξ ολοκλήρου δι’ έπιθέτου λευκού χρώματος έπί σκοτεινού πεδίου δια- 
κόσμησις μοναδική, όσον γνωρίζω. Ill A : 2/Β.

39 (414) (Πίν. 21 ζ). Ύψίπους κύλιξ συγκολληθεΐσα έξ 11 τεμαχίων έλλιπής 
μικρόν μέρος. Πηλός άνοικτότεφρος, φαιός πρός τά έξω. Χρωματισμένη όλη έξωτερι- 
κώς — καί έν συνεχεία έσωτερικώς άνω - διά καστανοπορφυρού έν μέρει έξιτήλου. 
Επ’ αυτού, δι’ έπιθέτου λευκού χρώματος, ταινία δυσδιάκριτος έπί τού ποδός καί σπεΐραι 
άνω, τών όποιων σώζονται έλάχιστα ίχνη, συνεχόμεναι κατά ζεύγη, έπί δέ τής άνω έπι- 
φανείας τού χείλους συστάδες έγκαρσίων γραμμιδίων.

"Υψος 0.177, είς τάς λαβάς 0.185, διάμ.: βάσ. 0.086, χείλ. 0.155.
Πλησιέστερον κατά τό σχήμα ( F 265) ή CV Danemark II, 54 (53) 15. Είς τήν 

αύτήν περίοδον—YE III A : 2ό—χρονολογητέα καί ή ήμετέρα κύλιξ.

40 (275) (Πίν. 21 γ). Ύψίπους κύλιξ πλήρης, τής όποιας συνεκολλήθη τό ήμισυ 
τού ποδός μετά τής βάσεως καί τό πλεϊστον τής έτέρας τών λαβών. ’Επιφάνεια έστιλ- 
βωμένη, ώχρόλευκος έξω, ώχροκιτρίνη έσω. Βάσις κατερχομένη μέ στενοτάτην δρι- 
ζοντίαν παρυφήν. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, έν μέρει καταστανερύθρου, σπει
ρών μέ άπόληξιν πρός τά άνω.

Ύψος 0.19, είς τάς λαβάς 0.195, διάμ.: βάσ. 0.089, χείλ. 0.14.
Σχήμα ώς τής ύπ’ άριθ. 38. Όμοίαν διακόσμησιν φέρει ή έκ Καρπάθου ύψίπους 

κύλιξ ΒΜ A 975 είκ. 247 (μέ κυρτήν επίσης βάσιν καί τέσσαρας ταινίας περί τον πό- 
δα). Πρβλ. καί άρ. 41.

Πιθανή χρονολογία III A : 2/ΙΙΙ Β.

41 (290) (Πίν. 21ε). Ύψίπους κύλιξ συγκολληθεΐσα πλήρης έκ δύο τεμαχίων. 
Πηλός κεραμόχρους. ’Επιφάνεια ώχρόλευκος έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστα
νού πρός τό καστανέρυθρον. Έσωτερικώς ζεύγος ταινιών μετά πλήρους κύκλου έν τώ
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κέντρφ. Έφ’ έκατέρας δψεως άνά 5 σπεΐραι μέ οφθαλμόν καί παχεΐαν τήν έξωτερικήν 
περιέλιξιν καί άπόληξιν στενουμένην προς τά άνω. Τής πρός τ’ άριστερά σπείρας τής 
έτέρας των όψεων έχει σχεδιασθή μόνον ή έξωτερική περιέλιξις μετά τής άπολήξεως.

Ύψος 0.153, διάμ.: βάσ. 0.076, χείλ. 0.15/0.155.
Διά μέν τό σχήμα βλ. άριθ. 36, διά δέ τήν διακόσμησιν τον προηγούμενον άρι- 

θμόν. Πιθανή χρονολογία ως άνω.

42 (291) (Πίν. 21 δ). Ύψίπους κύλιξ άποκεκρουμένη μικρόν άνω. Βάσις έλα- 
φρότατα άνερχομένη. Πηλός κεραμόχροος. Επιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Δια- 
κόσμησις διά καστανερόθρου τριών έπί τής μιας καί τεσσάρων έπί τής έτέρας δψεως 
ναυτίλων κατακορύφως διατεταγμένων. Κύκλος μετά στιγμής υφ’ έκατέραν των λαβών.

Ύψος 0.18, διάμ.: βάσ. 0.085, χείλ. 0.144.
Κατά τό σχήμα συγγενέστερα τά έκ Ρόδου CV Danemark 52 (51), 1-3. 'Ως πρός 

τήν διακόσμησιν ( mot. 23, 6) πρβλ. τήν έκ Καρπάθου έ.ά. ( σημ. 4). YE III A: 2/III Β.

43 (415) (Πίν. 21α). Ύψίπους κύλιξ, συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων άνω, ένθα 
έλλείπουν δύο μικρά μέρη. Κυρτή βάσις καί άβαθέστερον κύπελλον. Πηλός άνοικτότε- 
φρος, φαιός πρός τά έξω. ’Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβωμένη. Διακόσμησις δΤ έρυ- 
θρού πρός τό καστανέρυθρον άνά 5 κατακορύφων ναυτίλων έφ’ έκατέρας τών δψεων.

Ύψος 0.178, διάμ.: βάσ. 0.085, χείλ. 0.16.
Σχήμα καί διακόσμησις ή τού προηγουμένου (ναυτίλοι μεταξύ τών παραλλαγών 

5 καί 6 τοΰ mot. 23).

44 (416). Ύψίπους κύλιξ, συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων έλλιπής τό κάτω μέρος 
τοΰ ποδός μετά τής βάσεως καί τινα άλλα μέρη. Πλατεΐαι ταινιόσχημοι λαβαί. Πηλός 
τεφροπράσινος. ’Επιφάνεια καλώς διατηρουμένη. Άβαφής καί άκόσμητος.

Μέγ. ύψος 0.127, διάμ. χείλ. 0.157.

45 (278α) ( Πίν. 22β). Κύλιξ έπί χαμηλοΰ ποδός συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων, 
μικρόν έλλιπής. Τοιχώματα είσέχοντα κατά τάς άνω προσφύσεις τών λαβών. Πηλός 
καστανότεφρος, κεραμόχρους πρός τά έξω. Χρωματισμένη έξ όλοκλήρου (καί ό πυθμήν 
τής βάσεως) διά καστανομέλανος τό πλεΐστον έξιτήλου, προσλαβόντος έσωτερικώς 
πυρόχρουν κατά τό πλεΐστον άπόχρωσιν.

Ύψος 0.102, διάμ.: βάσ. 0.055, χείλ. 0.127—0.136.
Τό σχήμα ( F 264, III A : 1 /2) έχει πολλά παράλληλα έκ τής’Ανατολής καί μάλι

στα τής Ρόδου, ώς Ann. 6/7 (1923/24) 203-4 είκ. 127, CV Danemark Π 53(54)9, ΒΜ 858r 
859, έπίσης όλόβαφα. Βλ. καί Stubbings έ.ά. 13. Πάντα τά γνωστά όμοιόσχημα κρητικά 
(πρβλ. PM IV είκ. 965) κεκοσμημένα. Βλ. καί άριθ. 46, 47, 48 (καί 49, 50).

Χρονολογία YE III A : 1/2.

46 (272α) ( Πίν. 22ς). Κύλιξ όμοια μείζων συγκολληθεΐσα έκ τεμαχίων μέ πολ- 
λάς έλλείψεις. Πηλός καστανόφαιος. Χρωματισμένη δλη (πλήν τοΰ πυθμένος τής βά
σεως) διά καστανού τό πλεΐστον έξιτήλου. ’Επί τοΰ χείλους έγκάρσια γραμμίδια διά 
λευκοΰ έπιθέτου χρώματος.

Ύψος 0.102, διάμ.: βάσ. 0.07, χείλ. 0.141, πλ. λαβών 0.015.
Βλ. προηγούμενον άριθμόν.
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47 (272) (Πίν. 22γ). Κύλιξ άποκεκρουμένη μέρος τής βάσεως. Πηλός καστα- 
νόφαιος. Χρωματισμένη δλη (πλήν τοΰ πυθμένος τής βάσεως) διά καστανομέλανος 
τό πλεΐστον άπολεπισθέντος.

"Υψος 0.106-0.109, διάμ.: βάσ. 0.065, χείλ. 0.136-0.145.
Βλ. άριθμ. 45.

48 (278) (Πίν. 22δ). Κύλιξ όμοια πρός τήν προηγουμένην, συγκολληθεϊσα 
πλήρης έκ 5 τεμαχίων. Πηλός κερομόχρους. Χρωματισμένη δλη διά καστανομέλανος, 
καλώς διατηρουμένου.

Ύψος 0.112, διάμ.: βάσ. 0.068, χείλ. 0.138—0.141.
Βλ. άριθ. 45.

49 (293) (Πίν. 22α, 22η, δεξιά, 22ζ αριστερά). Κύλιξ, ώς αί προηγούμενοι, 
άκεραία. Πηλός καστανόφαιος. Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβωμένη. Διακόσμησις 
δι’ άμαυροϋ καστανού, καλώς διατηρουμένη, καμπύλων τριγώνων σχηματιζομένων ώς 
έπί τού ψευδοστόμου άριθ. 29 πληρουμένων δ’ έπιπροσθέτως καί μέ πλήρη κοίλα τρί
γωνα βαίνοντα έπί τών ριπιδιοσχήμων γραμμιδίων : δύο τών τριγώνων τούτων τής έτέ- 
ρας δψεως (Πίν.22η δεξιά) έχει δηλωθή μόνον τό περίγραμμα. Έσωτερικώς (Πίν. 225 
άριστερά) δύο περιθέουσαιγραμμαίκαίκυκλίσκος διά πλατείας ταινίας κατά τό κέντρον.

"Υψος 0.095, διάμ.: βάσ. 0.058, χείλ. 0.13.
'Ως πρός τό σχήμα βλ. τόν αριθμόν 45, περί δέ τής διακοσμήσεως βλ. εις άριθ. 29. 

Τά εσωτερικά τρίγωνα δέν απαντούν αλλαχού. Όμοια διακόσμησις καί έπί τοΰ κυπέλ
λου άριθ. 58 καί άριθ. 59. Πρβλ. καί άριθ. 70.

50 (294) (Πίν. 22ε, 22η άριστερά,225 δεξιά). Κύλιξ όμοια άκεραία, άκανονίστως 
έσχηματισμένη τήν περιφέρειαν, πεπιεσμένην πρός τήν έτέραν μάλιστα τών λαβών, 
καί μέ ρωγμάς. Πηλός καστανόφαιος. Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβωμένη. Διακόσμη- 
σις διά καστανού άμαυροΰ, καλώς διατηρουμένη, τριών ήμικυκλικών περίπου κηλίδων, 
έπεκτεινομένων καί εις τήν έσωτερικήν πλευράν τοΰ άγγείου (Πίν. 225 δεξιά). Χρωμα- 
τισμένον έπίσης τό χείλος καί ό πούς μεθ’ όλοκλήρου τής βάσεως, καθώς καί αί λαβαί.

Ύψος 0.043, διάμ.: βάσ. 0.066, χείλ. 0.135—0.142.
Περί τού σχήματος βλ. άριθ. 45, ώς πρός δέ τήν διακόσμησιν πρβλ. άριθ. 24 

καί βλ. τόν επόμενον άριθμόν.

51 (270) (Πίν. 23η, 23β άριστερά). Κύπελλον μόνωτον μετά προχοής μόλις 
διαμορφουμένης, συγκολληθέν πλήρες έκ 4 τεμαχίων. Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβω- 
μένη μέ μελαίνας κηλΐδας προελθούσας έξ υπολειμμάτων ξένων ουσιών. Διακόσμησις 
κηλίδων, ώς έπί τοΰ προηγουμένου, συνδεομένων έδώ μεταξύ των μέ άκανονίστους πι
νελιάς.

Ύψος 0.077, διάμ.: βάσ. 0.046—0.048 χείλ. 0.145.
'Ως πρός τό σχήμα πρβλ. τά έκ Κνωσού PM IV είκ. 965 ( ΥΜ III A : 2, βλ. Furu- 

mark 513, προσεγγίζον πρός τό F 214).
Προχοή όμοίως διαμεμορφωμένη - ήτοι διά μικράς γωνιώδους έξοχής τών τοιχω

μάτων πρός τό χείλος -εις σκύφους έκ Παλαικάστρου, BSA 9 (1902-1903) 315 είκ. 14,
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Palaik. 86 είκ. 68, 2 (ενταύθα Σχεδ. 10 καί ΒΜ A 712 πίν. 8, ένθα καί πολλά μέ 
όμοίαν διακόσμησιν. Τά έκ Παλαικάστρου εύρήματα χρονολογούν τό ήμέτερον ( ώς 
καί τό προηγούμενον) ΥΜ III A : 2.

52 (271 ) (Πίν. 23ζ). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν έκ 10 τεμαχίων ελλιπές
άνω. Πηλός καστανόφαιος. Χρωματισμένον δλον διά 
μέλανος μέτριας στιλπνότητος.

"Υψος 0.07,διάμ.: βάσ. 0.034, χείλ. 0.131 (μετά τής 
προχοής 0.135).

Ν. / Βλ. άριθ. 51.

Σχεδ. 10. Σκύφος έκ Παλαι- 
κάστρου

( = Palaikastro είκ. 68,2 )

53 ( 277) (Πίν. 23 ζ). Κύπελλον δμοιον συγκολ
ληθέν έκ τεσσάρων τεμαχίων, έλλιπές μικρόν μέρος 
άνω περιλαμβάνον καί τήν προχοήν. Ή περιφέρεια τοϋ 
χείλους δέν σχηματίζει τελείως κανονικόν κύκλον. Πη

λός καστανόφαιος. Χρωματισμένον δλον δι’ άμαυροϋ μέλανος κατά τόπους άνοικτοτέ- 
ρου. Τό χρώμα έχει άπολεπισθή έπί μεγάλου μέρους άμφοτέρων των παρειών.

Ύψος 0.065—0.07, διάμ.: βάσ. 0.032, χείλ. 0.128.
Βλ. άριθ. 51.

54 (407 ) (Π ί ν. 23 ε). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν έξ 9 τεμαχίων μέ μικράς έλλεί- 
ψεις. Κατά τάς λαβάς τά τοιχώματα εΐσέχουν εύθυγραμμιζόμενα. Πηλός καστανόφαιος. 
Χρωματισμένον δλον δι’ άμαυροϋ μέλανος έν μέρει άπελεπισμένου, έξωτερικώς δέ άνι- 
σομερώς τεθειμένου (έκ πλημμελούς όπτήσεως προφανώς), ιδίως παρά τήν λαβήν» 
ένθα τόπος τριγωνικός καστανόφαιος.

Ύψος 0.077, διάμ.: βάσ. 0.043, χείλ. 0.145.
Βλ. άριθ. 51.

55 (405). Κύπελλον δμοιον άβαθέστερον συγκολληθέν έξ 6 τεμαχίων, έλλιπές 
μέρη άνω, έν οϊς καί τό είς τήν θέσιν τής έκροής. Πηλός καί έπιφάνεια ώχροπρασίνη.

