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ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΣΑΛΑΜΙΣ:

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 2000-2002

Εισαγωγή

Η δημοσιευόμενη, στον παρόντα τόμο, μελέτη αποτελεί συνολική πα
ρουσίαση των αποτελεσμάτων των συστηματικών ερευνών του Πανεπι
στημίου Ιωαννίνων, των ετών 2000-2002, στο Μυκηναϊκό άστυ της Σαλα- 
μίνος, στην τοποθεσία Κανάκια στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου. Αποτε- 
λείται από τέσσερα αυτοτελή μέρη και είναι διαρθρωμένη ως ακολούθως:

Στο Πρώτο Μέρος γίνεται συνοπτική παρουσίαση, στην Αγγλική, των 
αρχαιολογικών μαρτυριών και εκτιμήσεων, οι οποίες προέκυψαν από τις 
προκαταρκτικές και ανασκαφικές έρευνες του 2000 και του 2001 στο Μυ
κηναϊκό αστικό κέντρο της Σαλαμίνος. Το εκτεταμένο αυτό οικιστικό κέ
ντρο, εντελώς άγνωστο μέχρι το 1999, μπορεί με ασφάλεια να ταυτισθεί, 
με την “αρχαία πόλι”, την παλαιότερη, δηλαδή, πρωτεύουσα της νήσου, 
που αναφέρεται από τον γεωγράφο Στράβωνα. Την Μυκηναϊκή Σαλαμί
να, με την οποία συνδέονται κορυφαίες μορφές του επικού κύκλου, ανα
ζητούσαν περιηγητές και αρχαιολόγοι ήδη από τον 19ο αιώνα.

Το Πρώτο Μέρος συνοδεύεται από Παράρτημα: αναλυτικό κατάλογο 
οκτώ (8) επιλεγμένων Μυκηναϊκών αγγείων (του Αρχαιολογικού Μου
σείου Πειραιώς) από τις έρευνες των ετών 2000-2001 στην προαναφερ- 
θείσα θέση, τα οποία συμπεριελήφθησαν, κατόπιν εγκρίσεως του Κεντρι
κού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του ΥΠΠΟ, στην Έκθεση με τίτλο 
“Minoans and Mycenaeans, Flavours of Their Time, Food and Drink in 
Bronze Age Greece”, οργανωμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, στο 
πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυμπιάδος 2001-2004, στο Μουσείο της πό- 
λεως του Birmingham στη Μεγάλη Βρετανία (The Gas Hall Birmingham 
Museum and Art Gallery), από την 13η Ιουλίου 2002 έως την 5η Ιανουάρι
ου 2003, και στο Μουσείο Μεσογειακών και Ανατολικών Αρχαιοτήτων 
(Medelhavsmuseet) της Στοκχόλμης, κατά το 2003.
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Στο Δεύτερο Μέρος εκτίθενται τα αποτελέσματα της συστηματικής 
ανασκαφής του 2001 στη Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος. Διατυ
πώνονται ερμηνείες για τον χαρακτήρα και τις λειτουργίες δύο μεγάλων 
κτηρίων (του Κτηρίου ΙΑ και του Κτηρίου ΙΒ), τα οποία αποκαλύφθηκαν 
κατά την διάρκεια της ερευνητικής περιόδου του 2001 στα ανώτερα άνδη
ρα της παραλιακής ακρόπολης, με βάση τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά στοι
χεία και τα περιεχόμενά τους. Εκτός από τις κατόψεις των δύο κτηρίων, 
δημοσιεύεται και η πρώτη δοκιμαστική αναπαράσταση της δίδυμης τρι
γωνικής εισόδου του Κτηρίου ΙΒ.

Στο Τρίτο Μέρος γίνεται συνοπτική παρουσίαση των αρχιτεκτονικών 
στοιχείων και των σημαντικότερων κινητών ευρημάτων, τα οποία προέ- 
κυψαν από την ανασκαφή, μακράς διάρκειας, του 2002 στη Μυκηναϊκή 
ακρόπολη στα Κανάκια. Προβάλλεται η τεκμηρίωση της ύπαρξης κορυ
φαίου συγκροτήματος, εντυπωσιακών διαστάσεων και οπωσδήποτε κε
ντρικών λειτουργιών, επί της ακροπόλεως, με ενιαία πτέρυγα (Κτήρια 
ΙΑ-ΙΔ-ΙΒ), που περιελάμβανε εργαστηριακούς, αποθηκευτικούς και βοη
θητικούς χώρους, καθώς και άλλα τμήματα (Κτήρια Δ και Γ), πιθανότατα 
με χώρους κατοικίας. Η εγκατάλειψη των κτηρίων του εκτεταμένου κυ
ριάρχου συγκροτήματος, καθώς και άλλων μικροτέρων, επάνω στην 
ακρόπολη, τοποθετείται, με ακρίβεια, εντός του πρώτου ημίσεος του 12ου 
αιώνος π.Χ.

Μετά την εύρεση τμήματος Κυπριακού ταλάντου χαλκού (εισηγμένης 
πρώτης ύλης), του 1200 π.Χ. περίπου, κατά την προκαταρκτική αναγνω
ριστική έρευνα στην ακρόπολη, ο εντοπισμός περαιτέρω Κυπριακών 
μαρτυριών εντός του Δωματίου 3 του Κτηρίου Δ, κατά το 2002, ενέχει ιδι
αίτερη σημασία για τη θεώρηση των εξωτερικών σχέσεων του μείζονος 
Μυκηναϊκού κέντρου του Σαρωνικού.

Το Τέταρτο Μέρος, προϊόν συνεργασίας του ανασκαφέως και της 
Χριστίνας Μαραμπέα, αρχαιολόγου (Μ.Α.) και μέλους της Ανασκαφής 
Σαλαμίνος, αποτελεί πλήρη και συγκροτημένη διατύπωση του σχηματο- 
λογίου της Μυκηναϊκής κεραμεικής, όπως προέκυψε από τη συστηματική 
μελέτη του υλικού του 2000, με δυνατότητα, φυσικά, διεύρυνσης και 
εμπλουτισμού του στο μέλλον.

Γ.Γ.Α.



Μυκηναϊκή Σαλαμίς, 2000-2002 19

I. OLD SALAMIS, 2000-2001: A SUMMARY

Among the bigger islands of the Saronic Gulf, Salamis, with an area of 
93.5 km2, lies nearest to Attica (Fig. 1). Its fame derives mainly from the 
great sea battle that took place in the historic Straits in 480 B.C., when a 
united Greek fleet, under the leadership of Themistokles and Eurybiades, 
destroyed a much bigger Persian armada. This event has been preserved for 
us through the narratives of Herodotos, Aischylos and Plutarch. Great 
figures from Salamis, connected with local hero-cults lasting in strength until 
the end of Antiquity, were Kychreus, the first mythical king, Ajax son of 
Telamon, perhaps the most illustrious member of the local Mycenaean 
dynasty, and Euripides, whose secluded cave above a small bay on the 
southern coast of the island emerged as a place of pilgrimage and ‘tourist 
shrine” in Roman Imperial times (Lolos 1998; 5EC72000,100-101, No. 282).

The plausible point of assembly of the Greek fleet on the eve of the naval 
battle of 480 B.C. is a small bay on the east coast of the island, the harbour of 
the Classical city of Salamis. Its site, just opposite the west coast of Attica, is 
well established on the evidence of the accounts of early travellers and from 
continuing excavations in the area of the modem village of Ambelakia. This 
city, apparently the urban centre of the island until Late Roman times, is 
described by both Strabo and Pausanias. In a somewhat intriguing phrase, 
Strabo also refers to the “old polis” of Salamis as lying “towards Aigina and 
the south wind” and being “desolate” at his time (Geographica, IX. 1.9).

Until very recently our knowledge of Mycenaean Salamis was based 
exclusively on the contents of chamber tombs, mostly of LHIIIA-IIIC date, 
excavated at six different places on the island and on the burials recovered 
from the deepest chamber of the Cave of Euripides at Peristeria.

In 2000, during site-centred survey work in southern Salamis by a team 
from the University of Ioannina, led by the author and sponsored by the 
University of Ioannina and the Municipality of Salamis, an extensive 
Mycenaean settlement, preserving visible architectural remains (stone 
foundations of houses and a succession of terrace walls) was identified at the 
site of Kanakia on the southwest coast of Salamis (Figs. 1-2, 6). This is the 
first large Mycenaean settlement to be located on the island, presenting 
excellent prospects for excavation and research, as it lies today in public- 
owned forest land (Figs. 3-4) and is virtually “untrodden” since its



20 Γιάννος Γ. Λωλός

destruction and abandonment at some point within the first half of the 12th 
century B.C.

On the basis of the evidence from the 2000 intensive survey and of the 
results of the 2001 systematic excavation, it appears to be a major centre, of 
wider dimensions, in the area of the Saronic Gulf, with a floruit in the 13th 
and in the early years of the 12th century B.C. and, very probably, with a 
vital role in the maritime economy of the region.

The Mycenaean settlement at Kanakia extends over two contiguous 
heights, rising to 69 m. and 91 m., just above the coast (Figs. 2-5), and has 
access to two natural harbours (i.e. the Bay of Kanakia to the west and the 
smaller Bay of Pyrgiakoni to the south). This is essentially a double 
acropolis, with houses and other structures on its south and north slopes and 
with large buildings or complexes on its higher terraces, providing ample 
evidence for organization and planning (Fig.6). The broader settlement 
system at .Kanakia comprises a main quarter (on the acropolis) and at least 
two smaller quarters or hamlets in the immediate neighbourhood.

The 2000 survey at the site comprised not only collection of surface finds 
(Fig. 7), but also systematic clearing of visible foundations and retaining 
walls (Figs.8, 9-10).

The clearing works on the acropolis were carried out in twelve sectors 
(A1-A3, B-I). The architectural elements uncovered during the first survey 
at the site include: plans of houses of at least four different types (e.g. Figs. 
11-12), parts of two building complexes (Figs. 10, 13), two stone bases of 
columns, small tower-like structures, successive retaining walls (e.g. Fig. 14), 
and a main road (the “Kychreian Road”), partly paved with stones, on the 
north slope of the acropolis (Figs. 6,15-16,17), that led from the harbour to 
the higher terraces, and somewhat recalling the impressi ve road ascending to 
the acropolis of Pellana in Lakonia.

Systematic excavation, conducted in September-October 2001, brought 
to light two large adjacent buildings, founded at the highest levels of the 
acropolis (Fig. 17), and containing ceramic evidence of destruction or 
abandonment in the LHIIIC: early phase (i.e. in the early 12th century B.C.). 
They seem to belong to an extensive building complex, perhaps one of the 
most important units at the site, with well-organized central functions. 
Access to it, from the north, was achieved through an impressive double 
entrance functioning as a check-point.