Ύψος 0.05, διάμ.: βάσ. 0.039, χείλ. 0.118.

56 (406) (Πίν. 23ζ). Κύπελλον άβαθές συγκολληθέν έξ 9 τεμαχίων, έλλιπές τό 
πλεϊστον μέρος άνω. Πηλός καί έπιφάνεια κεραμόχρους.

Διάμ. βάσ. 0.034.

57 (403) (Πίν. 23γ). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν,έκ δύο τεμαχίων, έλλιπές 
μέρος άνω. Πηλός βαρύς άνοικτότεφρος, προς τάς έπιφανείας καστανόφαιος. Διακόσμη- 
σις διά καστανού, άνω έν μέρει άπελεπισμένου, παχείας κυματοειδούς συνοδευομένης 
ύπό λεπτοτέρας γραμμής μέ στήλην μηνοειδών γραμμιδίων, μειουμένων προς τά κάτω, 
κατά τούς προς τά άνω άνοικτούς κόλπους τής καμπύλης. Τό περίγραμμα τοϋ αίσθητώς 
έξέχοντος χείλους έχει συρθή κατ’ άμφοτέρας τάς πλευράς του. Έσωτερικώς ταινία 
άνω καί μέγας πλήρης κύκλος έν τώ κέντρω.

'Ως πρός τό σχήμα βλ. άριθ. 51. Όμοια σχεδόν διακόσμησις Palaik. 50 είκ. 63 
(πρβλ. καί 91-92 είκ. 76).
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58 (414) (Πίν. 23δ άριστερά, 23 β δεξιά). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν έκ τε
μαχίων, έλλιπές δύο μικρά μέρη άνω. Πηλός καστανόχρους. Επιφάνεια ώχροκιτρίνη 
έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανού καμπύλων τριγώνων, ως έπί τής κύλικος άριθ. 
49. Χείλος περιγεγραμμένον άμφοτέρωθεν. Έσωτερικώς (Πίν. 23 β δεξιά ) σπείρα μέ 
παχυτάτην τήν έξωτερικήν περιέλιξιν καί οφθαλμόν συμπίπτοντα έν μέρει πρός μικράν 
πλαστικήν έξαρσιν (όμφαλόν).

Ύψος 0.06, διάμ.: βάσ. 0.038, χείλ. 0.13.
Σχήμα ώς άπό άριθ. 51. Περί τής διακοσμήσεως βλ. άρ. 49.

59 ( 276 ) (Π ί ν. 23 α). Κύπελλον δμοιον άκέραιον. Επιφάνεια σαρκόχρους. Δια- 
κόσμησις διά καστανομέλανος, άνοικτοχρώμου κατά τάς λεπτοτέρας γραμμάς, καμπύλων 
τριγώνων, ώς έπί τού ψευδοστόμου άριθ. 29. Έπί τού πυθμένος μικρά σπείρα. Έσωτε
ρικώς, περί τό μέσον τού ύψους (κατά τήν γωνίαν κάμψεως), ζεύγος ταινιών κατά δέ 
τό κέντρον πλήρης κύκλος περιβαλλόμενος όπό ταινίας.

Ύψος 0.071, διάμ. βάσ. 0.147.
Περί τού σχήματος βλ. άριθ. 51, περί δέ τής διακοσμήσεως βλ. άριθ. 29 καί πρβλ. 

άριθ. 49, 58 καί 70.

60 ( 254) (Πίν. 24β). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν πλήρες έξ 7 τεμαχίων. Πη
λός καστανόφαιος. Επιφάνεια ώχροκιτρίνη έξωτερικώς, σαρκόχρους έσωτερικώς, έστιλ- 
βωμένη. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, κατά τόπους, κάτω ιδίμ, πυρερύθρου, 
σιγμοειδών καμπύλων έναλλασσομένης (κατακορύφως) κατευθύνσεως έσκιασμένων 
υπό ζεύγους λεπτοτέρων γραμμών μέ συστάδας μικρών καμπύλων γραμμών πληρούσας 
τά μεταξύ των στενότερα διαστήματα. Έσωτερικώς περί τό κέντρον ζεύγος ταινιών.

Ύψος 0.078, διάμ.: βάσ. 0.041, χείλ. 0.141.
Ώς πρός τό σχήμα πρβλ. τά έκ Κνωσού BSA 9(1902/3) 153 είκ. 92d (ΥΜ III A: 2).
Τό μόνον γνωστόν μοι παράλληλον τής διακοσμήσεως έπί τής έξ Επισκοπής 

λάρνακος ΑΔ 6 (1920/21) Παράρτ. 158, είκ. 5, ένθα τούτο άναπτύσσεται συνεχές καθ’ 
ύψος τών καμπύλών διαμορφουμένων εις κυματοειδείς.

ΥΜ III A : 2.

61 (264) (Πίν. 23θ δεξιά, 24ζ δεξιά). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν έκ τεμα
χίων πλήρες. Πηλός ροδόφαιος, έπιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά 
καστανού, πολλαχοΰ άραιοΰ, ώστε νά έμφανίζεται ύπέρυθρον, σειράς σπειρών μέ τήν 
άπόληξιν λοξώς πρός τά άνω καί δεξιά άνερχομένην. Έσωτερικώς ομόκεντροι ταινίαι.

Ύψος 0.076, διάμ.: βάσ. 0.044, χείλ. 0.153.
Ώς πρός τό σχήμα βλ. άριθ. 51, πρβλ. δέ είδικώτερον τό έκ Καρπάθου ΒΜ 

A 973.
Όμοια διακόσμησις έπί τής όμοιοσχήμου (ώςπρός τό κύπελλον) ύψίποδος κύλι

κος έκ Καρπάθου ΒΜ A 975. Βλ. καί GV Danemark I 48, 9 (Ρόδου ). Πρβλ. καί 
τό όμοιόσχημον, έλαφρώς δμως μεταγενέστερον, κύπελλον έκ τής περιοχής τής 
Κνωσού AM 11 (1886) 140 πίν. 3 (σπεΐραι μέ ισοπαχή γραμμήν).

Όμοια τά ύπ’ άριθ. 62 καί 63.
YE III A : 2 (ύ).
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62 (269) (Πίν. 23 θ άριστερά ). Κύπελλον δμοιον ακέραιον. Διακόσμησις δι’ 
άνοικτερύθρου πρός τό καστανέρυθρον σπειρών ώς έπι τοΰ προηγουμένου. Έσωτερικώς 
τρεις ομόκεντροι ταινίαι.

"Υψος 0.074, διάμ.: βάσ. 0.046, χείλ. 0.137.

63 (274 ) (Π ί ν. 23 θ μέσον). Κύπελλον όμοιον, οδτινος συνεκολλήθησαν 5 τεμά
χια άνω μέ μικράς έλλείψεις. Πηλός καστανόφαιος. Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβω- 
μένη. Μελανά ίχνη ξένης ουσίας (ξανθά παρά τήν προχοήν). Διακόσμησις διά καστα- 
νομέλανος, άνοικτοϋ κατά τάς λεπτάς γραμμάς, σπειρών ώς έπι τών δύο προηγουμένων. 
Έσωτερικώς περί τό κέντρον ζεύγος ταινιών.

"Υψος 0.085, διάμ. βάσ. 0.042, χείλ. 0.138.
Βλ. άριθ. 61.

64 ( 284 ) (Πί ν. 23 δ δεξιά). Κύπελλον όμοιον ακέραιον. Επιφάνεια καστανό- 
φαιος έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανομέλανος κατά μέγα μέρος εξίτηλου, κα- 
ταλιπόντος καστανέρυθρα ίχνη, έναλλασσομένης κατευθύνσεως τετραγράμμων σιγμο
ειδών συστάδων.

"Υψος 0.067, διάμ.: βάσ. 0.048, χείλ. 0.144.

65 (303 ) (Πίν. 24ε). Κύπελλον όμοιον άκέραιον. Επιφάνεια μελόχρους μέ 
μεγάλην ροδίζουσαν κηλΐδα κάτω. Διακόσμησις δι’ έρυθροϋ, άνω έν μέρει καστανού, 
άτρακτοειδών όστρέων λοξής έναλλασσομένης κατευθύνσεως πληρουμένων μέ έγκαρ- 
σίας καμπύλος γραμμάς καί κυματοειδών συστάδων κατά τά μεταξύ των ευρύτερα 
διάκενα έναλλάξ άνω καί κάτω. Χείλος περιγεγραμμένον άμφοτέρωθεν, εις πολύ μεϊζον 
πλάτος έσωτερικώς, ένθα περί τό κέντρον μέγας κύκλος μετά ταινίας πέριξ.

Ύψος 0.067, διάμ.: βάσ. 0.038, χείλ. 0.126.
Τό σχήμα, όμοιον πρός τό τής κύλικος άριθ. 34, έκφεύγει αίσθητώς τής ομοιομορ

φίας τών άλλων κυπέλλων, μέ τό μεϊζον αυτού βάθος, τήν διάφορον (δικάμπυλον) 
κατατομήν του καί τήν χαμηλοτέραν πρόσφυσιν τής λαβής — στοιχεία πάντα άρχαιο- 
τέρων τύπων (πρβλ. Furumark 51).

Όμοια διακόσμησις (μετά τινων παραπληρωματικών) έπι τοΰ σκύφου PM IV 
είκ. 254β 20, κατατασσομένη ώς mot. 24 j, ΥΜ III A : 1, έπιβεβαιοΰσα οϋτω καί τήν έκ 
τοΰ σχήματος έξαγομένην άρχαιοτέραν τών λοιπών κυπέλλων χρονολόγησιν.

66 (263 ) ( Πί ν. 24 ς). Κύπελλον σφαιρικώτερον καί βαθύτερον τών λοιπών συγ- 
κολληθέν έκ 10 τεμαχίων έλλείπουν δύο μικρά μέρη άνω, καθώς καί είς τήν λαβήν. Μόλις 
διαμορφουμένη, σχεδόν μόνον έπι τού χείλους σχηματιζομένη προχοή. Πηλός ώχρο- 
πράσινος. Επιφάνεια όμοιόχρωμος άστίλβωτος, πιθανώς βεβλαμμένη.

Ύψος 0.061, διάμ. βάσ. 0.042 χείλ. 0.108.

67 (432) (Πίν. 24γ). Κυπέλλου τμήμα άνω συγκολληθέν έκ 2 τεμαχίων. Λαβή 
ύπερέχουσα μέ βαθεϊαν αύλάκωσιν. Διακόσμησις διά καστανού πρός τό καστανέρυθρον

20. Παλαιοτέρας, όλιγώτερον σχηματικάς, μορφάς τών όστρέων τούτων βλ. PM IV, 316 είκ. 254α 
καί BSA 6 (1899/1900 ) 74 είκ. 16.
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ριπιδοειδών ( όστρέων) κεκλιμένων. Έπΐ τοϋ χείλους, μεταξύ των έφ’ έκατέρας πλευ
ράς ταινιών, βραχύταται έγκάρσιαι ταινίαι. Έσωτερικώς τέσσαρες ταινίαι.

Ύψος 0.053, διάμ. χείλ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.13—0.14.
Σχήμα πιθανώς ώς τών έπομένων.
Τό κοσμητικόν στοιχεΐον, τού όποιου ή εκ θαλασσίων όστρέων καταγωγή καθί' 

σταται εμφανής έπί κυπέλλου εκ Φαιστού ( Ann. n. s.1/2 (1939/40)19 είκ.176), ένθυμίζει 
ζωηρότατα τά χρυσά ελάσματα Evans Ρ.Τ. είκ. 85 (ΥΜ III A).

68 (402). Κύπελλον μετ’εκροής συγκολληθέν εξ 7 τεμαχίων έλλιπές μικρά μέ
ρη. Πηλός τεφρός. ’Επιφάνεια όμοιόχρωμος έστιλβωμένη.

Ύψος 0.05, είς τήν λαβήν 0.063, διάμ.: βάσ. 0.044, χείλ. 0.126, μήκος εκροής 0.045.
Τό σχήμα έχει μυκηναϊκά παράλληλα μόνον είς τον παλαιότερον ( YE II A ) 

τύπον F 253, είς δν δμως ή λαβή άνέρχεται κατακορύφως πολύ ύψηλότερον, είς τήν 
μινωικήν δμως κεραμεικήν έμφανίζονται καί ύστερώτερα παραδείγματα, ώς τά έκ Μι- 
λάτου ΑΔ 6(1920/21), Παράρτ. 156 είκ. 3 (τό τέταρτον έξ αριστερών πρβλ. καί τό 
δεύτερον) καί τό έκ Καρτεροΰ ΑΔ 11 (1927/28) 73 άρ.15 πίν.1,15 (άμφότερα III Β : 1).

’Αξιοσημείωτος ή πρός τά τεφρά μινύεια συμπτωματική όμοιότης, ώς έκ τοϋ χρώ
ματος τοϋ πηλοΰ καί τής έστιλβωμένης έπιφανείας.

Πιθανή χρονολόγησις ΥΜ III Α.

69 (262) (Πίν. 24δ). Κύπελλον δμοιον βαθύτερον, οδτινος συνεκολλήθησαν 
τρία μικρά τεμάχια, έλλιπές δύο μικρά μέρη άνω. Χείλος λοξώς έξέχον έκροή μάλλον 
άνερχομένη. Χρωματισμένον δλον (πλήν τοϋ πυθμένος τής βάσεως) διά βαθυκαστάνου 
άπελεπισμένου μέρη τινά.’Επί τοϋ χείλους (καί τής έκροής έν συνεχείς), συστάδες 
6-8 έγκαρσίων γραμμιδίων δι’ έπιθέτου λευκοΰ χρώματος.

Ύψος 0.061 είς τήν λαβήν 0.084, διάμ.: βάσ. 0.048, χείλ. 0.132, μήκος έκροήςθ.036.
Βλ. τον προηγούμενον αριθμόν.

70 (255) ( Π ί ν. 24 α, η ). Κύπελλον δμοιον συγκολληθέν έκ τεμαχίων, έλλιπές 
δύο μικρά μέρη. Διακόσμησις διά καστανού πρός τό καστανομέλαν, είς πολλά μέρη 
άραιοΰ ή έξιτήλου, ώστε νά καθίσταται ξανθοκάστανον, πολύποδος έσωτερικώς, κατά 
δέ τήν περιφέρειαν βλαστοειδών καμπύλών (αίτινες συνεχίζονται μικρότεροι, οίονεί 
άτροφοϋσαι, καί ύπό τήν έκροήν ) συστρεφομένων άνω πρός τ’ άριστερά, ένθα συνε- 
νοΰνται μέ τάς σκιαζούσας ταύτας τρεις λεπτοτέρας γραμμάς.