Industrial Building IA (Fig. 17), measuring 11.5 x 18 m., is a “corridor- 
type” house, with good architectural parallels at Mycenae, Tiryns,



Μυκηναϊκή Σαλαμίς, 2000-2002 21

Menelaion, Iolkos and Miletus (?). It comprises working areas and rooms 
for storage, arranged at two successive levels. Among the contents of the 
workshops in the upper wing are: vases, numerous stone implements of 
various types, masses of mineral pigments and large parts of two clay bath
tubs (a-sa-mi-to in Mycenaean Greek, asaminthoi in Homeric Greek), one 
of which has remnants of lime-plaster on its inner surface. From a cellar 
(Room 5) in the lower wing of the building come complete clay pots, a small 
“compressed” vessel of lead and a pierced pyramidal object of stone 
(weight).

Incorporated in the architectural plan of adjacent Building IB ( 12 x 15 
m.), in use in LH IIIB-IIIC: early times (Fig. 17), are a massive tower-like 
structure (1) and a strong composite entrance of unusual type, flanked on the 
one side by a guardroom or porter’s lodge (5-7). It is a twin triangular gate 
that has no close Late Mycenaean parallels on the Greek Mainland or 
Cyprus. Its general shape can perhaps be compared to that of a narrow gate 
recently located by Prof. J. Maran, in the Cyclopean wall of the acropolis of 
Tiryns in the Argolid.

The presence of archers and slingers among the last guard of the 
Salaminian gate (Fig. 17: IB) can be surmised by the occurrence, in the 
destruction layer, of a sling-stone and an “arrowshaft straightener” of stone, 
near the large threshold of the gate, in addition to a complete bronze knife 
from the uppermost filling of a nearby room or passage destroyed by fire. 
The involvement of archers and slingers in warfare is documented from 
passages in the Iliad. In pictorial art, they are shown, in common defensive 
array, on the well-known “Silver Siege Rhyton” of the 16th century B.C., 
from Shaft Grave IV in royal Grave Circle A at Mycenae. Sling-shots, mostly 
of stone or lead have been reported from several Late Bronze Age sites in 
the Aegean and Cyprus.

Indications for the external connections and commercial contacts of this 
major coastal settlement in the Saronic Gulf are already provided by a series 
of finds including likely imports from the Argolid; pieces of grey andesite 
stone and clay cooking-pots with incised potters’ marks from neighbouring 
Aigina; a fine decorated jug with side strainer spout, a ceramic type with a 
notable diffusion in the Aegean and very much in evidence on Rhodes and in 
the Dodecanese in the LH IIIC period; and also a large fragment of a copper 
oxhide ingot of certain Cypriot provenance (Fig. 18), of a type that is well- 
documented from the metallic cargo of the Cape Gelidonya wreck, of ca. 
1200 B.C., and from Mycenae.
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On the evidence of its size, planning and topography, the Mycenaean 
polis at Kanakia (in Fig. 17), placed among the “Cyclopean” states of Athens 
and the Argolid, must be identified with “Old Salamis”, “deserted” in 
Strabo’s times. Its total desolation after ca. 1150 B.C., and now open to 
various interpretations, is vividly shown in the archaeological record, 
immediately below a layer of pine-needles covering the site. It is also 
reflected in tradition, in the fleeing of its last legendary rulers, Teukros, 
Eurysakes and Philaios, to  Cyprus and Attica.
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A p p e n d ix

C a ta lo g u e  o f M y ce n a e a n  v a se s  f ro m  S a la m is  in  the E x h ib it io n  

“ M in o a n s  and  M y c e n a e a n s , F la v o u r s  o f th e ir  T im e , F o o d  an d  D r in k
in  B r o n z e  A g e  G r e e c e ”

Here follows a descriptive catalogue (with commentary) of eight Late 
Helladic III vases from the 2000-2001 excavations at Mycenaean Salamis, 
which were presented in the Exhibition “Minoans and Mycenaeans, 
Flavours of their Time, Food and Drink in Bronze Age Greece” (in 
Birmingham and Stockholm in 2002-2003), as substitutes for eight pot
sherds, subjected to organic residue analysis within the context of a recent 
scientific programme (EUM), directed by Drs. Holley Martlew and Yannis 
Tzedakis.

1. D eep  bow l, l in e a r  (F ig . 19).

From Sector Delta, Room 3. Exc. Inv. No. 00.Δ.10. Arch. Museum of 
Piraeus.

Diam. of rim: 14.5 cm. Max. pres, height: 9.4 cm.
Base and parts of rim, handle and lower body, missing.
Fine light brown-reddish clay; creamy yellow slip. Decoration in reddish 

paint: narrow band inside rim; medium band outside rim; two horizontal 
stripes on body, below handles; three splashes on handle.

Date: Late Helladic IIIB2-IIIC: early.
Cf. Furumark 1941, Type 284; Mountjoy 1986, Fig. 192.
There is a profusion of deep bowls in the destruction layers in Buildings 

IA and IB on the acropolis, excavated in 2001. Especially common are 
examples decorated with varieties of the triglyph and metope motif and the 
antithetic spiral motif. Monochrome deep bowls (for which see Mountjoy 
1986, Fig. 191) are also present.

2. U p p e r  p a rt  o f u n p a in te d  a m p h o ra  (F ig . 20).

From Sector ΣΤ. Exc. Inv. No. 00. ΣΤ.7. Arch. Museum of Piraeus.
Max. pres, height: 12.8 cm. Diam. of rim (greatest): 12 cm. Diam. of rim 

(smallest): 10 cm.
Large parts of shoulder and handle, missing; restored.
Ellipsoid mouth; swollen rounded lip; vertical handles, oval in section.
Beige clay, with some inclusions; slip, in the same colour.
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Date: LH IIIB-IIIC: early.
Cf. Furumark 1941, Type 69; Mountjoy 1993,88 (No. 214), 96 (No. 254); 

Lolos 1999,46, Fig. 6 a-b.
Fragments of unpainted water amphorae are abundant in all sectors on 

the acropolis.

3. Two-handled cooking pot (Fig. 21).

From Sector IA, Room la. Exc. Inv. No. 01 .IA.TA' 4.A6. Arch. Museum 
of Piraeus.

Height: 18 cm. Diam. of rim: 14 cm.
Parts of rim and body, missing; reconstructed from many fragments.
Broad mouth; spreading rim; globular body; flat disc base; cylindrical 

handles.
Coarse red fabric, full of gritty particles (non-plastics); outer surface 

varying from reddish-brown to grey colour; black patches on the iside.
Date: LH IIIC: early.
Cf. Furumark 1941, Type 66; Mountjoy 1993,117, No. 347.
In our coarse material, the two-handled wide-mouthed cooking pot, with 

a flat or ring base, is certainly less common than the tripod cooking pot 
(Furumark 1941, Type 320), which is well-attested in all sectors of the town.

4. Deep bowl (Fig. 22).

From Sector IA, Room 5. Exc. Inv. No. 01.IA.TB4.A12. Arch. Museum 
of Piraeus.

Height: 12.2 cm. Greatest diam. of rim: 18.7 cm.
Complete; reconstructed from many fragments; ill-shaped, with 

“squashed” mouth.
Fine yellowish-buff clay; slip of the same colour. Decoration in dark 

brown paint, faded: thin band on rim, inside and out; horizontal wavy band; 
two narrow horizontal bands below handles; stripe, just above ring base; 
band at base; bands covering full length of handles; inside: horizontal band at 
greatest diameter of body; two concentric circles at bottom.

Date. LH IIIC: early.
Cf. Furumark 1941, Type 284; Mountjoy 1997, Fig. 8: No. 47, from 

Menelaion in Lakonia.

5. Mug or bi-concave cup (Fig. 23).
From Sector IA, Room 5. Exc. Inv. No. 01.IA.TB4.A15. Arch. Museum 

of Piraeus.
Height: 7 cm. Diam. of rim: 9.1 cm.
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Large part of wall, missing; restored.
Concave sides; broad flat base; vertical strap handle, with upper 

attachment set just below rim.
Fine light orange-beige clay; slip of the same colour. Decoration in 

brown-reddish paint: careless zigzag/wavy stripe between two horizontal 
bands, on rim and on lower body; vertical wavy band on handle; on the 
underside, band encircling base, also two concentric circles in central part; 
horizontal band below rim, on the inside.

Date: LHIIIC: early.
Cf. Furumark 1941, Type 225:2 ; Mountjoy 1986, Fig. 137: 2; 1993, 91, 

No. 229.
The standardized LH IIIA2-IIIC:early version of the mug is usually 

larger, with more concave sides (Furumark 1941, Type 226). In our sherd 
material, this version is represented by a single body fragment, from the 
2000 survey.

6. Conical cup (Fig. 24).
' From Sector IB, Room 6. Exc. Inv. No. 01.IB.TB2.A17. Arch. Museum 

of Piraeus.
Height: 4.2 cm. Diam. of rim: 6.2 cm.
Over half of body preserved; part of wall, missing; restored.
Deep bell-shaped body, with rounded profile; flat base.
Fine beige-yellowish clay. Decoration in brown-black paint, very faded: 

remnants of horizontal stripes on lower body, on the outside; circle of paint 
near bottom, on the inside.

Date: LH IIIB.
Cf. Furumark 1941, Type 204; also Mountjoy 1993,89 (No. 218).
The lipless conical cup, with straight or rounded profile, normally occurs 

in fine plain ware, as is shown by a number of fragmentary examples in our 
assemblages. The decorated version is rare.

7. Small stirrup jar ( Fig. 25).

From Sector IB, Area 7. Exc. Inv. No. 01.ΙΒ.ΤΔ2.Α9. Arch. Museum of 
Piraeus.

Height: 6.7 cm. Greatest diam. of body: 8.8 cm.
Parts of handles and half of tubular spout, missing; restored.
Squat bi-conical body; flat disc to the false mouth; ring base.
Fine yellowish-beige clay; slip in the same colour. Decoration in brown- 

black paint: spiral motif on disc of false neck; circles at base of spout and
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false neck; five dotted circles on shoulder; two groups of three lines flanked 
by thin bands, on body; stripe at ring base.

Date: LH IIIB.
Cf. Furumark 1941,Types 180-181; Mountjoy 1986, Figs. 94,130,166:5.

8. Small stirrup jar (Fig. 26).
From Sector IB, Area 7. Exc. Inv. No. 01. ΙΒ.ΤΔ2.Α8. Arch. Museum of 

Piraeus.
Height: 9.5 cm. Greatest diam. of body: 7.5 cm.
One handle and parts of tubular spout and base, missing; restored.
Conical-piriform body; slightly convex disc to the false mouth; raised 

base.
Fine yellowish-beige clay; slip of the same colour. Decoration in brown- 

black paint: spiral on disc of false neck; bands stretching over handles; single 
loop encircling base of spout and base of false neck; three wavy lines on 
shoulder; four successive stripes on body; broad band at base.

Date: LH IIIB.
Cf. Furumark 1941, Type 182; Mountjoy 1986, Figs. 127: 2, 131; 1997, 

Fig. 3: No. 17, from Pylos.
In addition to the small-sized stirrup jars presented above, there is also a 

complete LH IIIB example of globular form and with papyrus flowers on its 
shoulder, from Room 9 in Building IB. Fragments belonging to finely- 
decorated stirrup jars of small or medium size are quite frequent in pottery 
assemblages from this building. Unattested in the ceramic material 
recovered in 2000-2001, from this or other buildings, on the acropolis of 
Salamis, is the coarse ware stirrup jar of the tall commercial type1, used 
mainly for the transport of olive oil and wine, and so well documented from 
the cargoes of three protohistoric shipwrecks in the Eastern Mediterranean 
(Uluburun, Cape Gelidonya andPoint Iria, see Day 1999,65-71; Lolos 1999, 
45, 47-48, Figs. 4, 14) and from sizeable deposits in storerooms of palaces 
and large houses on the Greek Mainland (e.g. at Thebes and Mycenae) and 
on Crete.

1. The first complete example of this characteristic pottery type was brought to light on 
the Salaminian acropolis in 2002. It belongs to a group of vases, found, at floor level, in Room 
3 of Building Delta (for this find, see the third article in this series).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η “ΑΡΧΑΙΑ ΠΟΛΙΣ” ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, 2000-2001:
ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

του
Γ ιάννου Γ. Αώλου

Το δημοσιευμένο κείμενο αποτελεί σύνοψη των αρχαιολογικών δεδο
μένων από τις προκαταρκτικές και ανασκαφικές έρευνες του Πανεπιστη
μίου Ιωαννίνων, των ετών 2000-2001, στη Μυκηναϊκή πρωτεύουσα της 
Σαλαμίνος, που βρίσκεται στην περιοχή Κανάκια στη νοτιοδυτική ακτή 
της νήσου, μέσα σε προστατευόμενη αδόμητη, ευτυχώς, δασική έκταση 
του Δημοσίου.

Το νέο αυτό Μυκηναϊκό οικιστικό κέντρο, μεγάλης εκτάσεως, περι
λαμβάνει ακρόπολη, με κύρια συνοικία, καθώς και μικρότερες συνοικίες ή 
οικήσεις, σε μικρές αποστάσεις από τον πυρήνα του και σημειώνει την με
γαλύτερη ακμή του κατά τον 13ο και κατά τις πρώτες δεκαετίες του 12ου 
αιώνα π.Χ. Η υπολογιζόμενη, με βάση τις πολλές επιφανειακές ενδείξεις, 
συνολική έκταση του οικισμού στα Κανάκια φαίνεται να υπερβαίνει αυτήν 
άλλων γνωστών νησιωτικών Μυκηναϊκών κέντρων (π.χ. του οικισμού του 
Αγίου Ανδρέα στη Σίφνο και της Φυλακωπής στη Μήλο).

Δύο μεγάλα γειτνιάζοντα κτήρια (το Κτήριο ΙΑ και το Κτήριο ΙΒ), που 
ανεσκάφησαν, στο μεγαλύτερο μέρος τους, κατά το 2001, στα ανώτερα 
άνδηρα της παραλιακής ακρόπολης των Κανακίων, αποτελούν προφα
νώς τμήματα ενιαίου και εκτεταμένου οικοδομικού συγκροτήματος βιο
τεχνικού χαρακτήρα, ενός εκ των σπουδαιοτέρων επί της ακροπόλεως, με 
κύρια πρόσβαση, μέσω δίδυμης τριγωνικής εισόδου οχυρής μορφής, στην 
βόρεια πλευρά.

Το ανασκαπτόμενο, από το Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, μεγάλο 
Μυκηναϊκό αστικό κέντρο των Κανακίων, ταυτίζεται ήδη με την “αρχαία 
πόλι”, δηλαδή την παλαιότερη πρωτεύουσα της Σαλαμίνος, που αναφέρε- 
ται από τον γεωγράφο Στράβωνα, με την υπόμνηση ότι ήταν “έρημος” 
στην εποχή του, καθώς και σε επιγραφή (ως “Κυχρεία”), που είναι γνωστή 
από την Ακρόπολη των Αθηνών.

Η μαζική εγκατάλειψη της Μυκηναϊκής πόλης στη διάρκεια της Υστε
ροελλαδικής ΙΙΙΓ: πρώιμης φάσης ( πριν από τα μέσα του 12ου αιώνος
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π.Χ.), με απόλυτη ερήμωσή της στη συνέχεια, είναι πιθανόν να αποτέλεσε 
τον πυρήνα των αρχαίων παραδόσεων για την φυγή των θρυλούμενων τε
λευταίων ηγεμόνων της νήσου (του Τεύκρου, του Ευρυσάκη και του Φί- 
λαιου) προς την Κύπρο και την Αττική.

Στο τέλος της σύνοψης των δεδομένων από την Μυκηναϊκή Σαλαμίνα, 
υπάρχει, υπό μορφήν παραρτήματος, περιγραφικός κατάλογος (με σχό
λια) οκτώ (8) επιλεγμένων γραπτών Υστεροελλαδικών III αγγείων από 
τις έρευνες στην ακρόπολη των ετών 2000-2001, τα οποία παρουσιάσθη- 
καν στην Έκθεση “Minoans and Mycenaeans, Flavours of their Time, Food 
and Drink in Bronze Age Greece”, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Ολυ- 
μπιάδος, σε μουσεία στο Birmingham και στην Στοκχόλμη κατά το 2002- 
2003.
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Fig. 1. Map of Salamis, with the site of Kanakia (drawn by Yannis 
Diamantopoulos. University ofloannina).
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Fig. 2. Salamis. Topographical plan of the area ofKanakia, with Mycenaean 
acropolis in the centre (drawn by Yannis Diamantopoulos; based on maps (1: 

5000) of the Greek Army Geographical Service).



Fig. 3. Salamis, Kanakia. The Mycenaean acropolis, from northwest.

Fig. 4. Salamis, Kanakia. The M ycenaean acropolis.
o t Kanakia. from  snu th^ix t

with part o f  the Bay
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Fig. 5. Salamis. View of the Bay of Kanakia , from the acropolis, with islet in the
middle and Mt Geraneia in the distance.

Fig. 6. Salamis, Kanakia. Topographical plan of the Mycenaean acropolis, with 
architectural elements located during the 2000survey (drawn by George Makris and 
Argyris Argyriou, 2000).



Fig. 7. Salamis, Kanakia. Late M ycenaean potsherds, from  the first collection
o f  surface finds on the acropolis.



Fig. 9. Salamis, Kanakia. Heap o f stones marking south entrance o f Building 
Complex Delta, before clearing; from south.

Fig. 10. Salamis, Kanakia. Smith e n tr a n t n
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ffe. 11. Salamis. Kanakia. Tripartite House B. from east.

Fig. 12. Salamis, K anakia. T ra n e /n u ll!  j / f*/ w> ί » / i . « r



Fig. 13. Sal amis, Kanakia. Part o f Building Complex Gamma, from west.



Fig. 15. Salamis, K anakia . Section  o f  m ain road on the north slope

o f  the acropolis, from  north.

Fig. 16. Salam is, K anakia. Section  o f  m ain m u d  m ~nnint · / r v ^ m  ·»
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Fig- 18. Sal amis, Kanakia. Fragment of Cypriot copper oxhide ingot,
from Sector ΣΤ.

Fig. 19. Salamis, Kanakia. Linear deep bowl (ail photographs of vases in 
Figs. 19-26 are by Kostas Xenikakis).
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Fig. 20. Salamis, Kanakia. Upper part of plain amphora.

Fig. 21. Salamis, Kanakia. Two-handled cook-pot.
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Fig. 22. Salamis, Kanakia. Deep bowl.

Fig. 23. Salamis, Kanakia. Mug.

cm
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Fig. 24. Salamis, Kanakia. Conical cup.

Fig. 25. Salamis, Kanakia. Small stirrup jar.
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Fig. 26. SaJamis, Kanakia. Small stirrup jar.



II. ΑΝΑΣΚΑΦΗ Μ Υ Κ Η Ν Α ΪΚ Η Σ ΣΑΑΑΜ ΙΝΟΣ, 2001: 

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Εισαγωγή

Κατά τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 2001 συνεχίσθηκαν οι ανασκαφι- 
κές και επιφανειακές έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στη Νότια 
Σαλαμίνα,1 με σημαντικά αποτελέσματα, ιδιαιτέρως όσον αφορά στην 
έρευνα του πυρήνα του αστικού κέντρου της νήσου κατά την Μυκηναϊκή 
εποχή.

Η ερευνητική περίοδος του 2001 είχε μακρά διάρκεια: από 28 Αυγού- 
στου έως 20 Οκτωβρίου 2001. Αφιερώθηκε, σχεδόν εξ’ολοκλήρου, στη συ
στηματική ανασκαφή τμημάτων του μείζονος Μυκηναϊκού οικισμού στην 
τοποθεσία Κανάκια, στη νοτιοδυτική ακτή της νήσου (Εικ. 1), συνδυα
σμένη με ολιγοήμερη, μόνον, επιφανειακή έρευνα στην ευρύτερη περιοχή 
(κυρίως στο προστατευμένο οροπέδιο Γκίνανι, στη νότια πλευρά του 
Ακάμαντος (σημερινής Μάλι(ε)ζας), όπου έχει βεβαιωθεί η ύπαρξη δια
δόχου οικισμού, με δύο μικρές οχυρωμένες ακροπόλεις, της πρώιμης 
Εποχής του Σιδήρου).

Η κύρια συνοικία του Μυκηναϊκού οικιστικού κέντρου στα Κανάκια, 
επάνω σε δύο συνεχόμενα υψώματα (υπό μορφήν “διπλής” ακροπόλεως), 
υπολογιζόμενης εκτάσεως 45 και πλέον στρεμμάτων, ερευνήθηκε προκα
ταρκτικούς κατά το 2000, με εκτεταμένους επιφανειακούς καθαρισμούς 
και περισυλλογές ευρημάτων.

Η πρώτη αυτή έρευνα είχε ως αποτέλεσμα τον εντοπισμό και αποτύ
πωση δώδεκα (12) κτηρίων και άλλων αρχιτεκτονικών-πολεοδομικών 
στοιχείων του Ύστερου Μυκηναϊκού οικισμού, συμπεριλαμβανομένης 
μίας βασικής οδικής αρτηρίας (της “Κυχρείας Οδού”), στη βόρεια πλευρά 
της ακρόπολης, που παρείχε την σύνδεση με τον κύριο λιμένα, καθώς και 
την χρονολόγηση, με πλήθος κεραμεικών ευρημάτων, της καταστροφής 
και πλήρους εγκατάλειψής του στον πρώιμο 12ο αιώνα π.Χ., δηλ. στη 
διάρκεια της Υστεροελλαδικής IIIΓ: πρώ ιμης φάσης (Λώλος 2000.2001). 
Η απόλυτη ερήμωση της παραλιακής, και κάπως εκτεθειμένης, αυτής θέ

1. Βλ. σχετ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/Α3/Φ33/41450/1106.
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σης, μετά την συγκεκριμένη φάση, επιβεβαιώθηκε πλήρως από τα ανασκα- 
φικά ευρήματα του 2001.