Ύψος 0.067, είς τήν λαβήν 0.092, διάμ.: βάσ. 0.043, χείλ. 0.135.
Περί τοϋ σχήματος βλ. άριθ. 68. Ό πολύπους πλησιάζει πρός τό mot. 21, 4 (III 

A : 2π). Τά βλαστόσχημα έπανευρίσκονται άνεστραμμένα έπί λάρνακος έκ Κρήτης 
ΑΔ 4 (1918) 79 είκ. 23 (χρονολογουμένης III Β : 1) προσεγγίζουν δέ πρός τό mot. 
25, 18 (III A : 2 καί III C : 1).

Πιθανή χρονολογία III A : 2.

71 (411) (Πίν. 24θ). Σκύφος μόνωτος συγκολληθείς έκ τεμαχίων έλλιπής μέ
ρος κάτω καί μικρόν άνω. Ζεύγος έγχαράκτων αυλακώσεων ύπό τό άνω ιδιαιτέρας δια- 
μορφώσεως χείλος. Πηλός καστανόφαιος. ’Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβωμένη. 
Διακόσμησις διά καστανομέλανος, τό πλεϊστον έξω καί έξ όλοκλήρου έσω έξιτήλου.
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καταλιπόντος καστανόφαια ίχνη, καμπύλων τριγώνων σχηματιζομένων διά πλήρους 
φυλλοσχήμου γραμμής πλαισιουμένης έκατέρωθεν ύπό λεπτοτέρας γραμμής κατά τόν 
τρόπον των επί τοΰ ψευδοστόμου άριθ. 29 τριγώνων μέ όμοίαν συστάδα καμπύλων 
γραμμιδίων κατά τάς γωνίας. Χείλος άμφοτέρωθεν περιγεγραμμένον. Έσωτερικώς άνω 
ζεύγος λεπτών ταινιών, τρεις άλλαι χαμηλότερον καί πλήρης κύκλος έν τφ κέντρω.

Κατά τό σχήμα ( F 283, III A : 2 [—Β ]) πρβλ. ΒΜ C 620 καί CY Danemark 
II 55 (54) 16 (Ρόδου).

'Ως πρός τήν διακόσμησιν πρβλ. άριθ. 29. Τό παρόν διαφέρει κατά τάς παχυνο- 
μένας καμπύλας, όμοιάζον εις τούτο πρός τό έκ Παλαικάστρου τεμάχιον ΒΜ A 726,1

(είκ. 159 άνω μέσον) (ένταύθα Σχεδ. 11) καί κατατασ- 
σόμενον ώς έκ τούτου εις τήν άρχαιοτέραν παραλλα
γήν ( mot. 24β, ΥΜ III A : 1).

Πρβλ. καί άριθ. 94.
"Ωστε ό σκύφος χρονολογητέος ΥΜ III A : 1 /2.

72 (304) (Πίν. 24ζ άριστερά). Σκύφος όμοιος 
άκέραιος. Χείλος έλαφρώς πρός τά έσω έξογκούμενον 
μέ ζεύγος αυλακώσεων έξω. Πηλός άσυνήθως βαρύς. 
Χρωματισμένον έξωτερικώς άμελώς δι’ άμαυροΰ μέλα- 
νος χρώματος.

"Υψος 0.059, διάμ.: βάσ. 0.044, χείλ. 0.135.
Περί τοΰ σχήματος βλέπε τόν προηγούμενον άριθμόν.

73 (410) ( Π ί ν. 25γ). Σκύφος όμοιος συγκολληθείς έκ 13 τεμαχίων, έλλιπής μέρη 
τινά. Χείλος ώς τού προηγουμένου. Πηλός καστανόφαιος. Χρωματισμένος όλος δι’ 
άμαυροΰ μέλανος κατά τόπους πορφυρίζοντος. Τό χρώμα δεν έχει « πιάσει» κατά τήν 
βάσιν καί μικρόν μέρος έν συνεχεία υπέρ αύτήν.

"Υψος 0.067, διάμ.: βάσ. 0.044, χείλ. 0.142.

74 (409 ) (Πίν. 25 β). Σκύφος όμοιος συγκολληθείς έξ 8 τεμαχίων έλλείπουν μι
κρότερα μέρη. Πηλός καστανόφαιος. Χρωματισμένος όλος διά καστανοπορφυρού κα
τά τόπους μελανωτέρου.

"Υψος 0.065, διάμ.: βάσ. 0.041, χείλ. 0.15.
Βλ. άριθ. 71.

75 (408). Σκύφος όμοιος συγκολληθείς έκ 15 τεμαχίων, έλλιπής κατά τι. Χρω
ματισμένος δι’ άμαυροΰ μέλανος, τό όποιον δέν έχει «πιάσει» καλώς έφ’ όλης τής 
έπιφανείας, εις τινα δέ σημεία έχει φθαρή.

"Υψος 0.065, διάμ.: βάσ. 0.041, χείλ. 0.145. 76

76. Μικρού κλειστού άγγείου (πρόχου πιθανώς) τό κάτω μέρος περιλαμβάνον 
καί τήν βάσιν. Πηλός ροδόφαιος. Επιφάνεια μελόχρους, έστιλβωμένη, κατά μέγα μέρος 
έφθαρμένη. Διακόσμησις δι’ άνοικτερύθρου, έκ τής όποιας σφζεται ταινία άμέσως ύπέρ 
τήν βάσιν.

Μέγ. ύψος 0.13, διάμ.: βάσ. 0.035, πάχος τοιχωμάτων 0.0025.

Λ-
Σχεδ. 11. "Οστρακον έκ Πα· 

λαικάστρου

( =ΒΜ A 726,1 είκ. 159 )
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77. Χονδροειδούς κλειστού αγγείου αντίστοιχον τμήμα. Πηλός κεραμόχρους 
ακάθαρτος. Επιφάνεια τεφροπρασίνη.

Μέγ. ϋψος 0.038, διάμ.: βάσ. 0.056, πάχος τοιχωμάτων 0.005—0.006.

78. Μεγάλου κλειστού αγγείου τεμάχιον. Πηλός ίοκάστανος μέ τεφροπρασίνας 
αποχρώσεις, ίδίμ πρός τά έξω. ’Επιφάνεια άνώμαλος έκ ξένων σωματιδίων.

Διαστ. 0.135x0.105, πάχος τοιχωμάτων 0.012—0.0145.

79. (437). Τριώτου πιθανώς τό κάτω μέρος περιλαμβάνον τήν βάσιν, ώς καί 
τμήμα παρά τον ώμον σώζον μέρος τής πλαστικώς διαμορφουμένης συμφύσεως τοϋ 
λαιμού καί τής καθέτου ταινιοσχήμου αυλακωτής λαβής. Πηλός τεφρός, πρός τά έξω 
κεραμόχρους. Επιφάνεια τό πλεϊστον κατεστραμμένη μετά τοΰ ώχροϋ έπιχρίσματος. 
Πιθανώς άπιόσχημον.

Μέγ. ύψος 0.078, διάμ. βάσ. 0.061, πάχος τοιχωμάτων (κάτω) 0.005—0.006.

80. Τμήμα τής βάσεως πυξίδος πιθανώτατα, έλαφρότατα κοιλούμενον. Πηλός 
ροδόφαιος. ’Επιφάνεια κακώς διατηρουμένη. Διακόσμησις διά καστανομέλανος, έν 
μέρει άπελεπισμένου, τριών όμοκέντρων καί τετάρτης πλατείας ταινίας κατά τήν κάμψιν 
τών τοιχωμάτων.

Μέγ. ύψος 0.022, διάστ. 0.0125 X 0.05, διάμ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.20 περίπου.
"Αν πρόκειται πράγματι περί πυξίδος, τότε αΰτη είναι ή μοναδική έκ τοΰ τάφου. 

Σύγχρονον πυξίδα καί καλύμματα βλ. Palaik. 95—97 (είκ. 79, 80α,β,). Περί μινωικών 
πυξίδων γενικώτερον πρβλ. Ε. Η. Dohan, A Late Minoan Pyxis, The Museum 
Journal 23 (1932) 55 - 59.

81 (431) (Πίν. 25ι). Κρατήρος τεμάχια περιλαμβάνοντα τό δριζοντίως έξέ- 
χον χείλος. Πηλός κεραμόχρους. ’Επιφάνεια ώχροκιτρίνη έστιλβωμένη. Διακόσμη- 
σις διά καστανερύθρου μέ άλυσιν παχέων κεκλιμένων σιγμοειδών περί τον λαιμόν καί 
σειράς φυλλοσχήμων ύπό τήν πλαστικήν δήλωσιν τής συμφύσεως τοϋ λαιμού. ’Επί τοϋ 
χείλους συστάδες παχειών έγκαρσίων γραμμών. Ό λαιμός χρωματισμένος έσωτερικώς.

Διάμ. ( καθ’ύπολογισμόν) 0.23—0.265, πλ. χείλ. 0.016.
Τό τεμάχιον άνήκει άσφαλώς εις κρατήρα μετά λαιμοϋ τοϋ τύπου τών άριθ. 1—4.
Όμοίαν σειράν σιγμοειδών περί τόν λαιμόν φέρει κρατήρ έκ Συρίας (Syria 9 

(1928) 21 άρ. 11 πίν, 18 = Stubbings έ.ά. 60. είκ. 15β ( YE III A : 1 βλ. καί άριθ. 2) 
άνευρίσκεται δέ καί έπί συγχρόνων άρτοσχήμων έκ Κρήτης (A. Evans, The Tomb of 
the Double Axes είκ. 23 καί πίν. 2).

Πιθανή χρονολόγησις ΥΜ III A : 1.

82 (419) (Πίν. 25ε, Σχεδ. 12, 13). Κρατήρος τμήμα άνω συγκολληθέν έκ 5 
τεμαχίων. Πηλός τεφρός έσω, κεραμόχρους πρός τά έξω. ’Επιφάνεια ωχροκίτρινη 
έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά καστανοϋ πρός τό καστανέρυθρον ζώνης, όριζομένης 
άνω ύπό παχείας κυματοειδούς γραμμής, διαφόρων άντικειμένων, άγγείων κυρίως, δε
ξιά τής σωζομένης λαβής, άριστερά δέ ταύτης σπείρας μέ κυματοειδείς άποφύσεις. Τήν 
πλατείαν ταινιόσχημον λαβήν κοσμεί έπίσης διπλή άντικόρυφος κυματοειδής ταινία.

Μέγ. ϋψος 0.145, διάμ. χείλ. (καθ’ υπολογισμόν) 0.246.
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Μοναδικόν έκ τοΰ τάφου παράδειγμα κράτη ρος άνευ λαιμού, καθαρώς μυκη-

Σχεδ. 12. Ή διακόσμησις τής κυρίας ζώνης τοϋ κρατηρος άρ. 82

ναϊκοϋ σχήματος (F 7 YE III A : 2π) ιδιαιτέρως συχνού έν Κύπρω 21 προσεγγίζον
μάλλον πρός τό έκ Κουρίου ΒΜ C 391 (— Exc. G. είκ. 
127, JHS21 (1901) 111, είκ. 6 και Jdl 26 (1911) 233, 
(είκ. 16 ).

Μοναδική έν όλη τή μυκηναϊκή κεραμεική είναι 
και ή διακόσμησις 22. Άπλουστέρα φαίνεται ή άριστε- 
ρά τής λαβής σπείρα μέ τάς πρός τά έσω κυματοειδείς 
προεξοχάς· έμφανής σχηματοποίησις πλοκάμου πολύ
ποδος μετά τών μυζητήρων.

Τό αμέσως δεξιά τής λαβής ραβδόσχημον παρα
μένει δυσερμήνευτον. 'Ο έν συνεχεία τροχός είναι γνω
στός ώς κοσμητικόν στοιχεΐον έν τή μυκηναϊκή κε- 
ραμεική (mot. 17, 11 είδικώς), βοηθητικόν δμως κατά 
τό πλεΐστον, ουδέποτε δε είς τοσούτον μέγεθος, είμή 
μόνον ώς κεντρικόν στοιχεΐον τής κύκλφ διατεταγμέ
νης διακοσμήσεως παγουροσχήμων (βλ. π.χ. CV Great 
Britain I 20,5).

’Αμέσως πρός τά δεξιά τοϋ τροχού είκονίζεται 
άκριβώς άγγεΐον τοΰ ιδιαιτέρως άγαπητοΰ είς τήν ’Ανατολήν μάλιστα δε τήν Κύπρον 
είδους τούτου. Τό παριστάμενον τάσσεται άκριβέστερον είς τόν τύπον F 188 (III 
A : 2π) άπαντώντα καί εις τήν μινωικήν κεραμεικήν βλ. π.χ. PM ΙΥ 353 ( είκ. 297α) 
καί μάλιστα II, 1, 215 είκ. 121 9c έκ Παλαικάστρου 23 μέ παρεμφερή διακόσμησιν.

Σχεδ. 13. Σπείρα αριστερά τής 
λαβής τοϋ αότοϋ κρατήρος

21. Είς τά δύο ύπό τοϋ Furumark σημειούμενα έλλαδικά παραδείγματα πρόσθες καί τό έκ Μυκηνών 
ΠΑΕ 1951, 220 είκ. 23.

22. Αγγεία παριστώνται καί έπί ( συγχρόνου ) τεμαχίου έκ Κύπρου μέ παράστασιν άρματος ( Exc. 
C. 9 είκ. 65, 1076 = ΒΜ G 339 = Furumark 435-6 είκ. 75 ) κατέχοντα δμως έκεί τήν θέσιν παραπλη
ρωματικών. Έτι μάλλον δευτερεύουσαν θέσιν καταλαμβάνουν έπί όλίγων μινωικών διακοσμήσεων 
( αύτ. ). ’Αγγεία είκονίζονται ένίοτε έπί μινωικών σφραγίδων ( PM 1,197 είκ. 145, 716 είκ. 539c, 124 είκ. 
93α, Matz6A. πίν. 12, I καί 19 5β, 68α. 8c) συχνότατα δέ έπί καππαδοκικών ( Η. de Genouillac, 
Ceramique Cappadocienne I, Paris 1926, 46-60 ), πρός άς δμως δέν φαίνεται ύπάρχουσα συνάφεια.

23. Άλλα παραδείγματα έκ Παλαικάστρου, BSA9 (1902/3) 316 είκ. 15 καί Palaik. 85 είκ. 67.
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Έτερον παγουρόσχημον (σφζόμενον κατά τό ήμισυ) είκονίζεται είς τό δεξιόν 
άκρον τού τεμαχίου, ή διακόσμησις δέ τούτου προσεγγίζει πολύ προς τήν έπί όμοιο- 
σχήμου έκ Παλαικάστρου Palaik. 85 είκ. 67 (ΥΜ III A : 2 ), καθώς καί επί των έκ τοϋ 
"Ηραίου τοϋ Άργους C. Blegen, Prosymna I, Cambridge 1937, έγχρωμος πίναξ VIII καί 
των έκ Κύπρου Exc. C. είκ. 71, 948 (πρβλ. 959, 949 καί 133, 56) καί Ε. Sjoqkvist, έ. ά. 
πίν. 5 καί 35,3.