Η συστηματική ερευνητική-εκπαιδευτική ανασκαφή του 2001 στη Μυ
κηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε υπό την διεύθυνση 
του υπογραφομένου, με κύριους συνεργάτες, όσον αφορά στην προετοι
μασία, οργάνωση και εκτέλεση της ανασκαφής, τους πτυχιούχους Αρχαι
ολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Χριστίνα Μαραμπέα και Δημή- 
τρη Σακκά, τον τεχνικό Νίκο Γαβριήλ, τους τοπογράφους Γιώργο Μακρή 
και Αργύρη Αργυρίου, τους συμβούλους Σαράντη Γ. Λώλο και Αδωνι Κ. 
Κύρου, καί με την στήριξη, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, της Β ' 
Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Αττικής (που εκ
προσωπείται από την συνάδελφο Δρα Ιφιγένεια Δεκουλάκου, ανασκαφέα 
της Κλασικής Σαλαμίνος στα Αμπελάκια και άλλων σημαντικών αρχαί
ων θέσεων της νήσου).2

2. Στις ανασκαφικές και άλλες εργασίες στη Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος εί
χαν ενεργό και ιδιαιτέρως αποδοτική συμμετοχή ομάδες φοιτητών και πτυχιούχων Αρ
χαιολογίας, στη πλεισψηφία τους από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπι
στημίου Ιωαννίνων (Ελ. Αϊναλή, Κ. Ανδριανός, Κ. Ανδριανού, Π. Ατματσιάδου. Νικ. 
Βάσσιου. Βαρ. Βουλγαράκη. Νεκτ. Γιούτσος, Μυρσ. Γκούμα, Λ. Ζάχαρης. Β. Καπόπου- 
λος, Αικ. Κατσίκα. Χρ. Κλείτσας. Κ. Λιβιεράτου, Χρ. Μαραμπέα. Αικ. Μαυράκη. Εύη Μι- 
κρομάστορα, Σ. Μιχάλακας, Ιππ. Μπαλκούρα. Γ. Νάκας, Β. Οικονόμου. Γ. Παναγούλιας. 
Αρ. Παπαγιάννης, X. Παπαναστασίου. Βασ. Παπαπέτρου. Μ. Πατρικού. Δ. Σακκάς. Φ. 
Σταυριανόπουλος, Αθ. Χατζή), ειδικευμένοι εργατοτεχνίτες, καθώς και εθελοντές βοη- 
θοί-μέλη του Προγράμματος “Νόστος” από τα Σελήνια Σαλαμίνος. Επισκέψεις, γιά μελέ
τη ειδικών θεμάτων, έκανε και η διδάκτωρ Αρχαιολογίας Αλεξάνδρα Μαρή. Θέματα διοι
κητικής μέριμνας της ανασκαφής αντιμετωπίσθηκαν, με αποτελεσματικότητα. από τον 
Γιάννη Κουφάκο, ενώ υπεύθυνη τροφοδοσίας ήταν και κατά το 2001 η Κωνσταντίνα 
Μπαϊραμίδου.

Αεροφωτογραφήσεις. ιδιαίτερα επιτυχείς, των τομέων της ανασκαφής πραγματοποι
ήθηκαν από τον Κώστα Ξενικάκη και τον Συμεών Γεφασίδη. ενώ οι αποτυπώσεις των ανα- 
σκαφέντων Μυκηναϊκών κτηρίων έγιναν από τους Γιώργο Μακρή και Αργύρη Αργυρίου 
και εντάχθηκαν στο ήδη εκτελεσθέν, από τους ιδίους, βασικό τοπογραφικό σχέδιο της Σα- 
λαμινιακής ακρόπολης.

Το Εργαστήριο της Ανασκαφής λειτούργησε και κατά το 2001 σε κατάλληλο χώρο στο 
κτήριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Σεληνίων, που έχει ευγενώς παραχωρηθεί από τον 
Δήμο Αμπελακίων. Την ευθύνη της συντήρησης των ευρημάτων της ανασκαφής έχουν 
αναλάβει ο Σταμάτης Παπανικολάου και η Τατιάνα Παναγοπούλου (του Εργαστηρίου 
του Αρχαιολογικού Μουσείου Πειραιώς).

Όλα τα αποκατεστημένα αγγεία καθώς και τα μικροαντικείμενα από την ανασκαφή 
του 2001 στα Κανάκια έχουν μεταφερθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς, όπου φυ
λάσσονται με τη μέριμνα της Διευθύντριας κας Νέλλης Αξιώτη.
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Το ανασκαφικό πρόγραμμα του 2001 στη Μυκηναϊκή Σαλαμίνα υπο- 
στηρίχθηκε οικονομικά από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (επί πρυτανείας 
του Καθηγητή κ. Χρ. Μασσαλά) και τον Δήμο Σαλαμίνος (χάρις στο διαρ
κές ενδιαφέρον του τότε Δημάρχου κ. Αθαν. Μακρή και όλων των μελών 
του Συμβουλίου), ενώ ενισχύθηκε με ευγενικές προσφορές (σε είδη ή εξο
πλισμό) και από επιχειρηματίες δραστηριοποιημένους στη Σαλαμίνα 
(τους κυρίους Ανδρ. Μπεγνή, Θεοφ. Μπεκρή και Αδελφούς Βεργέτη). Η 
αποτύπωση των ανασκαφέντων τμημάτων του Μυκηναϊκού οικισμού, 
καθώς και η συντήρηση της κεραμεικής από την έρευνα του 2001, καλύ
φθηκαν με ποσά από επιχορήγηση του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπού- 
λου. Προς τους υποστηρικτές της ανασκαφής Σαλαμίνος, πρόσωπα και 
φορείς, εκφράζονται, εδώ, θερμότατες ευχαριστίες.

Η ανασκαφική έρευνα του 2001 στην ακρόπολη στα Κανάκια Σαλαμί
νος εξελίχθηκε σε τρεις τομείς (ΙΑ, ΙΒ, ΙΓ), όπου αποκαλύφθηκαν τρία με
γάλα κτήρια (Εικ. 2), χρονολογούμενα, από τα πολυάριθμα κεραμεικά ευ
ρήματα, στους χρόνους της μεγάλης άνθησης του Μυκηναϊκού πολιτι
σμού, δηλαδή στον 13ο και στον πρώϊμο 12ο αιώνα π.Χ. (Υστεροελλαδι
κή IIIΒ -ΙΙΙΓ : πρώιμη περίοδο).

Κτήριο ΙΓ (“Μαντρί”)

Στον Τομέα ΙΓ της βόρειας κλιτύος, σε μικρή σχετικώς απόσταση από 
το Κτήριο ΙΒ και σε χαμηλότερο επίπεδο, πραγματοποιήθηκε εντατικός 
επιφανειακός καθαρισμός σε συνδυασμό με μικρές, μόνον, ανασκαφικές 
διερευνήσεις. Αναγνωρίσθηκε και αποτυπώθηκε η γενική κάτοψη Υστε- 
ρομυκηναϊκού πεταλοειδούς (;) οικοδομήματος (Κτηρίου ΙΓ), πιθανότα
τα αυτονόμου, εσωτερικών διαστάσεων 13,35 x 7,50 μ., ευρισκομένου 
πλησίον της πορείας της “Κυχρείας Οδού” (Εικ. 2).

Κατά την παρακολούθηση του δυτικού εξωτερικού τοίχου του κτηρί
ου ήλθαν στο φώς, στην εσωτερική πλευρά του, θραύσματα τριποδικής 
χύτρας και κλειστού αγγείου, καθώς και γκριζωπός μυλόλιθος ελλειψοει- 
δούς-ρομβοειδούς σχήματος. Στο εσωτερικό, έγινε σαφής η πορεία μα- 
κρού τοίχου επιμελημένης κατασκευής, στον άξονα Ανατολή-Δύση, ο 
οποίος διαιρεί το κτήριο σε δύο βασικά μέρη, πού περιλαμβάνουν ορθο
γώνια διαμερίσματα.

Πρόκειται περί μεγάλου κτηρίου στερεάς κατασκευής, εάν κρίνουμε 
από τα μέχρι τώρα αποκαλυφθέντα στοιχεία, με πολύ ενδιαφέρουσα 
διαρρύθμιση, το οποίο χρήζει συστηματικής ανασκαφικής διερεύνησης.
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Η θέση και η πιθανή αυτονομία του, σε συνδυασμό μέ το μέγεθος και το γε
νικό αρχιτεκτονικό σχέδιό του, αφήνουν περιθώρια για διάφορες υποθέ
σεις ( ιερό; τελωνείο;).

Στην προανασκαφική εικόνα του τομέα δεσπόζει ο συνεχής λιθοσωρός 
που σημειώνει ολόκληρη την πορεία του ισχυρού εξωτερικού τοίχου του 
Κτηρίου ΙΓ (Εικ. 3-4). Το κτήριο έλαβε το συμβατικό όνομα “Μαντρί”, 
επειδή ο εμφανής όγκος του πεσμένου οικοδομικού υλικού, υπό μορφήν 
αδιάσπαστης, σχεδόν, λιθορριπής, που έκλεινε γύρω τον χώρο, έδωσε, 
προς στιγμήν, την εντύπωση παλαιού εγκαταλελειμμένου μαντριού, κατά 
την πρώτη μας όδευση στο ανώτερο τμήμα της βόρειας κλιτύος.

Κύριοι ανασκαφικοί τομείς - Στρωματογραφία

Στους δύο άλλους τομείς, ανεσκάφησαν συστηματικά, κατά το μεγα
λύτερο μέρος τους, δύο γειτνιάζοντα Κτήρια (ΙΑ και ΙΒ), με αφετηρία τις 
ισχυρές επιφανειακές ενδείξεις (κυρίως την παρουσία διάσπαρτου οικο
δομικού υλικού, από μεγάλους και μεσαίους δόμους και άλλους αδρά ερ- 
γασμένους λίθους).

Γιά την ανασκαφή των επιχώσεων στους δύο κύριους τομείς, το πάχος 
των οποίων υπερέβαινε σε ορισμένα σημεία το ένα μέτρο, χρησιμοποιή
θηκε εσχάρα (κάναβος), εγκατεστημένη από τους τοπογράφους μας, με τε
τράγωνα 4 χ 4 μ.

Της ανασκαφής προηγήθηκε η διάνοιξη στρωματογραφικών τομών- 
οδηγών ( 2 x 2 μ.) για την άμεση κατανόηση και μελέτη της διαδοχής των 
αρχαιολογικών στρωμάτων στους δύο χώρους. Η πρώτη, στον μετέπειτα 
αριθμηθέντα Χώρο 6 του Κτηρίου ΙΒ, έφθασε μέχρι τον φυσικό βράχο, 
ενώ η δεύτερη, στο νοτιοδυτικό τμήμα του μετέπειτα αριθμηθέντος Δια
δρόμου 4 του Κτηρίου ΙΑ, μέχρι περίπου το επίπεδο του δαπέδου του δια
δρόμου. Και στις δύο τομές παρατηρήθηκε η ίδια, ουσιαστικώς, ακολου
θία τεσσάρων βασικών αρχαιολογικών στρωμάτων (Εικ. 5), η οποία περι
λαμβάνει σκούρο καστανό (1), κίτρινο-τεφροκίτρινο (2), καστανό-καστα- 
νέρυθρο (3) και ανοικτό τεφρό (4) στρώμα.