Έν φ όμως ή δυάς αύτη των παγουροσχήμων μας προσεγγίζει πρός τήν ’Ανατολήν, 
αί μεταξύ αυτών είκονιζόμεναι κανθαροειδεΐς κύλικες δέν είναι γνωσταί εί μή μόνον έν 
τή κυρίως Έλλάδι (F 272 καί 273).

’Ανεξαρτήτως όμως τών καθ’ έκαστα στοιχείων ή όλη παράστασις είναι μοναδική 
καί χωρίς έστω καί μακρινάς άναλογίας πρός γνωστά παραδείγματα. Μόνον ή παράστα- 
σις μήτρας έκ Παλαικάστρου (ΑΕ 1900,27-50 πίν. 3, 1 24) παρουσιάζει ικανοποιητικήν 
αναλογίαν καί θά ήδύνατο ίσως νά βοηθήση είς τήν έρμηνείαν τών παριστωμένων. Οΰτω 
έπανευρίσκεται έκεΐ ό τετρασκελής μέγας τροχός—εύχερώς ταυτιζόμενος ώς ήλιακός δί
σκος έκ τών περιβαλλουσών αύτόν τριγωνικών άκτίνων—δεξιά δέ παρίσταται γυνή(;) 
κρατούσα προ αύτής μήνην(;)

Τό δυσδιάγνωστον καί όπωσδήποτε χωρίς βεβαιότητα25 έρμηνευόμενον σύνολον 
τούτο ευχερές ήτο νά έκληφθή ώς είκονίζον παγουρόσχημον άγγεΐον καί ν’ άποδοθή 
άναλόγως.

Μόνον τό πρός τ’άριστερά σύνολον, ένθυμίζον κάπως τό κηρύκειον, δέν έχει άν- 
τίστοιχόν τι έπί τής μήτρας—άλλωστε δέν ύποτίθεται ότι κατ’άνάγκην ύφίσταται άντι- 
γραφή ταύτης έπί τοϋ άγγείου, άλλά σημειοΰται μόνον ή παρουσία στοιχείων, τά όποια 
βεβαίως καί άλλαχόθεν θά ήσαν γνωστά είς τον άγγειογράφον— όπωσδήποτε δέ παραμέ
νει άνερμήνευτον. Ή έκ τής μεθ’υψωμένων χειρών θεάς καταγωγή του καί τολμηρά καί 
έξεζητημένη φαίνεται.

Πρέπει πάντως νά ύπομνησθή ότι ή τοσάκις σημειωθεΐσα στενή συνάφεια τών άγ- 
γείων τής Καρπάθου πρός τήν γειτονικήν άνατολικήν Κρήτην, καί μάλιστα τό διά τήν 
άντίστοιχον περίοδον ιδιαιτέρως γνωστόν Παλαίκαστρον, ένισχύει τήν ύπόθεσιν δτι καί 
ή πρός τήν μήτραν συγγένεια δέν είναι ίσως συμπτωματική. Περί τοϋ έλευθέρου πως 
καί έμμέσου τρόπου δανεισμού ύπηνίχθην άνωτέρω.Προσθετέον δέ δτι είς τήν είς άγγεΐα 
μετατροπήν τών συμβόλων συνέδραμεν άσφαλώς καί ή χρήσις τών άντιστοίχου σχήμα
τος αγγείων είς λατρευτικός πράξεις26.

Έκ τοϋ σχήματος ό κρατήρ χρονολογητέος YE HI A : 2 π.

83 (279) (Πίν. 25α). Άμφορίσκος εύρύστομος (πιθοειδής) άποκεκρουμένος

24. ’Εξ οΰ καί Μ. Nilsson, Geschichte der griechischen Religion I ( βλ. σημ. 17 ) 282 είκ. 141. 
Βλ. καί L. Milani, Studi e materiali I, Firenze 1899, 175-186 καί Σ. Ξανθουδίδην (τό δεύτερον) ΑΕ 
1903, 187-200, θεωρούντο Κρητικήν τόσον τήν μήτραν όσον καί τήν σχετικήν λατρείαν.

Ή μήτρα είς νέαν ώραίαν φωτογραφίαν έν C. Zervos L’art de la Crete, Paris 1956, είκ. 744 
(καί 745).

25. Πρβλ. καί Nilsson ε.ά. 280.
26. Πρβλ. τήν άπεικόνισιν αγγείων έπί δυάδος βωμών τής Ρέας ταυροβόλου έν ’Αττική ( βλ. I. 

Σβορώνος, Τό ’Εθνικόν Μουσεϊον, ’Αθήναι 1911, 474-484 πίν. 80 [ ΕΜ 1746-1747 ] μέ τήν παλαιοτέραν 
βιβλιογραφίαν έν σημ. 1· πρόσθες νύν καί 1G II2 4841, 4842), όπου άσφαλώς τό «τελετής συνθή
ματα κρυπτά» τοϋ έπιγράμματος είς ταύτα άναφέρεται.
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τήν έτέραν των λαβών. Πηλός καστανόφαιος. ’Επιφάνεια ωχροκίτρινη έστιλβωμένη μέ 
μεγάλας λοξάς ρωγμάς (σκασίματα). Διακόσμησις δι’ υπερύθρου κυκλικών κηλίδων, 
άκανονίστου τετρασκελοΰς (swastika) καί κύκλου μετά στιγμής άνω, ζεύγους άτάκτων, 
οριζοντίων καί άλλων καθέτων καί βοστρυχοειδών γραμμών.

Ύψος 0.09, διάμ.: βάσ. 0.032 κοιλ. 0.082, χείλ. 0.065.
Όμοιον άγγεϊον μικρών διαστάσεων δέν γνωρίζω άλλαχόθεν.Τό σχήμα ανευρίσκε

ται έπί τριώτων. Πολύ όλιγώτερον δύναται νά καταταχθή εις ώρισμένους τύπους ή δια- 
κόσμησις, τής όποιας ή άταξία καί μάλιστα ή άμέλεια καί άδεξιότης φαίνονται άποκλείον- 
τα τήν παρά τεχνίτου έκτέλεσίντης. Τούτο δε έν συνδυασμώ προς τήν έλαττωματικότητα 
τού άγγείου καθιστά πιθανήν τήν ύπόθεσιν ότι τούτο είτε άρχήθεν προορισθέν (εις 
τούτο συνηγορεί καί τό μικρογραφικόν τού σχήματος) είτε έκ τών ύστέρων, λόγφ τών 
έμφανισθέντων έλαττωμάτων, παραδοθέν διεκοσμήθη ύπό παιδός.

’Αναλογίαν ώς πρός τό άμελές τής διακοσμήσεως καί τό μικρογραφικόν παρουσιά
ζει καί τό διττόν άγγεϊον Exc. G. 34 είκ. 62, 1227 ( = ΒΜ C 428 ).

84 (421 ) (Πίν. 25θ,ια).Τριποδική βάσιςύψηλή συγκολληθεϊσα έκ τεμαχίων ελλι
πής μικρά μέρη. Οί πόδες έσχηματίσθησαν διά τής άποκοπής άπλώς τών εις τ’ άνοί- 
γματα άντιστοιχούντων τμημάτων. Πηλός ώχροπράσινος. Όμοιόχρους έστιλβωμένη 
έπιφάνεια. Διακόσμησις εις δύο ζώνας χωριζομένας διά γραμμής συνεχομένων σπει
ρών άνω καί τριγωνικών όστρέων ύπ’ αύτάς ώς καί πλοκαμοειδοΰς γραμμής, μέ στί
γματα έντός τών άνοιγμάτων, έπί τών ποδών.

"Υψος 0.202, διάμ. : άνω 0.215-0.25, κάτω 0.30 περίπου.
Όμοίαν άκριβώς βάσιν δέν γνωρίζω άλλαχόθεν γενική μόνον είναι ή συγγένεια 

πρός τήν F336. Πρβλ. καί Furumark, Settlement 173-17527. ’Αλλά καί τά στοιχεία τής 
διακοσμήσεως δέν έχουν άκριβή άντιστοιχίαν. Αί διά τής έκ τών άνω πρός τά κάτω, 
έλαφρώς καμπύλου,έφαπτομένης συνδεόμεναι σπεΐραι προσεγγίζουν μόνον πρός τό mot. 
46,40 (ΙΙΙΑ : 1), έλλείπουν όμως τ’ άλλαχού άπαντώντα παραπληρωματικά τών γωνιών. 
’Επίσης καί τά τριγωνικά όστρεα τής κάτω σειράς στερούνται τών πληρουσώντά διάκενα 
στιγμών τού mot. 69 (ΥΜ ΙΙ-ΙΙΙΑ). Ή πλοκαμοειδής, τέλος, γραμμή προδίδει τεχνοτρο
πίαν σημαντικώς προγενεστέραν τού συγγενούς mot. 53, 14, αί δέ μεταξύ τών πλοκάμων 
των στιγμαί—εις κανονικήν όμως διάταξιν— άπαντοΰν καί έπί τών άνακτορικοΰ ρυθμού 
ρυτών έκ Παλαικάστρου, Palaik. 50 είκ. 38,52 είκ. 40.

Βλέπε καί τόν έπόμενον άριθμόν.
Πιθανή χρονολογία ΥΜ ΙΙΙΑ : 1.

85 (422) (Πίν. 25 η). Τριποδική βάσις χαμηλή συγκολληθεϊσα πλήρης έκ 13 τεμα
χίων. Πηλός καστανόφαιος. ’Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διά 
καστανομέλανος, έν μέρει έξιτήλου, εις δύο ζώνας, άνω μέν συστάδων κατακορύφωνόρι- 
ζομένων έκατέρωθεν ύπό πλήρων καμπύλων γωνιών, κάτω δέ πυκνής σειράς παχέων Σ. 
Έπί τών ποδών συστάδες λεπτών δικαμπύλων,ώς έπί τού τριώτου άρ. 13 (Πίν. 14α,δ,ε)'

27. Σημειωτέα ή μέχρι τών γεωμετρικών χρόνων έπιβίωσις τοΟ σχήματος έν Κύπρφ. Βλ. 
Swedish Cyprus Expedition I, 238 ( 40), 200 ( 91 ) πίν. 130, L420.40 καί 406.91. Πρβλ. καί 183 
(42) πίν. 132, L402. 42. Βλ. καί άριθ. 85.
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κατά τήν πρός τό άνοιγμα γωνίαν ένός τών ποδών καί ριπιδιοειδής συστάς άπλών καμ
πύλών.

"Υψος 0.105, διάμ.: βάσ. 0.22 περίπου, χείλ. 0.13.
Πλησιέστερον παράλληλον τοϋ σχήματος ( F336) τό έκ τοϋ άγγειοπωλείου τών 

Ζυγουριών( C. Blegen, Zygouries, Cambridge Mass. 1928, 149 : 3 είκ. 138) μέ διακό- 
σμησιν άπλών ταινιών 28 29.

Έκ τών κοσμητικών στοιχείων μόνον αί συστάδες γραμμών μεταξύ καμπύλων ορίων 
τής άνω ζώνης άντιστοιχοΟν πρός τό mot. 65,7 (1ΙΙΑ : 2). Πρός δέ τά σιγμοειδή τής κάτω 
ζώνης πρβλ. τά ( άντίστροφα) Ζ έπί τοϋ έκ Κνωσοϋ τεμαχίου ΒΜ Α731 ( ΥΜ ΙΙΙΑ : I, 
Furumark 385 σημ. 4). Περί τών έπί τών ποδών δικαμπύλων τέλος βλ. άριθ. 13.

Αναλογίας ώς σύνολον ( διαφέρουσα μόνον κατά τό πρός τά κάτω έξέχον χείλος) 
παρουσιάζει ή έν ΑΕ 1895, 257-258 πίν. 10, 10 (ΥΕ ΙΙΙΑ 2) βάσις, μέ παχύ έπίσης περί
γραμμα καθ’ δλον τό μήκος τής κάτω παρυφής καί σειράν Ν έπί τοϋ χείλους.

Πιθανή χρονολόγησις ΥΕ ΙΙΙΑ : 2.

86 (420) (Πίν. 25δ, ζ). Τριποδικός λέβης μετά καλύμματος συγκολληθείς έκ τε
μαχίων, έλλιπής μέρος τοϋ σώματος, ώς καί τοϋ καλύμματος. Πηλός τεφροπράσινος. 
Επιφάνεια ώχροπρασίνη έστιλβωμένη. Διακόσμησις διάκαστανοϋ, τό πλεΐστον άραιοϋ 
ή έξιτήλου, έπί μέν τοϋ καλύμματος (Πίν. 25ζ) συστάδων γραμμών καί δικτυωτών 
τριγώνων, έπί δέ τοϋ άνω μέρους τοϋ σώματος μικρών όρθογωνίων είς τετραπλήν σει
ράν, πληρουμένων έναλλάξ στιγμών καί συστάδων γωνιών άνοικτών κάτω.

"Υψος 0.177 μετά τοϋ καλύμματος 0.203 είς τήν λαβήν 0.27, διάμ.: βάσ. 0.056,κοιλ. 
0.20, χείλ. 0.089, καλύμματος 0.106.

Όμοιότατον κατά τό σχήμα τό Ann. 13/14 ( 1930/31 ) 265 είκ. 10, έκ Ρόδου, δθεν 
καί άλλα δμοια προέρχονται2β, ώστε τό σχήμα θεωρητέον άσφαλώς ροδιακόν. Τοϋτο 
φέρει δύο σειράς τριγώνων έπί τοϋ σώματος, όμοιας πρός τάς έπί τοϋ καλύμματος τοϋ 
δημοσιευομένου. Παράλληλον τής διακοσμήσεως τοϋ σώματος δέν έχω ύπ’ δψει μου. 
’Αναλογίαν μόνον παρουσιάζει ή διακόσμησις ή πληροΰσατό σώμα μεγάλων πτηνών έξ 
Έγκώμης καί Μυκηνών ( βλ. άριθ. 12). ΥΕ III A : 2. Βλ. καί τόν έπόμενον άριθμόν.

87 (285) (Πίν. 25ε). Τριποδικός λέβης δμοιος συγκολληθείς έκ τεμαχίων μέ 
έλαχίστας έλλείψεις. Πηλός καστανόφαιος. Επιφάνεια μελόχρους άστίλβωτος. Διακό- 
σμησις διά καστανοϋ, τό πλεΐστον έξιτήλου, τριάδων γραμμιδίων καί κυματοειδοϋς 
έπί τοϋ καλύμματος, δικτυωτών δέ τριγώνων έπί τοϋ άνω μέρους τοϋ σώματος.

"Υψος 0.173-0.18, μετά τοϋ καλύμματος 0.20,είς τήν λαβήν 0.257,διάμ.: βάσ. 0.066 
κοιλ. 0.165, χείλ. 0.085 καλύμματος 0.102.

Περί τοϋ σχήματος βλ. τόν προηγούμενον άριθμόν. Συγγενέστερα κατά μέν τό
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28. Έπιβίωσις τοΟ σχήματος ( πρβλ. τήν προηγουμένην ύποσημείωσιν ) δύναται νά θεωρηθή τό 
Swedish Cyprus Expedition I, 231, πίν. 130, L 417.128.