Κτήριο ΙΑ

Στον Τομέα ΙΑ, στη δυτική κλιτύ του συνεχόμενου προς Ανατολάς 
υψώματος ( με κορυφή σε υψόμετρο 91 μ.), όπου αναπτύσσεται τμήμα του 
Μυκηναϊκού οικιστικού πυρήνα, αποκαλύφθηκε, πλήρως σχεδόν, μεγάλο
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κτήριο διακριβωμένων διαστάσεων 11,5 χ 18 μ., καθημαγμένο, δυστυχώς, 
εξ αιτίας της έντονης διάβρωσης της κατωφέρειας (Εικ. 2,7-9).

Η διάλυση του Κτηρίου ΙΑ αποτυπώνεται με ενάργεια στην αεροφω
τογραφία του χώρου (από τους φωτογράφους Κώστα Ξενικάκη και Συμ. 
Γεφασίδη), την παραμονή της έναρξης της ανασκαφής (Εικ. 6), όπου, στην 
επιφάνεια του εδάφους, ήταν εμφανής και η φορά της κατάρρευσης των 
ισχυρών μακρών τοίχων του (ευρισκόμενων στον άξονα από ΒΑ πρός 
ΝΔ), κατασκευασμένων από μεγάλους πελεκητούς ή στοιχειωδώς δουλε
μένους λίθους.

Το κύριο στοιχείο του Κτηρίου ΙΑ, με πρόσβαση από τα νοτιοδυτικά, 
ιδρυμένο πιθανώς στην Υστεροελλαδική III Β1 φάση, περιλαμβάνει χώ
ρους ανεπτυγμένους σε δύο διαδοχικά επίπεδα, τεχνητώς διαμορφωμένα, 
στη πλαγιά του υψώματος (Εικ. 2, 8-9). Πρόκειται, δηλαδή, γιά μεγάλο 
βαθμιδωτό κτήριο, με δύο πτέρυγες, την ανώτερη και την κατώτερη, χα
ρακτηριζόμενες από την ύπαρξη διαδρόμων (4-11 και 6) κατά μήκος και 
συνδεόμενες εσωτερικώς με κλιμακοστάσιο πλάτους 1,10 μ. περίπου, με 
πρόσβαση από τον Διάδρομο 4, αποτελούμενο από δύο τμήματα, το πρώ
το, υποθετικώς, ξύλινο και το δεύτερο λίθινο (με βάση την ύπαρξη λίθι
νων, μετακινημένων ως επί το πλείστον, βαθμιδών), πιθανότατα σε ορθή 
γωνία.

Το αρχιτεκτονικό σχέδιο που είναι αναγνωρίσιμο στην κατώτερη πτέ
ρυγα, παρά την εξαφάνιση ορισμένων στοιχείων, περιλαμβάνει μακρό 
διάδρομο με παράλληλη σειρά αποθηκευτικών, πιθανότατα, χώρων (5, 3, 
12). Εξ αυτών, ένας (υπ’ αριθμ. 5) ανεσκάφη ολόκληρος και αποδείχθηκε 
ότι ήταν ημιυπόγειος (κελλάρι), έχοντας ως δάπεδο τον επικλινή φυσικό 
βράχο. Βρέθηκε να περιέχει, μεταξύ άλλων, ακέραια ή σχεδόν ακέραια πή
λινα αγγεία (σκύφο, αμφίκοιλο κύπελλο, φιαλίδιο και μικρό χυτροειδές) 
των Υστεροελλαδικών ΙΙΙΓ: πρώιμων χρόνων (Εικ. 10), μικρό συμπιε
σμένο μολύβδινο αγγείο (Εικ. 11) και λίθινο πυραμιδοειδές αντικείμενο, 
με οπή ανάρτησης στο επάνω μέρος, προφανώς βάρος (Εικ. 12). Το δ ι
πλανό Δωμάτιο 3, με δάπεδο από σκληρό πατημένο γκριζωπό-γκριζοκί- 
τρινο χώμα, ανεσκάφη κατά το μεγαλύτερο μέρος του. Δεν απέδωσε ευρή
ματα, εφ’όσον η εναπομείνασα επίχωση, μέχρι το επίπεδο του δαπέδου 
του, ήταν εξαιρετικά λεπτή έως ανύπαρκτη.

Η παρατηρούμενη διάταξη χώρων στην κατώτερη πτέρυγα του Κτηρί
ου ΙΑ (βλ. Εικ. 9) είναι ιδιαίτερα γνωστή από την αρχιτεκτονική μορφή 
“κτηρίων με διαδρόμους” (κατά τον ορισμό του Καθηγητή G. Hiesel) της 
Υστεροελλαδικής III Β περιόδου, σε άλλα κέντρα του Μυκηναϊκού κό
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σμου: Χαρακτηρίζει τις κατόψεις μεγάλων οικιών, με διαδρόμους, εντός 
και εκτός της ακροπόλεως των Μυκηνών, στην Κάτω Ακρόπολη της Τί- 
ρυνθος, στο Μενελάϊον της Λακωνίας, στις Ζυγουριές της Κορινθίας, 
στο Διμήνι της Μαγνησίας και στη Μίλητο της Μικρός Ασίας (βλ. Hiesel 
1990, 113-129 (Μυκήνες: Οικία Β, Οικία Κιόνων, Οικία Τσούντα. Οικία 
του κρατήρα των πολεμιστών, Οικία του Εμπόρου του Λαδιού, Οικία 
Σφιγγών, Δυτική Οικία, Οικία I Λόφου Παναγίας), 131 -136 (Μενελάϊον), 
136-138 (Τίρυνς, Κάτω Ακρόπολη: Κτήρια V και VI), 138-139 (Ζυγου
ριές: Οικία του Κεραμέως). Treuil κ.ά. 1996, εικ. 49α (Τίρυνς). Niemeier 
1998, 35, figs. 11-12, Μίλητος: Κτήριο της τρίτης οικοδομικής περιόδου).

Την ανώτερη πτέρυγα του κτηρίου, που ανεσκάφη ολόκληρη, συνι- 
στούν δύο εργαστήρια: Δωμάτια Ια-β και 2. Η ανασκαφή στους χώρους 
αυτούς έφερε στο φως ενδιαφέρουσες μόνιμες κατασκευές εργαστηρια
κού χαρακτήρα: χαμηλές κτιστές εξέδρες (πάγκους) και πλάκες εργασίας, 
καθώς και λίθινη πολυγωνική θήκη, εντός του Δωμ. 2 (Εικ 13-16). Απέδω
σε πλήθος λίθινων, ως επί το πλείστον, εργαλείων και μικροαντικειμέ- 
νων, ακέραια ή σχεδόν ακέραια αγγεία (Εικ. 17), δύο μικρά πήλινα ειδώ
λια (από τα “εικονοστάσια”, ίσως, των εργαστηρίων;), τμήματα πήλινων 
ασαμίνθω ν(λουτήρων), καθώς και αρκετές μάζες ορυκτών χρωμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στα λίθινα εργαλεία από το Εργαστήριο 1 α πε
ριλαμβάνεται και μικρός πέλεκυς παραδοσιακού (Νεολιθικού) τύπου (βλ. 
σχετικώς Μαρή 2002). Ανάλογες, μεμονωμένες εμφανίσεις πελέκεων Νε
ολιθικών τύπων είναι γνωστές από κάποιες Μυκηναϊκές θέσεις, και πρό
σφατα από τον Αγιο Κωνσταντίνο Μεθάνων (σε ύστερο Μυκηναϊκό 
στρώμα), καθώς και από τα Νιχώρια Μεσσηνίας (στο δάπεδο κτίσματος 
των Σκοτεινών χρόνων).

Στο επίμηκες Εργαστήριο 2 του Κτηρίου ΙΑ αναγνωρίζεται σειρά 
τριών λίθινων βάσεων ξύλινων υποστυλωμάτων, η οποία, πάντως, δεν 
συμπίπτει με τον κεντρικό άξονα του δωματίου. Στο εσωτερικό του τεκ
μηριώνεται η ύπαρξη δύο ασαμίνθων, σε βιοτεχνική, προφανώς, χρήση. 
Της μιας διατηρήθηκαν αρκετά μέρη (συγκολλημένα πλέον), που φέρουν 
υπολείμματα λευκής γαιώδους ύλης (ασβεστοκονιάματος) στο εσωτερικό 
(Εικ. 18), από την ειδική λειτουργία της στο συγκεκριμένο χώρο, όπως 
στη περίπτωση δύο αγγείων, του 16ου αιώνος π.Χ., με ασβεστοκονίαμα 
στο εσωτερικό, από το Ακρωτήρι της Θήρας, εκτεθειμένων, σήμερα, στο 
Μουσείο Προϊστορικής Θήρας στα Φηρά ( Ντούμας, Μαρθάρη και Τελε- 
βάντου 2000, εικ. 34).

Η παρουσία ασαμίνθων, γνωστών από Ομηρικές περιγραφές και από
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κείμενα της Μυκηναϊκής Γραμμικής Β ' Γραφής ( ως a-sa-mi-to), σε “κλει
στό” εργαστηριακό περιβάλλον αποτελεί νέο δεδομένο. Βεβαιώνεται 
απόλυτα, για πρώτη φορά, εδώ, και μπορεί, ίσως, να παραλληλισθεί μό
νον σε συνοικία του αποκαλυπτόμενου ανακτορικού κέντρου στο Διμήνι 
της Μαγνησίας, στο Οικόπεδο Ζωγράφου. (Το κέντρο αυτό, καθώς και το 
άλλο, στη γειτονική θέση Παληά του Βόλου, με το μεγάλο, ηγεμονικής εμ
φάνισης, κτήριο της “ξεχασμένης” ανασκαφής Δημητρίου Ρ. Θεοχάρη, 
αποτελούν, προφανώς, τμήματα της “ευρυχόρου” Ιωλκού της παράδο
σης, βλ. Οδύσσεια, Ραψ. λ, 256).

Πέραν των περιεχομένων των δύο εργαστηρίων του Κτηρίου ΙΑ, αξί
ζει να σημειωθεί η εύρεση, σε μερικώς ανεσκαμμένο δωμάτιο (10) προ- 
σκτίσματος (προσθήκης, μάλλον, της τελευταίας φάσης) αμέσως πρός νό
τον, γραπτής πρόχου με ηθμωτή προχοή (Εικ. 19-20). Εντάσσεται σε ειδι
κή Αιγαιο-ανατολική κατηγορία ηθμωτών αγγείων της Υστεροελλαδικής 
IIIΓ περιόδου, με πολλές εμφανίσεις στην Περατή Αττικής, στη Νάξο, στη 
Ρόδο και στα Δωδεκάνησα, καθώς και στην Κύπρο (όσον αφορά στον τύ
πο της ηθμωτής πρόχου) κατά τον 1 Ιο αιώνα π.Χ., η οποία έχει αντιμετω- 
πισθεί διεξοδικώς από τον Δρα Ανδρέα Βλαχόπουλο (1995, 51-55, 332- 
335).

Οι δραστηριότητες στην άνω πτέρυγα του βιοτεχνικού Κτηρίου ΙΑ θα 
πρέπει να περιελάμβαναν την επεξεργασία υλών με την χρησιμοποίηση 
μυλολίθων, τριβείων και τριπτήρων, την παραγωγή χρωμάτων και κονια
μάτων, την επιδιόρθωση αντικειμένων, ίσως και την κατασκευή λίθινων 
εργαλείων (για την οποία μπορούμε, μάλλον, να υποθέσουμε ότι ελάμβα- 
νε χώρα και στο Δωμάτιο 3 του γειτονικού Κτηρίου ΙΒ, μέσα στο οποίο 
βρέθηκε μεγάλο κομμάτι καστανοκόκκινου πυριτόλιθου).

Το μεγάλο μέγεθος, το είδος της κατασκευής και η διαρρύθμιση του 
Κτηρίου ΙΑ, σε συνδυασμό με τον χαρακτήρα των κινητών ευρημάτων, δ ί
δουν την αίσθηση μίας βιοτεχνικής μονάδας με οργανωμένες και ρυθμι- 
ζόμενες, από κάποια κεντρική αρχή, παραγωγικές δραστηριότητες (στην 
ακμαία, τουλάχιστον, φάση της), εγκατεστημένης σε ένα από τα υψηλότε
ρα σημεία της κύριας συνοικίας. Η μονάδα αυτή, πάντως, φαίνεται ότι 
υπολειτουργούσε, σε σχέση με την δυναμικότητά της, στην τελική φάση 
της “ζωής” της ακρόπολης.

Κτήριο ΙΒ

Σε μικρή απόσταση δυτικώς του βιοτεχνικού Κτηρίου ΙΑ, αλλά σε α ι
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σθητά χαμηλότερο επίπεδο, αναπτύσσεται το Κτήριο ΙΒ, σε χρήση κατά 
τους Υστεροελλαδικούς III Β-ΙΙΙ Γ: πρώιμους χρόνους, του οποίου ανε- 
σκάφη το μεγαλύτερο μέρος, διαστάσεων 15 x 12 μ. περίπου, αποτελούμε- 
νο από εννέα (9) χώρους ή κατασκευές (Εικ. 21 -22). Π ιθανές συνέχειές του 
πρός ανατολάς (δηλ. σε επίπεδη έκταση αμέσως ανατολικώς του αποτε
φρωμένου, όπως αποδείχθηκε, Δωματίου 3) εμφανίσθηκαν στην επιφά
νεια του εδάφους, αμέσως μετά την αποψίλωση στην περιοχή αυτή.

Θα πρέπει να τονισθεί, ιδιαιτέρως, ότι το αποκαλυφθέν τμήμα του 
Κτηρίου ΙΒ περιλαμβάνει οχυρή είσοδο-πύλη, ιδιάζουσας μορφής (με 
άνοιγμα πρός βορράν), η οποία βρίσκεται στην υπολογιζόμενη κατάληξη 
του δρόμου από τον λιμένα (της “Κυχρείας Οδού”).

Πρόκειται γιά δίδυμη τριγωνική πύλη (5-7), αποτελούμενη από δύο 
τρίγωνα, δηλ. μια εξωτερική (βοτσαλόστρωτη) και μια εσωτερική τριγω
νική έκταση, από όπου υπάρχει δυνατότητα κίνησης προς δύο κατευθύν
σεις (Εικ. 23). Τα δύο τρίγωνα συνδέονται, ή μάλλον επικοινωνούν, μέσω 
στενής διόδου, που σημειώνεται με κατώφλι (Εικ. 24). Είναι προφανές ότι 
ο σχεδιασμός της πύλης διασφάλιζε την ελεγχόμενη διέλευση και την προ
στασία των λειτουργιών του κτηρίου (Εικ. 25). Η κίνηση διά μέσου των 
δύο διαδοχικών τριγώνων της πύλης θα ήταν δυνατόν να παρακολουθεί- 
ται εύκολα από το ύψος συναπτόμενης συμπαγούς πυργοειδούς κατα
σκευής (1) και από το θυρωρείο ή δωμάτιο φρουρού (6), στην βόρεια εσω
τερική γωνία του οποίου υπάρχει χαμηλή κτιστή εξέδρα μικρών διαστά
σεων.

Η τριγωνική κάτοψη της πύλης του Κτηρίου ΙΒ είναι εντελώς ασυνή
θης, στο πλαίσιο των υπαρχόντων δεδομένων από Μυκηναϊκές ακροπό- 
λεις και οικισμούς. Το Σαλαμινιακό “δίπυλον” δεν βρίσκει ακριβή πα
ράλληλα σε εισόδους οχυρωματικών περιβόλων ή οικοδομικών συγκρο
τημάτων άλλων Μυκηναϊκών θέσεων, μολονότι τριγωνικοί χώροι μπορεί 
να είναι ενταγμένοι στο αρχιτεκτονικό σχέδιο μεγάλων οικιών, όπως 
στην περίπτωση της Οικίας Μ (με μικρό τριγωνικό θάλαμο και τριγωνική 
αυλή), πιθανώς στρατιωτικού χαρακτήρος, στη βορειοδυτική κλιτύ της 
ακροπόλεως των Μυκηνών (Ιακωβίδης 1973, 78-79). Παρόμοιας σύλλη
ψης, πάντως, με βάση τις πρώτες περιγραφές, φαίνεται να είναι η πρό
σφατα ανακαλυφθείσα από τον Καθηγητή Joseph Maran πυλίδα στο τεί
χος της ακροπόλεως της Τίρυνθος, η οποία παρουσιάζει στένωση στο μέ
σον.

Ευρήματα ιδιαίτερης σημασίας, από την ανασκαφή στην περιοχή του 
κατωφλιού της πύλης, είναι ένα ειδικό λίθινο εργαλείο γιά την εξομάλυν
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ση (ευθέτηση) των στελεχών των βελών (“arrowshaft straightener”) και 
βλήμα σφενδόνης (από σκληρό πρασινωπό λίθο), από το οπλοστάσιο, 
προφανώς, της τελευταίας φρουράς (Εικ. 26). Η παρουσία τους, εδώ, σε 
καίριο σημείο ελέγχου της πρόσβασης, υποδηλώνει, κατά την γνώμη μου, 
σε συνδυασμό με το μέγεθος και την μορφή της πύλης, τον δημόσιο χαρα
κτήρα του Κτηρίου ΙΒ.

Η συμμετοχή τοξοτών και σφενδονητών σε πολεμικές συγκρούσεις 
τεκμηριώνεται από περιγραφές στην Ιλιάδα. Στην εικονιστική τέχνη απο
δίδονται μία μόνον φορά σε κοινή αμυντική διάταξη, επάνω στο περίφη
μο ασημένιο κωνικό “ρυτό της πολιορκίας” (του 16ου αι. π.Χ.), από τον 
Τάφο IV του βασιλικού Περιβόλου Α των Μυκηνών, ενώ σε κάποια Μυ
κηναϊκά έργα απαντούν μεμονωμένοι τοξότες.

Όσον αφορά στα αρχαιολογικά κατάλοιπα από την χρήση της σφενδό
νης, ως επιθετικού όπλου, βλήματα (πεσσοί) από πηλό, λίθο, μόλυβδο και 
χαλκό έχουν αναφερθεί από θέσεις της Ύστερης Χαλκοκρατίας στον Αι- 
γαιακό χώρο και την Κύπρο. Πέραν των γνωστοποιηθέντων παραδειγμά
των Μυκηναϊκών χρόνων, υπάρχει και αδημοσίευτος σφενδονόλιθος 
(σήμερα, σε ιδιωτική συλλογή στην Αθήνα) από την περιοχή του Υστερο- 
μυκηναϊκού τειχισμένου οικισμού στο Ακρωτήριο Μύτη Κομμένη στη νή
σο Δοκό (αρχαία Απεροπία) του Αργολικού.

Η ανασκαφή του Κτηρίου ΙΒ απέδωσε σημαντική ποσότητα Υστερο- 
μυκηναϊκών οστράκων και κάποια ακέραια αγγεία (δύο γραπτούς ψευδό- 
στομους αμφορίσκους, πεσμένους στο εξωτερικό τρίγωνο της πύλης). Το 
μέγιστο μέρος της κεραμεικής, που βρέθηκε στις επιχώσεις του κτηρίου, 
κυρίως στα στρώματα καταστροφής-εγκατάλειψης των χώρων του, ανά
γεται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΒ περίοδο (13ο αιώνα π.Χ.) και στη λεγά
μενη μεταβατική Υστεροελλαδική IIIΒ2/ΙΙΙΓ: πρώϊμη φάση.

Από τα συνανήκοντα όστρακα, ήδη έχουν ανασυγκροτηθεί στο Εργα
στήριο της Ανασκαφής (στο κτήριο του Δημοτικού Διαμερίσματος Σελη
νίων του Δήμου Αμπελακίων) και μεταφερθεί γιά φύλαξη στο Αρχαιολο
γικό Μουσείο Πειραιώς αρκετά αγγεία: τριποδική χύτρα, γραπτή προχυ- 
τική λεκάνη, ακόσμητη γωνιωτή κύλιξ, μικρός γραπτός ψευδόστομος αμ
φορέας με σφαιρικό σώμα, ακόσμητη κύλιξ με κωνικό περίπου σώμα, 
γραπτός σκύφος με πόδι, ρηχός μόνωτος κύαθος, κωνικό κύπελλο με λε
πτές γραπτές ταινίες και μικρή ακόσμητη αρύταινα (Εικ. 27-29).

Αξίζει να αναφερθεί ότι το σχηματολόγιο της Μυκηναϊκής κεραμει- 
κής από την ανασκαφή της Σαλαμινιακής ακροπόλεως των ετών 2000- 
2001 περιλαμβάνει σαρανταπέντε (45) και πλέον διαφορετικούς τύπους
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αγγείων.
Στα μη κεραμεικά ευρήματα από την συστηματική ανασκαφή των χώ

ρων του Κτηρίου ΙΒ συγκαταλέγονται: κομμάτι καστανοκόκκινου πυρι
τόλιθου, λίθινο ημισφαίριο αδιευκρίνηστης χρήσης, τριπτήρες, μυλόλι
θοι, σφονδύλια και κομβία από στεατίτη και άλλα μικροαντικείμενα από 
πηλό και λίθο, τμήμα λίθινης προχυτικής λεκάνης, ακέραιο χάλκινο μα
χαίρι γνωστού τύπου (περιέργως, σε υψηλό σημείο της επίχωσης της ανα
τολικής εισόδου του Δωματίου 3) και μικροσκοπική χάλκινη σμίλη, ειδι
κή για την κατεργασία ξύλου, οστού, δοντιού ή στεατίτη (εσωτερικώς του 
κατωφλιού της πύλης).