29. Βλ. Ann. 6/7 ( 1923/24) 205 είκ. 128, 250 είκ. 155, 256 είκ. 160, ΒΜ A 811 πίν. 10, G. Μ. 
A. Richter, Handbook of the Greek Collection, Cambridge Mass. 1953, 14 πίν. 3h., D. M. Robin- 
son-C. G. Harcum-J. H. Iliffe, Greek Vases in Toronto, Toronto 1930, 30 άριθ. 23 (μέ σχέδιον) 
πίν. 9, CV Danemark I πίν. 47, 1, 3, 7. Βλ. καί Stubbing* έ.ά. 16, ώς καί τόν έπόμενον άριθμόν.

S
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σχήμα τό έν Τορόντφ, κατά δέ τήν διακόσμησιν τό έν Κοπεγχάγη (άνωτ. σημ. 29) μέ 
δικτυωτά τρίγωνα έπί τοΰ καλύμματος.

88 (266 ) ( Πίν. 26ζ δεξιά ). Βαθύς κρατήρ ( στάμνος) μετ’ έκροής, ούτινος ή βά- 
σις καί τμήμα άνω μετά τής έκροής καί τής έτέρας των λαβών συνεκολλήθησαν έκ τεμα
χίων. Πηλός τεφρός, κεραμόχρους προς τάς έπιφανείας. Άβαφής καί άκόσμητος.

Ύψος 0.31, διάμ.: βάσ. 0.15, κοιλ. 0.305, χείλ. 0.185.
Πάντα τά όμοια μινωικά είναι άρχαιότερα· βλ. Clara Rhodos 10 ( 1941 ) 90 εϊκ. 

37 (ΥΜ Ια, πρβλ. Furumark, Settlement 184), BSA 27 (1926/27) 281 πίν. 23, 34 (MM 
ΙΙβ ), ΒΜ Α432 πίν. 6 ( ΠΜ III, πρβλ. καί A 436), Ρ. Demargne, Necropoles de Mallia 
II ( fitudes Cretoises VII), Paris 1945, 5 άρ. 8492 πίν. 29 καί 15 πίν. 34,1 (ΠΜ. III). 
Μικρότερα είναι ή συγγένεια τοϋ σχήματος πρός τό F 66 (άνευ έκροής καί μέ καθέ
τους λαβάς).

Έκ τών άρχαιοτέρων πιθανώς άγγείων τοΰ τάφου ( ΥΜ ΙΙΙΑ : 1).

89 (267) (Πίν. 26ζ άριστερά). Όμοιος βαθύς κρατήρ άποκεκρουμένος μέρος 
τοϋ χείλους. Πηλός καί έπιφάνεια μελανότεφρος.

Ύψος 0.32, διάμ. : βάσ. 0.155, κοιλ. 0.31, χείλ. 0.205.

90 (425 ) ( Πίν. 26ια άριστερά). Λεκάνη κολουροκωνική συγκολληθεϊσα έκ τε
μαχίων- έλλείπει μικρόν τοϋ πυθμένος. Πηλός καστανότεφρος, όχι πολύ καθαρός. 
Επιφάνεια ωχροκίτρινη στοιχειωδώς έστιλβωμένη. Άβαφής καί άκόσμητος.

Ύψος 0.113, διάμ. : βάσ. 0.125, χείλ. 0.251-0.28.
Δέν γνωρίζω όμοίαν. Πρβλ. όμως τά όμοιόσχημα κύπελλα έκ τοΰ παρά τήν Κνωσόν 

Μαύρου Σπήλιου, BSA 27 (1926/27) πίν. 23 (κάτω μέσον) V17 (MM III)- βλ. καί V16, 
ΙΧΒ 13 ( MM III -ΥΜ I) καί 16 ( MM III πιθανώς).

91 (424) ( Πίν. 26ια δεξιά). Λεκάνη όμοια συγκολληθεϊσα έκ τεμαχίων έλλιπής 
κάτω. Πηλός τεφρός άκάθαρτος, κεραμόχρους πρός τά έξω. Διακόσμησις ταινιών δι’ 
έρυθρωποΰ, τό πλεΐστον έξιτήλου. Έπί τοΰ χείλους έγκάρσιαι ταινίαι καί ταινία ύψη- 
λά έσω. Ό πυθμήν μετά μέρους τών τοιχωμάτων έν συνεχείμ χρωματισμένος.

"Υψος 0.105, διάμ. : βάσ. 0.155, χείλ. 0.253-0.282.
Βλ. τόν προηγούμενον άριθμόν.

92 (286 ) ( Πίν. 26θ ). Γάστρα χειροποίητος μετά ρωγμών άποκεκρουμένη δύο μι
κρά μέρη άνω. ’Οπή κατά τό κέντρον τοΰ πυθμένος. Πηλός τεφρός άκάθαρτος,-κεραμό
χρους πρός τά έξω. Επιφάνεια άλείαντος.

"Υψος 0.122, διάμ. : βάσ. 0.19-0.20, χείλ. 0.25, όπής 0.045.
Περί τής χρήσεως γαστρών, γνωστών καί έκ τοιχογραφιών, κατά τήν μινωικήν 

έποχήν, βλ. I. Χατζηδάκιν ΑΕ 1912, 206 (πρβλ. καί αύτ. εικ. 12). Πρβλ. καί τόν έπό- 
μενον άριθμόν.

93 (424 ) ’Ηθμός κυρτός άποκεκρουμένος. Αί όπαΐ έχουν άνοιγή έκ τών έσω πρός 
τά έξω. Πηλός χονδρός μελανότεφρος.

Μεγ. ύψος 0.066, διάμ. 0.103, όπών 0.009-0.010.
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Ή όμοιότης τοΰ ήθμοΰ τούτου προς τά στόμια των σημερινών ποτιστήρίων είναι 
εντυπωσιακή, τίποτε δέ δέν αποκλείει ν’ άνήκεν εις παρόμοιον, καί άναλόγου χρήσεως, 
σκεύος, δν μάλιστα ή παρουσία του συνδυασθή πρός τήν ανωτέρω περιγραφομένην γά- 
στραν.

Έκ τής τοποθεσίας Μακέλλι προέρχεται καί όμάς τεσσάρων άγγείων παραδοθέντων 
ύπό τού έκεΐ εκτάκτου έπιμελητοϋ των αρχαιοτήτων. Τά αγγεία ταΰτα, ώς άνήκοντα 
εις τήν αύτήν εποχήν καί τήν αυτήν νεκρόπολιν (ίσως άκόμη καί τόν αυτόν τάφον ), 
περιλαμβάνω εις τήν παρούσαν μελέτην, ώστε νά σχηματισθή κατά τό δυνατόν πληρε- 
στέρα είκών τής έν Καρπάθω κεραμεικής κατά τήν ΠΙΑ περίοδον.

94 (441) (Π ί ν. 26 γ, η). Ψευδόστομος άμφορεύς έπί ποδός, άποκεκρουμένος μέρος 
τοΰ στομίου ανω καί μικρόν τής άκμής τής βάσεως. Πηλός καστανότεφρος. Επιφάνεια 
ώχροπρασίνη έστιλβωμένη,λίαν βεβλαμμένη. Μικρά όπή (διατρηθεΐσα μετά τήν οπτη- 
σιν) έπί τοΰ άνωμάλως κυρτουμένου δίσκου των λαβών. Διακόσμησις διά βαθυκαστάνου, 
κατά μέγα μέρος έξιτήλου, εις δύο ζώνας. Έπί μέν τών ώμων, έναντι τοΰ στομίου, διπλοΰν 
κυματοειδές, ώς έπί τοΰ ψευδοστόμου άμφορίσκου άριθ. 30, συντετμημένον εκατέρωθεν 
τοΰ στομίου εις τόν πυρήνά του μέ τό περί αυτό ζεΰγος γραμμών. Κατά δέ τό άνω μέρος 
τοΰ σώματος εύρεΐα ζώνη μέ καμπύλα τρίγωνα σχηματιζόμενα καθ’ δν τρόπον καί έπί 
τοΰ σκύφου άριθ. 71, πληρούμενα καμπύλων γραμμών πρός τάς γωνίας καί έγκαρσίας 
κατευθύνσεως μικρών μηνοειδών είς τόν ΰπ’ αυτόν καταλειπόμενον χώρον.

Ύψος 0.233, διάμ. : 0.052, κοιλ. 0.172, δίσκου λαβών 0.043.
Τό σχήμα, δνευ άκριβοϋς άντιστοιχίας είς τήν μυκηναϊκήν κεραμεικήν, προσεγγί- 

ζον τό F23 (τριώτων, όλιγώτερον δέ τό F165 καί F119 πρόχων, καί τά τρία ΙΙΙΑ : 1), 
ό σχηματισμός δέ τών λαβών τόν τύπον β τής ΙΙΙΑ : 1 περιόδου ( Furumark είκ. 23 ).

Περί του έπί τών ώμων κυματοειδούς βλ. άρ. 30(mot.71c, ΥΜ ΙΙΙΑ 1), περί δέ τής 
έπί τής κοιλίας διακοσμήσεως (mot. 24b ΥΜ ΙΙΙΑ1) βλ. άρ. 71. Πρβλ. είδικώτερον ΡΜ 
III 386 είκ. 258 καί ΒΜ Α726, 1 ( Παλαικάστρου ).

Τό άγγεϊον χρονολογείται άσφαλώς ώς ΥΜ ΙΙΙΑ : 1.

95 (442) (Πίν. 26ζ). Ψευδόστομος άμφορίσκος έπί ποδός, έλλιπής μέρος τής 
κοιλίας. Ώχρόλευκον έπίχρισμα έπί τής λίαν βεβλαμμένης έπιφανείας. Έκ τής δια- 
κοσμήσεως σφζονται ίχνη μόνον του περιγράμματος τών λαβών κλπ.

"Υψος 0.092, διάμ.: βάσ. 0.028, κοιλ. 0.08, δίσκου λαβών 0.021.
Τοΰ σχήματος δέν άνευρίσκονται παράλληλα μεταξύ τών μυκηναϊκών. Πιθανώς 

ΥΜ ΙΙΙΑ : 1.

96 (443) (Πίν. 26ε). Προχοΐσκη άκεραία μέ ραμφόστομονέκροήν. Πηλός κερα- 
μόχρους. Ώχροκίτρινον έπίχρισμα κατά μέγα μέρος βεβλαμμένον. Διακόσμησις διά κα- 
στανερύθρου πρός τό καστανόν φολίδων μετά στιγμής έπί τών ώμων.

"Υψος 0.061, διάμ. : βάσ. 0.0205, κοιλ. 0.059.
'Ως πρός τό σχήμα πρβλ. Evans ΡΤ 513-4 είκ, 117, 6b. 66ρ. 79g καί Η. Van 

Effenterre, Necropoles de Mirabello ( fitudes Cretoises VIII), Paris 1948, 54 up. 075 
πίν. 28 ( ΥΜ IIIB ), βλ. καί 074 πίν. 12,
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Ή διακόσμησις ταυτίζεται πρός τό mot. 70,2 (ΙΣΙΑ 1). Περί τοϋ φολιδωτού γενι- 
κώτερον βλ. είς άρ. 6.

Κατά τε τό σχήμα καί τήν διακόσμησιν πλησιέστερον παράδειγμα C. Blegen, 
Prosymna (II) είκ. 372, 851. Πρβλ. καί είκ. 110, 124. ΥΜ III A : 1.

97(444) (Πίν. 26α, β, δ, ι). Μικρόν πιθόσχημον (ή όδοντωτή διαμόρφωσις 
τοΰ λαιμού καί αί έγκοπαί κατά τήν βάσιν έγένοντο διά μαχαιριδίου μετά τήν άνεύρε- 
σιν). Επιφάνεια σαρκόχρους έστιλβωμένη, κατά τόπους βεβλαμμένη, μέ λευκά ίχνη 
ξένης ουσίας. Διακόσμησις διά καστανού πρός τό καστανέρυθρον, συμμετρικώς διατε
ταγμένη κατ’ άξονα κάθετον πρός τήν έκροήν, πτηνών εντός φυτικού διακόσμου ( άν- 
θέων) έκατέρωθι ζατρικιοειδοΰς.

Μέγ. ύψος 0.089, διάμ. : βάσ. 0.031, κοιλ. 0.072, λαιμού 0.035.
Τό σωζόμενον φαίνεται δτι άπετέλει τό έτερον ήμισυ διπλού άγγείου όμοιου πρός τό 

σύγχρονον καί ίσομέγεθες έκ Κνωσού (Evans, Tomb of Double Axe s32-33 άρ. 6a 
είκ. 46) μετ’ άναλόγου πως διακοσμήσεως. Πρβλ. καί τό έκ Θήρας BCH 46 (1922), 124 
είκ.12, 13 καί πίν. 13 καί βλ. καί Gournia πίν. 9,9 10,26 καί (έγχρωμον) J. Τό έπί τής 
κοιλίας άνοιγμα δεικνύει τήν θέσιν προσφύσεως τού σωλήνος συνδέσεως πρός τό έτερον 
άγγεΐον τής δυάδος.

Ή όλη σύνθεσις άνάγεται ασφαλώς εις τήν έπί τριώτου έκ τάφου τής Κνωσού 
παράστασιν (BSA 47 ( 1952 ) 264( 6) είκ. 10 καί 14, πιν. 56α ). Τού τεμαχίου τούτου ή 
ζωντάνια τής διακοσμήσεως αποδίδεται, όρθώς, είς έπιδρασιν (ή καί άμεσον μίμησιν) 
τών τοιχογραφιών. Είς τό αύτό πρότυπον άποδοτέα, έκτος τής ήμετέρας, καί ή παράστα- 
σις έπί μικρού τριώτου τοΰ τάφου XIX τής Ίαλυσοΰ (Ann. 6/7(1923/24)130-131 άρ. 6 
είκ. 50 καί 52. CV [ Italia 19, 461 ] Rodi 2 πίν. 5, 2. Έτέρα παραλλαγή τής συνθέσεως 
καί έπί ζεύγους άρυβαλλοειδών έκ Φαιστού, Mon. Ant. 14(1904)567-568 άρ. 25,26 πίν. 
37,38 καί C. Zervos, L’ art de la Cr0te, Paris 1956, είκ. 737, 738. Όμοιον δέ πτηνόν 
καί έπί τεμαχίου έκ Κνωσού JHS23(1918/19) 198-199 είκ. 14 (άνω δεξιά, ΥΜ ΙΙΙΑ: 2). 
ΥΜ ΙΙΙΑ : 2.

Ό τάφος, ώς έσημειώθη ένάρχή, περιείχε καί τά έξής μετάλλινα άντικείμενα, όπλα 
κυρίως (Πίν. 26ιβ) :

98, 99 (261)(Πίν. 26 ιβ Α,Θ, Σχεδ. 14άνω)(261). Δύο μολύβδινα μηνοειδή τε
μάχια μέ λοξώς διερχομένην όπήν καθ’ έκάτερον τών τερμάτων, ένθα σχηματίζεται έμ- 
φανώς ταπεινή προεξοχή. Τοΰ μέν πρώτου τό έτερον τών περάτων άποκεκρουμένον κατά 
τήν προεξοχήν, τού δέ μείζονος ή όπή, εύρυτέρα, άνοίγει χοανοσχήμως πρός τά έξω.