Ζήτημα με ευρύτερες διαστάσεις, τέλος, αποτελεί η αναγνώριση της 
ύπαρξης τοιχίου (φράγματος) στην δυτική ευρεία είσοδο (πέρασμα) του 
Δωματίου 3, σε φάση προφανώς μεταγενέστερη της κατασκευής του δω
ματίου. Το δωμάτιο αυτό, ας σημειωθεί, βρέθηκε καμένο, με το στρώμα 
καταστροφής, από μαύρο χώμα, ευδιάκριτο σε όλη την έκταση του δαπέ
δου του (Εικ. 30). Για άγνωστους λόγους, στην τελική φάση λειτουργίας 
του Κτηρίου ΙΒ, η πρόσβαση, από τον Χώρο 6 και 9, στο συνεχόμενο πρός 
ανατολάς εσώτερο τμήμα του, μέσω του Δωματίου 3, είχε καταργηθεί. Η 
καίρια αυτή αλλαγή είναι πολύ πιθανόν να συνοδεύθηκε και από άλλες, 
όσον αφορά στην διαρρύθμιση του όλου συγκροτήματος.

Συμπεράσματα

Τα ανασκαφέντα κατά το 2001 Κτήρια ΙΑ και ΙΒ, ευρισκόμενα σε άμε
ση γειτονία, και με διαγραφόμενη οργανική σύνδεση, είναι βέβαιον ότι 
σχετίζονται. Πρέπει και τα δύο να συνιστούν μέρη (στοιχεία) εκτεταμέ
νου κτηριακού συγκροτήματος, οπωσδήποτε ενός εκ των σημαντικοτέ- 
ρων, με οργανωμένες και σύνθετες λειτουργίες και με ελεγχόμενη πρό
σβαση, στα υψηλότερα επίπεδα της ακρόπολης.

Το αποκαλυπτόμενο, από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Μυκηναϊκό 
αστικό κέντρο της Σαλαμίνος, ευρισκόμενο ανάμεσα στα “Κυκλώπεια” 
βασίλεια των Αθηνών και της Αργολίδος, με πρωτεύοντα, αναμφίβολα, 
ρόλο στην περιοχή του δυτικού Σαρωνικού και με διαφαινόμενες, ήδη, 
“διεθνείς” επαφές, πρέπει να αποτελούσε μέρος του δικτύου των πολιτι
κών κέντρων της Ελλάδος του 13ου και του πρώιμου 12ου αιώνος π.Χ.

Είναι η “αρχαία πόλις” της νήσου, που αναφέρεται από τον γεωγράφο 
Στράβωνα (IX. 1.9), με την παρατήρηση ότι ήταν “στραμμένη πρός την Αί
γινα και πρός τα νότια” και ότι ήταν “έρημος” στην εποχή του (Ιο αι.
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π.Χ.-lo  αι. μ.Χ.)· Θα πρέπει, μάλιστα, να ήταν τότε ιδιαίτερα ορατή, για 
τους ανθρώπους που γνωρίζουμε ότι ήταν εγκατεστημένοι στην παραλία 
των Κανακίων, τους περαστικούς και τούς ναυτικούς, με τα ερείπιά της 
να εξέχουν εμφανώς στο τοπίο, εάν κρίνουμε και από την σημερινή της 
“όψη”, δύο χιλιάδες χρόνια μετά τον Στράβωνα.

Η αποδεδειγμένη, πλέον, εγκατάλειψη και ερήμωση της Μυκηναϊκής 
πρωτεύουσας της Σαλαμίνος, μετά το 1170/1150 π.Χ., φαίνεται να απη- 
χείται και στην αρχαία παράδοση, στους θρύλους γιά την φυγή των τελευ
ταίων ηγεμόνων της νήσου: του Τεύκρου (ετεροθαλούς αδελφού του Αία- 
ντος) στην Κύπρο, του Ευρυσάκη (γιού του Αίαντος) και του Φίλαιου (γι- 
ού ή αδελφού του Ευρυσάκη) στην Αττική.
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SUMMARY

EXCAVATIONS AT MYCENAEAN SALAMIS, 2001:
A COMPREHENSIVE REPORT

by
Yannos G. Lolos

This is a concise report on the results of the excavations carried out in 
September-October 2001 by a team from the University of Ioannina, under 
the direction of the author, on the Mycenaean acropolis of Salamis, at the 
site of Kanakia on the southwest coast of the island. On the basis of its large 
size, topography and date, this is Strabo’s “Old Salamis”, i.e. the urban 
centre of the island in the era of Mycenaean Koine, thriving in the 13th and 
in the early 12th century B.C., and arguably the seat of a local Mycenaean 
dynasty well-known from ancient legends.

Clearing work and small scale excavation, conducted in 2001 on a terrace 
in the upper part of the north slope of the acropolis at Kanakia, in close 
proximity to the “Kychreian Road”, disclosed the general plan of a large 
horse-shoe shaped (?) Late Mycenaean building (Building Iota Gamma), 
measuring 13,35 x 7.50 m.

Systematic excavation uncovered two large adjacent buildings (Building 
IA, a fine example of Prof. G. Hiesel’s “corridor house type” of Late 
Helladic III B (1990,113-139), and Building IB), in use in Late Helladic III 
B-III C: early times, situated on the uppermost terraces of the coastal 
acropolis.

These are probably elements of a wider and extensive building complex 
of industrial character, comprising workshops, rooms for storage and 
auxiliary rooms and offering evidence for central organization, in the heart 
of the main quarter on the acropolis. Access to it, from the north, was 
possible through an impressive twin triangular gate, functioning as a 
military check-point, that has no exact counterparts on the Greek Mainland. 
Two stone finds from this area may be claimed to suggest the involvement of 
archers and slingers in the control of the gate.
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Εικ. 1. Χάρτης 
τον νοτίου τμή
ματος της Σα- 
λαμίνος, με την 
θέση της Μυκη
ναϊκής πρωτεύ
ουσας στη νο
τιοδυτική ακτή, 
στην περιοχή 
Κανάκια (σχε
δίαση χάρτη: 
Γιάννης Διαμα- 
ντόπουλος, Πα
νεπιστήμιο Ιω- 
αννίνων).

Εικ. 2. Σαλαμίς, Κανάκια. Απόσπασμα τοπογραφικού σχεδίου της ακρόπολης, 
με τις κατόψεις των ερεννηθέντων Μυκηναϊκών κτηρίων κατά το2001 (αποτύ
πωση: Γιώργος Μακρής και Αργυρής Αργυρίου, 2001).



Εικ. 3. Σαλαμίς. Κανάκια. Προανασκαφική εικόνα του Κτηρίου ΙΓ, 
από τα ανατολικά (μετά την αποψίλωση του χώρου).

Εικ. 4. Σαλαμίς. Κανάκια. ΙΊο ο α να π κrtmi-ur, c
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ρ - ~ .  . . . .
0  1

Εικ. 5. Σαλαμίς, Κανάκια. Κοινά στοιχεία στη διαπιστωθείσα στρώμα τογραφι
κή ακολουθία στις δυο τομές: στον Τομέα ΙΒ (επάνω) και στον Τομέα ΙΑ (κάτω). 
Σχεδιαστική αποτύπωση: Γιάννης Νάκας, 2001.





; t> χ

' ί)*

* * ■  r  ’t y & A■ ·.'! - Λ · # ? ' ] mφ  4

;iv .. *  - ^ ' U . · :-ίΛ» * - .rSK" ·!■-> » V ifm -i »  
a * V̂ v /* K s- \^f^P  .(νΛ . y* ^5f *t"v *̂ L>**, SJBjtt'jP

•Av » ·  J % *  * #  ■.,·.' .f, ■■■.’ ■ ' I  -

: ^ J p 5 ^ & ; 4  | ·  ■■■' ; > * $  > fv
m £  T \  / i / ' ; · :  ί # : /. ' ,
H B  Λ  ' ■· £ / # .  . , ,
■»Τ « β  'm ! ^ ;< ·  · ν ·'»!, 'I ·.'*!

t-
'Co

23

?'

ί * ' τ ” ’ * τ
■ w m m s f ^ z

Ψ  <  ’ Μ % ·

W ’ l  £ F .  Κ : ι Τ " : :' Κ \ ι
• ‘ ·->·'· ' *ia r- ,Μ&μ  γ l a i ;  ·· λ > ./Α Mm■y ·

*
·* , .

‘ ί ·'«-*·

t /
> ,ι

.:■ i t * * ·
AF;

« f e "  JvJ&LV.'&SiP· |  ”  · : · ' .· ν ' ' ί  £ £ * ' ; , ,

*<·.' * 1 .  ί ^ * ® ^ · * * * ?  K i . ' . : %  ; 1  A t  4
’  ■;·& *
I '4* y j  ’

I  *i4  -si J Vi

m& **,*φ ■ *
*'* ;  .V A *
'■ i> £

m  ■■X /> Ϋ - ^s?*
S ' j m p & M  v - ; S · \ -  J i V /  /v t . i 7 '- h ' Ί ·  λ r V 1

Jk’ ^ ίΒ Β ^ ^ Ώ Ι a * t - ■ , i ^—  ' · λ / , ,4 ·. ;> / y * \  m- * , :X\

'«-S>»/

£

έ

vco*«v

ε
b
{Si'Cr
b
δ
§
b
LTi,
5̂K-
5̂JJjir

w

I
b

*
Lft'-̂ 4-V
S'

I
κ

 ̂ f



■■‘n j r



Γιάννης Γ. Αίολος

Εικ. 9. Σαλαμίς, Κανά
κια. Κάτοψη τον βιοτε
χνικού Κτηρίου ΙΑ (αρχι
τεκτονική αποτύπωση: 
Γιώργος Μακρής και Αρ
γυρής Αργυρίου (2001), 
επεξεργασία σχεδίου:

Εικ. 10. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Αγγεία κατά χώραν, 
εντός του ημι υπογείου Αωματίου5.



Εικ. 11. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Συμπιεσμένο μολύβδινο αγγείο.
εντός τον Δωματίου 5.



Εικ. 13. Σ αλαμίς. Κ ανάκια . Κ τήρ ιο  ΙΑ. Το Δ ω μάτιο  (εργαστήριο) Ια. από τα β ο 
ρειοανατολικά. Μ π ρο σ τά  στα  αριστερά, δύο αγγεία  κατά  χώ ρα ν «ρωτογρ. Ν ίκου  
Τσοΰ/λοΐ'. Σ επτ 3001).

Εικ. 14. Σ αλαμίς, Κ ανάκια . Κ τήρ ιο  ΙΑ. Π λάκα εργασίας, μ ε  τέσσερα λίθινα  
εργαλεία , σ την  ανατολική  vnwtn  rnn



Εικ. 15. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Χαμηλή κτιστή εξέδρα σε σχήμα “Γ ”, με εν
σωματωμένο μικρό τριβείο, στη νότια γωνία τον Δωματίου (εργαστηρίου) 2 (λήψη 
από τα βορειοδυτικά). Μυλόλιθος και σπασμένο αγγείο, στο επίπεδο του δαπέδου.