Άρ. 98 : Μήκος 0.106, μέγ. πάχος 0.018, διάμ. (είς τά πέρατα) 0.0115-0.0125.

Άρ. 99 : Μήκος 0.132, μέγ. πάχ. 0.019, διάμ. (ώς άνω) 0.013-0.014.
Δέν γνωρίζω τι δμοιον καί δέν δύναμαι νά έρμηνεύσω τήν χρήσίν του.

100 : ’Ορθογώνιον όρειχάλκινον έλασμα, άνευ άκμών, άποκεκρουμένον τό έτε
ρον τών περάτων.

Μέγ. μήκ. 0.054, πλ. 0.01, πάχος 0.007,
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101 (257) (Πίν. 26ιβ Δ, Σχεδ. 15 κάτω). Ξίφος (έγχειρίδιον)όρειχάλκινον, άπο- 
κεκρουμένον τήν άκωκήν, συγκολληθέν έκ 4 τεμαχίων (είς τήν φωτογραφίαν έλλείπεν

Σχ. 14. Χάλκινα όπλα καί μολύβδινα άντικείμενα έκ τοΟ τάφου

τό άκρον τής λαβής). Λεπτόν ταπεινόν περιχείλωμα κατά τήν λαβήν καί τό άνώτατον 
τμήμα τής αΙχμής.

Μέγ. μήκος 0.032, λαβής μήκος (μέχρι τοΟ ήλου) 0.075, πλ. 0.019-0.021, αίχμής 
πλάτος 0.013-0.053, πάχ. 0.008-0.015.

ΤοΟ τύπου Β κατά τήν κατάταξιν τοΟ Ν.Κ. Sandars, The First Aegean Swords 
and Their Ancestry AJA 65 (1961) 17-28 (περί τής διασπορας τοϋ τύπου βλ. είδικώτε- 
ρον σ. 27-28 ). Έκ τών όμοιων 
σημειώ : Τό έκ τοϋ VI βασιλι
κού τάφου των Μυκηνών (G.
Karo, Die Schachtgraber von 
Mykenai, Miinchen 1930,904 άρ. 
πίν. 95 καί άρ. 747 πίν. 91), τό 
έξ Ίαλυσοϋ (Ann. 6/7(1923 /24 )
199 είκ. 124 ) καί τά έκ ΚνωσοΟ 
( BSA 47 ( 1952)255-256, 275 V 
( 6 ) είκ. 12 πίν. 54c, πρός τό τέ
λος τής ΥΜ II).

102 ( 258 ) (Πιν. 26ιβΖ, Σχεδ. 14) μέσον. Έγχειρίδιον όρειχάλκινον συγκολλη
θέν πλήρες. Αυλάκωσις κατά μήκος των άκμών (όφειλομένη ίσως απλώς εις όξείδωσιν).

Μήκ. 0.28. Λαβής : μήκ. 0.067, πλ. 0.021, μέγ. πάχ. 0.0035. Αίχμής: πλ. μέγ. 0.058, 
μέσον 0.023, πάχ. 0.0065-0.007.

ΤοΟ τύπου A, Sandars έ.ά.. Έκ τών όμοιων σημειωτέον ιδιαιτέρως τό έκ τής γειτο-
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νίκης πρός τήν Κάρπαθον νήσου Σαρίας JHS 17 (1897) 67 εϊκ. 3 καϊ Η. Β. Walters, 
Catalogue of the Bronzes in the British Museum, London 1909, 6 άρ. 43. Βλ. άκόμη 
καί Karo ε.ά. άρ. 906 πίν. 95 (μήκους 0.29) καί τά έκ Κνωσού BSA 51 (1956) 95-96 
καί 98 άρ. 6 ( καί 7 ) είκ. 3 πίν. 15α ( πιθανώς ΥΜ Ιβ /II, άρ. 6. 81 - 83 ).

103 (259) (Πίν. 26ιβΓ, Σχεδ. 15 άνω). Μάχαιρα όρειχαλκίνη, άποκεκρουμένη 
κατ’ άμφότερα τά πέρατα, σφζουσα, άμφοτέρωθεν έξέχοντα, ήλον στερεώσεως τής λαβής.

Μέγ. μήκ. 0.18, πλάτος (μέγιστον) 0.043, πάχος 0.003-0.004.
Όμοια έκ τάφου τής Ίαλυσοϋ μέ δύο τρίωτα χρονολογούμενα πρός τό τέλος τής ΥΕ 

III A (2) περιόδου, βλ. Furtwangler-Loschke, Mykenische Vasen, 75 πίν. D άρ. 17 
( τά άγγεΐα σ. 8 τάφ. IV, πίν. 3, 19.20). Τό σχέδιον καί παρά C. Torr, Rhodes in An
cient Times, Cambridge 1885, πίν. 3 α.

104 ( 260 ) (Π ί v. 26 ιβ Η, Σ χεδ. 15). Αιχμή δόρατος όρειχαλκίνη άποκεκρουμένη 
μικρόν τήν άκωκήν. Έπί τοϋ καυλοΰ, είς άπόστασιν 0.032 άπό τοϋ τέρματος, ζεύγος

όπών (διά τήν διέλευσιν ήλου στερε
ώσεως πρός τό δόρυ). Ό καυλός τερ
ματίζεται είς ταπεινόν δακτύλιον πλά- 

Σχεδ. 16. ΑΙχμή δόρατος Χ0ϋς 0.007.

Μήκ. 0.325, διάμ. καυλοΰ 0.026, μέσον πάχος 0.013.
Όμοιαι αί έκ τάφων τής Κνωσού, A. Evans, Tomb of the Double Axes 15 είκ. 

12 καί JHS 47 (1952) 255-256, 271 III ( 14) καί 275 V (7) είκ. 12 πίν. 53 β καί 51 
(1956), 96 καί 98 άρ. 8 είκ. 4 πίν. 15α ( πρβλ. άνωτέρω) καί ή έξ Ίαλυσού, Furtwan
gler-Loschke ε.ά. πίν. D 4 ( = Torr ε.ά. πίν. 3 c).

105 (256) (Σχεδ. 16). Αιχμή δόρατος όρειχαλκίνη άπεστομωμένη τήν άκωκήν. 
’Επί τού καυλού ζεύγος όπών κατά τον άξονα τού πλάτους τής αιχμής καί είς άπόστα- 
σιν 0.021 άπό τού άνω πέρατός του. Κολεός πεπιεσμένος.

Μήκ. 0.20 ( καυλοΰ 0.115 ), διάμ. 0.035.
Πρβλ. τήν έξ Ίαλυσού Ann. 13/14 (1930/31) 344 είκ. 95.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

ΠΗΛΟΣ

'Ως πρός τήν κατά τό χρώμα τού πηλού κατανομήν των άγγείων διδακτικόν είναι 
νά παρατηρηθή κυρίως ή συνάφεια έκάστου χρώματος πρός ώρισμένην προέλευσιν. 
Χαρακτηριστική ίδίςι τυγχάνει ή σύνδεσις τού καστανοφαίου πρός τά υποτιθέμενα έγ- 
χωρίου κατασκεϋής άγγεΐα, πρός τά όποια κατά δεύτερον λόγον φαίνεται συνδεόμενος ό 
έσωτερικώς τεφροΰ χρώματος πηλός, δστις άναλόγως τής άρχικής άποχρώσεως καί τού 
βαθμού όπτήσεως κλίνει πρός τό καστανόφαιον ή τό κεραμόχρουν, συναπτόμενος είς τήν 
τελέυταίαν περίπτωσιν μέ τά μινωικής κατασκευής άγγεΐα. Τό έρυθρωπόν έμφανίζεται 
είς περιωρισμένον άριθμόν, άλλ’ άποκλειστικώς καί είς τάς τρεις περιπτώσεις έπί άναμ- 
φισβητήτως γνησίων μινωικών άγγείων. Έκ των λοιπών χρωμάτων πηλού τό πρασινό- 
τεφρον καί τό ροδόφαιον ή ροδόχρουν έμφανίζονται έπί μυκηναϊκών, ροδομυκηναϊκών 
κυρίως, άγγείων.
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Τό αμαυρόν έπίχρισμα ( βλ. σ. 33 σημ. 3 ), έκτος έξ κεραμοχρόων και τεσσάρων ερυ
θρωπών, άπαντά επί δύο προσέτι αγγείων, ένός μέ τεφρόν (κεραμόχρουν πρός τά έξω ) 
καί ετέρου μέ καστανότεφρον πηλόν. "Ωστε ή χρήσις τούτου περιορίζεται εις αγγεία 
κατασκευασθέντα έκ πηλού ώρισμένων αποχρώσεων καί είδικώς κεραμόχρου— άλλοτε 
άνοικτοτέρας πρός τό έρυθρωπόν, σπανιώτερον δέ σκοτεινοτέρας πρός τό τεφρόν.

ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΙΣ

Προβαίνοντες εις έπισκόπησιν τού τρόπου διακοσμήσεως θά πρέπει πρώτον νά έξε- 
τάσωμεν τό π ε δ ί ο ν τής διακοσμήσεως, ήτοι τό τμήμα τής έπιφανείας τού 
αγγείου, έφ’ οδ έξαπλοϋται ή κυρία διακόσμησις (πρβλ. καί Furumark 171-173 ).

Γενικώς κατά τούς παλαιοτέρους χρόνους ή διακόσμησις καταλαμβάνει μείζονα 
έπί τού άγγείου έκτασιν. Είς τρεις μάλιστα είδικάς περιπτώσεις, έπιβιώσεις άρχαίων 
τρόπων, άπλοϋται αΰτη έλευθέρως σχεδόν έπί τού σώματος τού άγγείου ( άριθ. 22,26 καί 
27 )30. Είς τρεις αλλας περιπτώσεις ή διακόσμησις καταλαμβάνει ιδιαιτέρως έκτεταμέ- 
νον τμήμα κατά τό άνω μέρος τού σώματος (άριθ. 1,4 καί 21 Π ί ν. 12α,β, 13α, 17α,γ,ε).

Συνήθως όμως έπί τών μινωικής τεχνοτροπίας άγγείων ό χώρος ούτος δέν χρησιμο
ποιείται ένιαίως άλλά χωρίζεται διά συστάδος γραμμών καί ταινιών είς δύο ζώνας, ών 
ή μέν περί τούς ώμους, ή δέ κατά τήν κοιλίαν τού άγγείου (άριθ. 13,29,94 Πίν. 14α,δ,ε). 
Καί ή δευτέρα δμως αΰτη κεκοσμημένη ζώνη ταχέως έγκαταλείπεται, τού κάτω μέρους 
τού σώματος καταλαμβανομένου υπό άκοσμήτων ζωνών μεταξύ περιθεουσών ταινιών καί 
γραμμών καί αυτός δέ ό φέρων τήν διακόσμησιν χώρος, ευρύτερος κατ’ άρχάς (άριθ. 
2, 12, 5, 6, 34, 57 καί 43 Πίν. 13 β-δ, 14β,γ ) περιορίζεται βαθμηδόν είς στενήν μεταξύ 
τών λαβών ζώνην ( άρ. 3, 7, 8, 9, 25 καί γενικώς έπί τών κυπέλλων καί κυλικών ).

Έν τούτοις καί μετά τήν έγκατάλειψιν τής δευτέρας ζώνης ή περιοριζομένη οΰτω 
κατά τούς ώμους διακόσμησις έξακολουθεΐ διατηρούσα τάσεις έξαπλώσεως έκδηλουμέ- 
νας είτε διά τής έπεκτάσεως τού κοσμουμένου χώρου καί έπί μέρους τής κοιλίας (άριθ. 
5, 6, 7, 32 Πίν. 13γ,δ,ε άριστερά ), είτε διά τής είς διπλήν σειράν άναπτύξεως τών κο
σμητικών στοιχείων ( άριθ. 3 καί 33 Πίν. 12δ, 20δ ).

Ό βαθμιαίος οδτος κατ’έκτασιν περιορισμός τής διακοσμήσεως παρατηρεΐται καί 
έπί τών ύστερώτερον, έν τώ συνόλφ των, χρονολογουμένων ύψιπόδων κυλικών τού τάφου 
μέ έπιβίωσιν τής έφ’ δλης σχεδόν τής έπιφανείας έξαπλώσεως τού κοσμήματος είς μο
ναδικόν παλαιότερον παράδειγμα ( άριθ. 34 Πίν. 20β ).

Πρέπει πάντως νά όμολογηθή δτι ή χρονική καί ρυθμολογική μεταβολή τών σχε
τικών μέ τήν έκτασιν τής διακοσμήσεως τάσεων κινείται έντός εύρυτάτων πλαισίων καί 
δέν βαίνει άκριβώς συγχρόνως καί παραλλήλως πρός τά καθορισθέντα δρια, έξαρτωμένη 
άμεσώτερον καί άποφασιστικώτερον άπό τήν μορφήν ( άκόμη καί τό μέγεθος ) τού άγγεί
ου. Χαρακτηριστικόν έν προκειμένφ είναι δτι έπί τριών έκ τών άρχαιότερον χρονολο
γουμένων ψευδοστόμων (άριθ. 30-32 Πίν. 16δ, 19β,γ,ε), ή διακόσμησις περιορίζεται 
έπί τών ώμων. 'Η σημειουμένη δέ σύμπτωσις δέν είναι τυχαία, διότι είς τό ίδιοτύπου 
σχήματος είδος τούτο άγγείου δλη ή λειτουργία του ώς σκεύους συγκεντροΰται είς τόν

30. Έπί μέν τοΟ πρώτου (Πίν. 16 α,γ), κατά τρόπον ένθυμίζοντα τά έφυράίκά, έπί δέ τοϋ δευτέ- 
ρου(Πίν. 18) άκριβώς σχεδόν όπως ή διακόσμησις τοΟ άνακτορικοΟ ρυθμοΟ, ώστε άμφότεραιαί 
περιπτώσεις άποτελοΟν κάπως είδικάς έπιβιώσεις παλαιοτέρων συστημάτων.
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περί τάς λαβάς καί τό στόμιον χώρον, ένθα καί θεωρείται άπαραίτητος ή διακόσμησις, 
εύχερώς, φυσικώς σχεδόν, περιοριζομένη είς τήν περί αύτά γεωμετρικές οΰτως είπείν 
καθοριζομένην ζώνην, δταν μάλιστα, λόγφ τής είδικωτέρας κατατομής τού άγγείου, δέν 
προσφέρεται άλλη κατάλληλος έπιφάνεια ( ώς ή περί τήν κοιλίαν ζώνη είς τούς σφαι
ρικού σχήματος άμφορεΐς).

Πόσον στενώς δέ έξαρτάται ή έπί τών ψευδοστόμων διακόσμησις άπό τήν θέσιν 
τών λαβών καί τού στομίου καταδεικνύεται καί άπό τήν προσπάθειαν κατανομής τών κο
σμητικών στοιχείων, είς τρόπον ώστε τό στόμιον νά καταλαμβάνη τήν θέσιν τού έπί 
τού έναντι χώρου μεσαίου κοσμητικού στοιχείου, όμοιου συνήθως, ένίοτε όμως διαφό
ρου (άριθ. 31 Πίν. 19β,ε) τών έκατέρωθεν δύο άλλων κοσμημάτων (πρβλ. καί Fu- 
rumark 174, 177).

Ώς πρός τά κοσμητικά στοιχεία παρατηρεΐται γενικώς ότι ταΰτα είναι 
περιωρισμένης μάλλον κλίμακος μέ έντονον προτίμησιν πρός τά καμπυλόγραμμα.

Αί άπεικονίσεις φυσικών όντων είναι όλίγαι, μέ ίσχυράν πάντοτε τήν τάσιν σχημα- 
τοποιήσεως.

Έκ τού χερσαίου ζωικού κόσμου παρίστανται δίς μόνον πτηνά (άριθ.21 καί 97 Πίν. 
17α,γ,ε καί 26), καταχρηστικώς δέ σημειοΰται ένταΰθα καί ή άπεικόνισις βουκράνου 
(άριθ. 22 Πίν. 16α).

Πλείονα είναι τά έκ τής θαλασσίας πανίδος ειλημμένα θέματα. Μετά σχετικού, συμ- 
βατικώς άποκαλουμένου, νατουραλισμού 81, άλλά κυρίως μέ άξιοσημείωτον ζωντάνιαν, 
κινούνται δύο Ιχθύες (ή δελφϊνες) έπί μιας πλευράς τού τριώτου άριθ. 21 (Πίν. 
17α,γ,ε). Πολύποδες έμφανίζονται δίς, μέ μείζονα μέν «νατουραλισμόν» έπίτοΰψευδο- 
στόμου άριθ. 26 μέ έντονωτέραν δέ τήν σχηματοποίησιν έντός τού κυπέλλου άριθ. 70 
(Πίν. 24ε ). Μνημονευτέα ένταΰθα καί ή έπί τού σκεύους άριθ.84 (Πίν. 25θ,ια) πλο- 
καμοειδής γραμμή, διατηρούσα, παρά τήν άφαίρεσιν τού σώματος, ζωντανήν τήν σχέ- 
σιν της πρός τό φυσικόν πρότυπον, πράγμα αισθητόν καί είς τόν τεχνίτην, ώς μαρτυρεί 
ή διά στιγμών δήλωσις τοϋ θαλασσίου χώρου. Τυπικώτερον σχηματική είναι ή άπόδο- 
σις τοϋ άργοναύτου ( άριθ. 1 καί 2, Πίν. 12, 13α,β ) καί τού ναυτίλου (άριθ. 36, 42, 43 
Πίν. 20ε, 21 δ,α).

Πρός θαλάσσια όστρεα συνδέονται καί τινα τών κοσμητικών στοιχείων, είς τά 
όποια ή άπομάκρυνσις έκ τοϋ άρχικώς είκονιζομένου έχει φθάσει είς βαθμόν καθιστώντα 
άμφίβολον τήν ταύτισίν των, ώστε νά δύναται νά ύποστηριχθή ότι ή προέλευσίς των ήτο 
άνεπίγνωστος καί είς αυτόν τόν άγγειογράφον (άριθ. 4, 13, 14, 65, 66, 84 Πίν. 12α, 
14α,δ,ε καί 15).

'Ικανός, πάλιν, άριθμός κοσμητικών στοιχείων είναι ειλημμένος έκ τού φυτικού 
κόσμου. Έκ τούτων τά είς τήν χερσαίαν χλωρίδα άνήκοντα, όχι μόνον τά συνηθέστερα, 
οίον πάπυροι (άριθ. 1, 21 Πίν. 12β, 13α), φοΐνιξ (; άριθ.35 Πίν. 20α) καί «μυκηναϊ
κόν» άνθος ( άριθ. 97), άλλά καί τά λοιπά παρουσιάζουν ίσχυράν σχηματοποίησιν, 
έλάσσονα μέν οί Ιδιότυποι κλάδοι έκ φύλλων ( άριθ. 27 Πίν. 16 β δεξιά καί 16ζ δεξιά), 31

31. Βλ. κυρίως G. A. S. Snijder, Kretische Kunst, Berlin 1936, passim μέ όρθήν έρμηνείαν τής 
μινωικής τέχνης, άνεξαρτήτως τών παθολογικών θεωριών. Πρβλ. καί F. Matz, Kreta, Mykene, 
Troia, Stuttgart 1956, 86-87 καί Die Antike 11 (1935) 140 ( βλ. καί 188-189, 192) C. Zervos 6.ά. 
491 καί είδικώτερον διά τήν δστερομινωικήν κεραμεικήν 503-505.
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έντονωτέραν δέ οί βλαστοί (άριθ. 70, Πίν. 24α), αί σειραί φυλλοσχήμων (άριθ. 2, 3, 81 
Πίν. 12δ, 13 β ) καί οί ρόδακες ( άριθ. 12, Πίν. 14β,γ).

Έκ τής θαλασσίας δέ βλαστήσεως έχουν ληφθή τά θυσανοειδή φύλλα καί ή θαλασ- 
σία ανεμώνη τεθέντα πρός δήλωσιν τοΰ περιβάλλοντος χώρου επί τοΰ διά πολύποδος 
κοσμουμένου ψευδοστόμου άριθ. 26 ( Πίν. 16β καί 18 ).

Καίτοι εις ένόργανα έπίσης όντα κατά τό πλεΐστον άναγόμενα έξετάζομεν ένταΰθα 
χωριστά τά καμπυλόγραμμα γενικώς κοσμήματα, άφθονώτερα καί ποικιλώτερα 
τών λοιπών κατηγοριών.

Συχνά άπαντοΰν τά συνήθη εις τήν τυπικήν μυκηναϊκήν άγγειογραφίαν, ήτοι τρι- 
κάμπυλοι ( άριθ. 5, Πί ν. 13γ) καί άπλαϊ φολίδες (άριθ. 1,6, 12,18, 19,36,96, Πίν. 12β5 
13α, 13δ, 14β,γ ) καί σπεΐραι (έλεύθεραι άριθ. 40, 41, 61-63, Πίν. 21γε, 23Θ), διπλαΐ 
(άρ. 22, Πίν. 16γ), συνεχόμενοι (άρ. 8, 38, 84, Πίν. 12 γ, 21 β, 25θ,ια) άνηρτημέναι 
(άρ. 1, Πίν. 12β). Έπανευρίσκονται προσέτι έπί τών στενών ζωνών (λαιμών κυρίως καί 
ώμων) αί κυματοειδείς γραμμαί ( άρ. 1, 3, 4, Πίν. 12α,β,δ, 13α, ), ώς καί ή σειρά κε
κλιμένων σιγμοειδών (άρ. 81, Πίν. 25ι).

Τά λοιπά καμπυλόγραμμα κοσμητικά στοιχεία, όντα καί χαρακτηριστικώτερον μι- 
νωικά, δύνανται νά διαιρεθούν εις δύο κατηγορίας :

Α) Τά εξ έπαλλήλων καμπύλών, ύπό ποικίλους συνδυασμούς, άποτελούμενα, προ- 
τιμώμενα εϊς εΰρείας ζώνας (άρ. 2, 3, Πίν. 12δ, 13 β) καί εις συγκεντρικάς έπιφανείας 
(έπί τοΰ περί τάς λαβάς κυκλικού τομέως τών ψευδοστόμων άρ. 29, 30, 94, Πίν. 19α,ε, 
36γ,η).

Β) Τά εις συνεχή σειράν έν είδει άλύσεως έκ συστάδος καμπύλών έναλλασσομένης 
κατευθύνσεως σχηματιζόμενα, συμπληρούμενα, μάλιστα κατά τάς πρός τό περίγραμμα 
τής ζώνης ( άνω καί κάτω) ή καί μεταξύ τών συστάδων σχηματιζομένας γωνίας, δι’ άλ
λων μικροτέρων συστάδων καμπύλων πάντοτε γραμμών εγκαρσίων πρός τάς μείζονας.

Αί εις τό σύστημα τούτο καμπύλαι έκάστης συστάδος δέν είναι ισοπαχείς άλλά ή 
μεσαία ή ή άκραία σύρεται παχυτέρα τών άλλων, αί όποϊαι έξαρτώνται ταύτης καθ’ ύπό- 
ταξιν, διότι χαράσσονται πολύ λεπτότεραι τής κυρίας, ώς άπλή «σκίασις» ταύτης. Ή 
κυρίαρχος δέ αυτή γραμμή διατηρεί συνήθως κάτι άπό τήν όργανικότητα τοΰ άρχικοΰ 
θέματος σχηματιζομένη παχυτέρα πρός τό μέσον ή τό έτερον τών περάτων.

Ούτος δέ άκριβώς ό τρόπος συντάξεως καί χαράξεως τής διακοσμήσεως συνιστά 
καί τήν βασικήν διαφοράν τής ύστερομινωικής (ΥΜ ΙΙΙΑ) άπό τής (μεταγενεστέρας 
χρονικώς ) ύστερομυκηναϊκής (YE IIIC:1) κοσμητικής τών άγγείων. Διότι άμφότεραι 
μέν χρησιμοποιούν τά αυτά, κατά βάσιν, κοσμητικά στοιχεία μέ άνάλογον ρυθμόν32, 
ή διαφορά όμως έγκειται εις τό ότι τά μέν ύστερομυκηναϊκά διακρίνει ή λεπτόγραμμος, 
χωρίς έξαρσιν κυριαρχοΰντος στοιχείου, καί άκριβολόγος πειθαρχημένη έκτέλεσις, τά 
δέ ύστερομινωικά αί ζωνταναί είσέτι καμπύλαι καί ή άνετος, παρέχουσα τήν έντύπωσιν 
άμελοΰς σχεδόν έκτελέσεως, σύνταξις τής διακοσμήσεως.

32. Περί τής εις τήν YE III C : 1 κεραμεικήν χρήσεως καμπυλόγραμμων κοσμημάτων διά μέν 
τήν κατηγορίαν Α βλ. Frodin-A. Persson, Asine, Stockholm 1938, 403 : 5, 404 : 9 είκ. 265, 1.3 (έτη 
ψευδοστόμων πάλιν ), διά δέ τήν κατηγορίαν Β είς BSA 25 (1921 /1923) 46 πίν. 9β ( τής Σιταποθήκης ), 
όπου ό Wace άναγνωρίζει έπίδρασιν τών τοιχογραφιών.

Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
23/05/2023 01:32:53 EEST - 34.211.113.242



74 ΣΕΡ. ΧΑΡίΤήΝΙΔΗ

Τήν σύνθεσιν τών έν λόγω καμπυλογράμμων κοσμημάτων διέπει ή τάσις τής «άν- 
τιστρόφου κινήσεως», ήτις εις τήν άντίστοιχον μυκηναϊκήν κεραμεικήν έχει άποκρυ- 
σταλλωθή εις στατικήν μετωπικότητα. Άντιθέτως ή άρχή αυτή είς τήν μινωικήν άγγειο- 
γραφίαν είναι δυναμική, διότι λείπει έκεϊ τό κεντρικόν στοιχεΐον καί ή τελειωμένη ίσορ- 
ρόπησις ένός άπηρτισμένου όλου. Τήν τάσιν ταύτην διακρίνει ή έναλλασσομένης—λοξής 
συνήθως— κατευθύνσεως διαδοχή τών στοιχείων τής διακοσμήσεως ουδέποτε άφ’ έαυ- 
τής τερματιζόμενης, αλλά μόνον συμβατικώς ή διά τοϋ σχηματισμού άτέρμονος κύκλου 
περατουμένης. Δι’ δ καί τό σύστημα τούτο έπικρατεΐ σχεδόν πάντοτε είς περιθεούσας 
ζώνας, μάλιστα κυπέλλων ( άρ. 29,49,58,59,60,71,94, Πίν. 19δ, 22α, 23α,δ ). 'Η αυτή 
κατά μήκος άναπτυσσομένη κίνησις χαρακτηρίζει καί τήν έπί τού μεγάλου κρατήρος 
άριθ. 4 καί τού επίσης μεγάλου τριώτου άρ. 13 ( Πίν. 14α,δ,ε ) διακόσμησιν είς άμφοτέ- 
ρας δέ τάς περιπτώσεις προς κάλυψιν τής άσυνήθως εύρείας ζώνης τά καθ’έκαστον στοι
χεία έχουν έπιμηκυνθή καθ’ ύψος, δημιουργουμένων οΰτω κενών πληρουμένων δι’άλλων 
κοσμημάτων.

Ιδίαν τέλος κατηγορίαν μεταξύ των καμπυλογράμμων κοσμημάτων άποτελοΰν αί 
είς περιθεούσας ζώνας χρησιμοποιούμενοι συστάδες δικαμπύλων (άρ. 13 καί 85, Πίν. 
14α,δ,ε καί 25η ), αί κυματοειδείς γραμμαί ( άρ. 1,4,26, Πίν. 12α,β, 13α, 16β, 18 ), ώς 
καί τό πλήρες κυματοειδές, τό κατακορύφως, είς στενάς μετόπας ή καί λαβάς (άρ. 2, 4, 
85, Πίν. 12α, 13β) χρησιμοποιούμενον.

Πολύ μικροτέρα είναι ή συχνότης τών εύθυγράμμων κοσμημάτων, εί- 
δικώς δέ περιορισμένη ή χρήσίς των ώς στοιχείων συνιστώντων τήν κυρίαν διακόσμησιν, 
πράγμα συμβαΐνον μόνον είς άγγεΐα μυκηναϊκής τεχνοτροπίας καί μάλιστα είς δύο είδη 
άγγείων : τρίωτα ( άρ. 7, 15, 9 καί 16 μέ γραμμάς, γωνίας καί δικτυωτόν) καί τριποδικά 
σκεύη (άρ. 86, 87, Πίν. 25δ,ς·,ζ). 'Ως τμήμα τής κυρίας διακοσμήσεως θεωρητέα καί 
ή σειρά τών J έπί τής βάσεως άρ. 85 (Πίν. 25η )33.

’Αλλά καί ή είς ύποτεταγμένην ή δευτερεύουσαν θέσιν χρησιμοποίησις εύθυγράμ
μων στοιχείων δέν είναι τόσον συχνή, άν μάλιστα έξαιρέσωμεν τάς άπλάς έγκαρσίας 
γραμμάς (ή ταινίας ) τάς έπί τών λαβών (άρ. 2, 21, 27, 29, 32) ή κατά συστάδας, έν εΐδει 
κιγκλιδωτοΰ,έπί τού χείλους τιθεμένας (άρ.3, 4, 12,13, 14, 39, 46, 81, καί 67),όπότε υπο
λείπονται μόνον ή μετόπη τεθλασμένων ( άρ. 12 καί 31), αί σειραί ζητοειδών ή σιγμοει
δών ( άρ. 33 καί 81, Πίν. 20δ, 25ι), ώς καί ό έπί τού δίσκου τών λαβών ψευδοστόμου 
σταυρός (άρ. 27). Μικραί, τέλος, γωνίαι καί σταυροί έμφανίζονται ώς παραπληρωμα
τικά μεγαλυτέρων κοσμημάτων έπί τών μεγάλων τριώτων άγγείων (άρ.2 καί 12, Πίν. 
13β,14β,γ).

Περίπτωσιν συνδυασμού εύθυγράμμου πρός καμπυλόγραμμον άποτελοΰν αί έπί τής 
βάσεως άρ. 85 συστάδες γραμμών μεταξύ δικαμπύλων όρίων.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΙΣ

Έκάστου άγγείου ή χρονολόγησις έπροτάθη είς τό τέλος τού λήμματος τής περι
γραφής. Βασιζομένη αύτη είς τεχνολογικά κριτήρια γίνεται μέ πολλήν έπιφύλαξιν.

"Εν πάντως είναι τό άσφαλές συμπέρασμα, δτι τά άγγεΐα τού τάφου καλύπτουν τό

33. Ώς σύνολον δέν δύναται νά θεωρηθώ εύθύγραμμον τό έντός οίονεί νατουραλιστικοϋ (φυσι
κού πάντως ) περιβάλλοντος ζατρίκιον έπί τού ύπ’ άριθ. 97 ( Π ί ν. 26 δ ) άγγείου.
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μεγαλύτερον μέρος τής III Α περιόδου, ή πρώτη φάσις τής οποίας εκπροσωπείται διά 18 
έξ αυτών. Καί άν άκόμη ύποτεθή δτι ή έντός τοΰ τάφου κατάθεσίς των έπραγματοποιήθη 
ίκανά έτη μετά τήν κατασκευήν των, πάλιν δέν δυνάμεθα νά άπομακρυνθώμεν πολύ τοΰ 
κατωτέρου όρίου τής ΙΙΙΑ: 1 φάσεως, ήτοι τών περί τό 1400 π.Χ. χρόνων κατά τήν άπόλυ- 
τον χρονολόγησιν τοΰ Furumark. Έξ άλλου όμάς άγγείων καί είδικώς έξ τών δέκα ύψι- 
πόδων κυλικών εμφανίζουν χαρακτηριστικά ταυτιζόμενα σχεδόν προς τά τής III Β περιό
δου, κατατασσόμεναι οδτω εις τήν μεταβατικήν μεταξύ III A : 2 καί III Β φάσιν. Κατ’ αυ
τόν τόν τρόπον ή ΙΙΙΑ περίοδος καλύπτεται μέχρι τοϋ έσχάτου κατωτέρου όρίου αύτής.

Πάντα τά εις τήν πρώτην φάσιν (III A 1) χρονολογούμενα άγγεϊα έχουν σαφή μι- 
νωικά χαρακτηριστικά. Είναι δέ ταϋτα κυρίως ψευδόστομοι (7 ) καί κρατήρες (7 ). ’Ενδει
κτικόν προσέτι είναι δτι έννέα τών άγγείων τούτων—επί συνόλου δεκατριών, έφ’ ών πα- 
ρετηρήθη ή βπαρξίς του—φέρουν τό χαρακτηριστικόν τής ΥΜΙΙΙ κεραμεικής άμαυρόν 
έπίχρισμα ( βλ. όνωτ. σ. 33 σημ. 3). Πρέπει μάλιστα νά τονισθή δτι καί σκεύη καί άγ- 
γεΐα οικιακής χρήσεως (άρ. 84, 90, 91, 92, 93 ) είναι μινωικά.

Μυκηναϊκά άγγεϊα καί δή καί είς ικανήν άναλογίαν ( 8 : 10) έμφανίζονται άπό τής 
έπομένης φάσεως,τής ώς ΙΙΙΑ: 1 /2 σημειουμένης.Τά άγγεϊα ταϋτα έχουν έντόνως άνατο- 
λικά χαρακτηριστικά, συναπτόμενα είδικώς πρός τήν μυκηναϊκήν κεραμεικήν τής Ρό
δου, ώστε έκεϊθεν άσφαλώς θά έγένετο καί ή εισαγωγή των. Οΰτω ή πρώτη—διά τής Ρό
δου— έπαφή τής Καρπάθου πρός τόν μυκηναϊκόν κόσμον πραγματοποιείται κατά τά τέλη 
τής YE III A : 1 ή τάς άρχάς τής έπομένης III A: 2 περιόδου, ήτοι χρόνον τινά, μίαν σχε
δόν γενεάν, μετά τήν ύπό τών Μυκηναίων βιαίαν κατάληψιν τής Ρόδου είς τήν άρχήν 
τής III A : 1 περιόδου, ώς έδείχθη έκ τοϋ άνασκαφέντος συνοικισμού τής Ίαλυσοϋ 34.

Ένταΰθα δμως ή έπαφή αΰτη, έν άντιθέσει πρός τήν Ρόδον, φαίνεται ειρηνική, άν 
κρίνωμεν άπό τήν έντός τοϋ αύτοΰ τάφου συνύπάρξιν άγγείων άμφοτέρων τών προελεύ
σεων καί τήν έπ’ άρκετόν μετά ταϋτα διάστημα συνέχισιν τής εισαγωγής μινωικών.

Κατά τήν διάρκειαν δέ τής III A: 2 περιόδου, καί πιθανώς άρκετά ένωρίς (πρβλ. άρ. 
34) εμφανίζονται άγγεϊα τινά, σκύφοι ιδίως, άλλά καί τρίωτα καί μία πρόχους ( άρ. 25 ), 
μή δυνάμενα εύχερώς νά καταταγοϋν είς μίαν τών δύο τεχνοτροπιών, ώς έκ τής παρατη- 
ρουμένης άναμείξεως υστεροελλαδικών καί ύστερομινωικών στοιχείων35. Ή ενδιάμεσος 
αΰτη θέσις διακρίνει καί τάς έξ ύψίποδας κύλικας, τάς είς τό έσχατον τμήμα τής ύπό τής 
χρήσεως τοΰ τάφου καλυπτομένης περιόδου χρονολογηθείσας, ήτοι είς τούς μεταβατικούς 
μεταξύ ΙΙΙΑ: 2/III Β χρόνους.

Πρός τάς κύλικας ταύτας συνάπτονται καί τά λοιπά μέχρι τοΰδε γνωστά έκ Καρπά
θου άγγεϊα ( άνωτ. σ. 33 σημ. 3 ), είς δπαρατηρεΐταί ή αύτή άνάμειξις μινωικών καί μυκη
ναϊκών στοιχείων.

Φαίνεται οδτω πιθανόν δτι διά τής γνωριμίας μέ τόν μυκηναϊκόν κόσμον καί τής 
διατηρήσεως, συγχρόνως, τής επαφής μέ τήν άνατολικήν Κρήτην, διεμορφώθη έν Καρ-

34. Δημοσίευσις τών άνασκαφών έν Clara Rhodos 10 (1941) 45-178· ταύτην όμως πρέπει άπα- 
ραιτήτως νά συμβουλευθή τις έν συνδυασμώ πρός τό Settlement ( έ. ά. σ. 33 σημ. 3 ). Σύντομον δια- 
τύπωσιν τών πορισμάτων βλ. καί παρά Stubbings 7.

35. Ή άπόκλισις άπό της κοινής YE A : 2 τεχνοτροπίας δεικνύει τοσοϋτο μάλλον Ιδιορρυ
θμίαν, καθ’ όσον τήν άντίστοιχον περίοδον χαρακτηρίζει μεγάλη ομοιογένεια κεραμεικής. Βλ. Furu
mark 521 καί Stubbings 17 καί 31. Τά άγγεϊα τής κατηγορίας ταύτης έχρονολογήθησαν άνευ 
τής ένδείξεως ΥΜ ( ύστερομινωικόν ) καί ΥΕ ( ύστεροελλαδικόν ) είς τά οίκεϊα λήμματα τού κα
ταλόγου.
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πάθφ Ιδιότυπος μυκηναϊκή τεχνοτροπία χαρακτηριζομένη από τήν άφομοίωσιν μινωικών 
στοιχείων.

Ή ΰπόθεσις τής διά τής εμπορικής όδοΰ προσεγγίσεως τής νήσου προς τόν μυκη
ναϊκόν κόσμον τοΟ ΝΑ Αιγαίου δύναται νά στηριχθή καί εις τήν επίκαιρον θέσιν, ήν 
κατέχει ή νήσος επί τής άπό Ρόδου εις Αίγυπτον θαλασσίας όδοΰ36. Ουτω ή συμπτωμα- 
τική ίσως άνεύρεσις τοϋ τάφου παρά τό κυριώτερον, εις τά ΝΑ, άγκυροβόλιον τής νήσου 
άποβαίνει ενδεικτική. Αλλά καί κατά τήν πρός Κύπρον οδόν ή νήσος κατέχει έπίκαιρον 
θέσιν, ή ΰπαρξις δέ μινωικοΰ έμπορίου μέ τήν μεγαλόνησον διεπιστώθη εσχάτως37.

Είναι, εν τούτοις, πιθανή καί ή μονιμωτέρα ύπό Μυκηναίων κατοίκησις τής νήσου 
καί ή συνύπαρξις μινωικών καί μυκηναϊκών συνοικισμών 38, όπως φαίνεται δτι συνέβη 
προηγουμένως έν Ρόδφ (άνωτ. σ. 75 σημ. 34), ένθα τά ταφικά ευρήματα μαρτυρούν μυ
κηναϊκήν οΐκησιν άπό τής II Β περιόδου, πρό τής εις τήν άρχήν τής έπομένης περιόδου 
βιαίας κατακτήσεως τής νήσου.

'Οπωσδήποτε ή έλλειψις άνασκαφικών δεδομένων καί ή άπουσία μεταγενεστέρων 
ευρημάτων καθιστούν δυσχερή τόν άκριβέστερον καθορισμόν τής έπελθούσης μεταβολής. 
Αυτή πάντως φαίνεται άσχετος πρός τήν άπό τών μέσων περίπου τής ΥΜ ΙΙΙΑ: 1 περιόδου 
καταστροφήν τής Κνωσού. Παρετηρήθη άλλωστε 39 δτι ή άνατολική Κρήτη είδικώς 
γνωρίζει έκτοτε νέαν άκμήν όφειλομένην ίσως είς τήν έκμηδένισιν μιας έντόνως άπολυ- 
ταρχικής καί συγκεντρωτικής εξουσίας. ’Ακριβώς δέ είς τήν περίοδον ταύτην άντιστοι- 
χοΰν καί τά μινωικά κτερίσματα τού τάφου.

Ή άνεύρεσις, προσέτι, δπλων—καί μάλιστα κάτωθι πάντων τών λοιπών άντικει- 
μένων—εντός τού τάφου, δπου τό ήμισυ τών κτερισμάτων είναι μινωικής προελεύσεως40, 
μαρτυρεί τήν ΰπαρξιν έγχωρίων πολεμικών γενών, ένεκα ίσως τής όποιας έδυσχεράνθη 
ή όλοκληρωτική καί άμεσος ύπό τών Μυκηναίων υποταγή τής νήσου,άντί δέ ταύτης φαί
νεται δτι έπετεύχθη είδος συμβιβασμού, μέ άποτέλεσμα τήν συμβίωσιν,καί πιθανώς καί 
τήν άνάμειξιν, τών δύο στοιχείων εις ένότητα άντικατοπτριζομένην είς τήν παραγωγήν 
ίδιομόρφου εγχωρίου κεραμεικής.

Σ. I. ΧΑΡΙΤΩΝΙΑΗΣ

36. Πρβλ. καί Η. L. Lorimer, Homer and the Monuments, London 1950, σ. 60.
37. Βλ. BSA 55 ( 1960 ) 109-127, πρβλ. καί άνωτ. είς άριθ. 26.
38. Ή αρχαία παράδοσις (Διόδωρος V. 54.4, πρβλ. καί Θουκυδίδης I. 4), γνωρίζει μινωικήν τής 

νήσου κατάκτησιν, άναφέρει δέ δτι «πολλαϊς γενεαΐς ύστερον» ή νήσος άπφκίσθη ύπό τοϋ ’Αργείου 
Ίόλκου.

39. Pendlebury, The Archaeology of Crete, London 1939, 241 · Furumark, Settlement 265 
καί τοϋ αύτοϋ, The Mycenaean Pottery, Chronology, Stockholm 1941,104. Πρβλ. καί Lorimer έ.ά. 
24 καί 61 ύποθέτουσαν καί συμμαχίαν μεταξύ άνατολικής Κρήτης καί Καρπάθου στρεφομένην κατά 
τής Κνωσοϋ κατά τόν 15ον π. X. αί. Περί τής συνεχίσεως τοϋ πολιτισμού καί μετά τήν κατα
στροφήν τής Κνωσοϋ καί Ρ. Demargne, La Crete dedalique, Paris 1947, 56 ( Πρβλ. καί PM 
II 550-551, IV 236, 356).

40. Σημειωτέα καί ή παρουσία όλίγον άρχαιοτέρων ή καί σχεδόν συγχρόνων τάφων πολε
μιστών είς Κρήτην. Διά τά πρόσφατα μάλιστα εύρήματα βλ. BSA 47 ( 1952 ) 243-4 καί 51 ( 1956 ) 
81-99, μέ καταγραφήν δλων τών συναφών τάφων είς σελ, 83 σημ. 2,
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α - β. Κρατήρες άρ. 4 καί 1, γ. Τρίωτα άρ. 9 καί 8, δ. Βαθύς κρατήρ άρ. 3
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ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62) ΠΙΝΑΞ 13

α. Η έτέρα δψις τοϋ κρατήρος άρ. 1, β. Βαθύς κρατήρ άρ. 2, γ-δ. Τρίωτα άρ. 5 καί 6, ε. Τά μικρά
τρίωτα άρ. 7, 8 καί 9
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ΠΙΝΑΞ 14 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΝ ΔΕΛΤΙΟΝ 17 (1961/62)

α. Τρίωτον άρ. 13, δψις Β., β-γ. Τρίωτον άρ. 12, δ-ε. Τρίωτον άρ. 13 
ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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α. Τρίωτον άρ. 14, β. Ή έπί των ώμων διακόσμησις τοϋ αύτοΰ αγγείου 

ΣΕΡ. ΧΑΡΙΤΩΝΙΔΗΣ
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'Υψίποδες κύλικες: α. άρ. 43, β. άρ. 38, γ. άρ. 40, δ. άρ. 42, ε. άρ. 41, ς. άρ. 39
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Μόνωτα κύπελλα : α. άρ. 59, β. εσωτερική όψις τών ύπ' άρ. 51 καί 58, γ. άρ. 57, δ. άρ. 58 καί 64, 
ε. άρ. 54, ς. άρ. 53, ζ. άρ. 52, η. άρ. 51 καί θ. άρ. 62, 63 καί 61
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