<**.·



Hr/.. 17. Σαλαμίς. Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Κνλινόρικο αλαβαοτοίόιο
από το Δωμάτιο Ια.



Εικ. 19. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Γραπτή πρόχους με ηθμωτή προχοή,
από το μερικώς ανεσκαμμένο Δωμάτιο 10.
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Έικ.21. Σαλαμίς, 
Κανάκια. Κάτο- 
ψη τον Κτηρίου 
ΙΒ (αποτύπωση: 
Γιώργος Μα- 
κρής και Αργύ- 
ρης Αργυρίου 
(2001). επεξερ
γασία σχεδίου: 
Γιάννης Νάκας. 
2002). Το φράγ
μα της τελικής 
φάσης, στη βο
ρειοδυτική ευ- 
ρεία είσοδο του 
Δωματίου 3. 
αποδίδεται με 
διαγράμμιση.

Εικ. 22. Σαλαμις, Κανάκια. Έναρξη της ανασκαηης στην περιοχή του Κτηρι 
ου ΙΒ (φιυτογρ. Θεόδιυρον Βελέντζα, 2001).



Εικ. 23. Σαλαμίς, Κανάκια. Κ τήριο  IB. Η  δίδυμη τριγω νική π ύλη  (5,7), με το  
θυρωρείο ή δω μάτιο φρουρού, στα δεξιά  (6). Λήψη από τα νοτιοανατολικά.

Εικ. 24. Σαλαμίς, Κανάκια. Κ τήριο  ΙΒ. Η  δίδυμη τριγω νική πύλη, με to  θι>Οω 
ρείο, στα αριστερά. Στο βάθοο. n mmwavnr τπιλ /̂λγί —— - ' /
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Εικ. 25. Σαλα- 
μίς, Κανάκια. Η  
δίδυμη τριγωνι
κή πύλη του 
Κτηρίου ΙΒ: 
πρώτη αναπαρά
σταση (σχέδιο 
Γιάννη Νάκα, 
2001).

Εικ. 26. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΒ. Λίθινο εργαλείο γιά την ευθέτηση των 
στελεχών των βελών (αριστερά) και σφενδονόλιθος (δεξιά), από το εσωτερικό 
της διπλής τριγωνικής πύλης.



εικ. 27. Σαλαμις, Κανάκια. Κτήριο ΙΒ. Γραπτός ψενδόστομος αμφορέας της 
Υοτεροελλαόικής III Β περιόδου, από τον Χώρο 9.



Εικ. 29. Σαλαμίς. Κανάκια. Κτήριο IB. Αποκατεστημένα αγγεία (κύλιξ. κύαθος
και σκάφος με πόδι), από χώρους του κτηρίου.



III. ΑΝΑΣΚΑΦΗ Μ Υ Κ Η Ν Α ΪΚ Η Σ ΣΑΛΑΜ ΙΝΟΣ, 2002: 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Οργάνωση της ανασκαφής

Η κύρια φάση της δεύτερης ανασκαφικής περιόδου στη Μυκηναϊκή 
πρωτεύουσα της Σαλαμίνος (δηλ. στην “αρχαία πόλι” της νήσου που μνη
μονεύει ο γεωγράφος Στράβων, IX. 1.9), εξελίχθηκε τον Σεπτέμβριο- 
Οκτώβριο του 2002, με άκρως ενδιαφέροντα αποτελέσματα, σε σχέση με 
την έρευνα του κορυφαίου τμήματος της παραλιακής ακρόπολης, στην 
περιοχή Κανάκια (Εικ.1).

Η συστηματική ερευνητική-εκπαιδευτική ανασκαφή στη Μυκηναϊκή 
ακρόπολη της Σαλαμίνος πραγματοποιήθηκε, υπό την διεύθυνση του 
υπογραφομένου, με τη σταθερή συμπαράσταση της Β ' Εφορείας Π ροϊ
στορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων (εκπροσωπουμένης δια της συνα
δέλφου Δρος Ιφιγ. Δεκουλάκου), με την οικονομική υποστήριξη του Πα
νεπιστημίου Ιωαννίνων (πρυτανεύοντος του Καθηγητή κ. Χρ. Μασσαλά) 
και του Δήμου Σαλαμίνος (δημαρχούντος του κ. Αθ. Μακρή) και με την 
παροχή μέσων και εξοπλισμού από ιδιώτες-χορηγούς (τους κυρίους Αν- 
δρ. Μπεγνή και Θεοφ. Μπεκρή). Οι τοπογραφικές και αρχιτεκτονικές 
αποτυπώσεις στο πεδίο των ανασκαφικών ερευνών, από τους τοπογρά
φους κ. Γεώργιο Μακρή και κ. Αργύριο Αργυρίου, καθώς και η συντήρη
ση των κινητών ευρημάτων στο Εργαστήριο της Ανασκαφής, πραγματο
ποιήθηκαν χάρις σε ουσιώδη χορηγία του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστο- 
πούλου.

Στις ανασκαφικές και άλλες ερευνητικές εργασίες στην περιοχή, κατά 
το 2002, είχαν ενεργό συμμετοχή ομάδες πτυχιούχων και φοιτητών της 
Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ενώ βασικοί συνεργάτες 
της ανασκαφής ήταν, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, οι αρχαιολόγοι 
Χριστίνα Μαραμπέα (Μ.Α.), Δημήτριος Σακκάς και Μυρσίνη Γκούμα1.

1. Κατά την ερευνητική περίοδο του 2002, στις εργασίες πεδίου και στις πολύωρες ερ
γασίες καταγραφής των ευρημάτων στο Εργαστήριο της Ανασκαφής Σαλαμίνος, οργανω
μένο σε χώρο παραχωρηθέντα ευγενώς από τον Δήμο Αμπελακίων στο κτήριο του Δημο
τικού Διαμερίσματος Σεληνίων Σαλαμίνος, συμμετείχαν αποδοτικά οι παρακάτω φοιτη
τές και πτυχιούχοι Αρχαιολογίας, κατά πλειοψηφίαν από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων:
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Ανασκαφέντα κτήρια

Στο κύριο πεδίο των ερευνών επί της ακροπόλεως, εντοπίσθηκε και 
ανεσκάφη, στο μεγαλύτερο μέρος του, κτήριο διαστάσεων 28 χ 17 μ. (Κτή
ριο ΙΔ), με χώρους ανεπτυγμένους σε τρία τουλάχιστον επίπεδα (Εικ.2-7), 
το οποίο αποδείχθηκε ότι συνδέεται αρχιτεκτονικώς και λειτουργικώς με 
τα αποκαλυφθέντα, κατά το 2001, Κτήρια ΙΑ και ΙΒ (Εικ.8-11). Υφίστα- 
ται, επομένως, ενιαία κτηριακή μονάδα (βιοτεχνική πτέρυγα), απαρτιζό
μενη από τα Κτήρια ΙΑ, ΙΒ και ΙΔ, με εργαστηριακούς, αποθηκευτικούς 
και βοηθητικούς χώρους, η οποία αποτελεί, προφανώς, μέρος του κυ
ριάρχου οικοδομικού συγκροτήματος, διευθετημένου στα υψηλότερα άν
δηρα της ακρόπολης (Εικ. 10). Η βιοτεχνική μονάδα, με γενική κάτοψη σε 
σχήμα Γ, είναι εντυπωσιακού μεγέθους: Το ένα σκέλος της (αποτελούμε- 
νο από τα Κτήρια ΙΒ και ΙΔ, σε συνέχεια) έχει μήκος 43 μ.

Σε μικρή απόσταση προς Δυσμάς της δίδυμης τριγωνικής πύλης της βιο
τεχνικής μονάδας (Εικ.11), ανεσκάφησαν τμήματα των Κτηρίων Δ (Εικ.1- 
2,12-13) και Γ (Εικ. 1-2, 14-15), που συνιστούν μέρη του μείζονος οικοδο
μικού συγκροτήματος και φαίνεται να περιλαμβάνουν χώρους κατοικίας.

Μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζει, στον Τομέα Γ, επίμη- 
κες κτήριο μήκους 22 μ. και πλάτους 5 μ. περίπου, με αδιευκρίνηστη ακό
μη, κάτοψη, που διαθέτει πρόπυλο με λίθινη βάση κίονα Μυκηναϊκού τύ

Κάτια Ανδριανού, Έλενα Αϊναλή, Κωνσταντίνα Βαμβάτσικου, Ρίτα Βλαϊδη. Βαρβάρα 
Βουλγαράκη, Νικολέττα Βάσσιου, Σουλτάνα Ευθυμίου. Σταυρούλα Ζαφείρη. Μαρία Ζα- 
χαροπούλου. Βασιλική Ίβρου, Αρτεμις Καραθανασοπούλου. Στέφανος Καραμανώλης, 
Μαριέττα Καστόρινη, Κωνσταντίνα Λιβιεράτου, Εύη Μικρομάστορα. Γεωργία Μίχου, 
Κατερίνα Μαυράκη, Βασίλης Οικονόμου. Βασίλης Παπαδόπουλος, Βασιλική Παπαπέ- 
τρου. Κάλλια Παπασωτηρίου, Δωροθέα Ροκκάκη. Gosia Siennicka. Φώτης Σταυριανό- 
πουλος, Παναγιώτα Τσιλογιάννη. Στις ανασκαφικές εργασίες, επί της ακροπόλεως των 
Κανακίων, σημαντική, εθελοντική, βοήθεια προσέφεραν και αρκετοί νέοι-μέλη του εδραι
ωμένου βοηθητικού προγράμματος “Νόστος", από τα Σελήνια Σαλαμίνος. Γενικός σύμ
βουλος της ανασκαφής, επί τεχνικών και άλλων θεμάτων, ήταν, όπως και κατά τα προη
γούμενα έτη. ο οικονομολόγος Σαράντης-Ευάγγελος Λώλος, ενώ υπεύθυνος διοικητικής 
μέριμνας ήταν ο Γιάννης Κουφάκος. βασικός συνεργάτης της ανασκαφής από το 1994. Η 
συντήρηση τωνκεραμεικών ευρημάτων, τα οποία προήλθαν από την ανασκαφή του 2002, 
έγινε από τον Σταμάτη Παπανικολάου. Όλα τα αποκατεστημένα Μυκηναϊκά αγγεία, κα
θώς και τα μικροαντικείμενα, καταγεγραμμένα στους ειδικούς καταλόγους του Ανασκα- 
φικού Ημερολογίου του 2002 (κατατεθειμένου στην Β ' ΕΠΚΑ. εκτάσεως 750 σελίδων), 
έχουν ήδη μεταφερθεί γιά φύλαξη, με την μέριμνα της Διευθύντριας Κας Νέλλης Αξιώτη, 
στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς.
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που (γνωστού και από την Ακρόπολη των Αθηνών), σημαντικού πάχους, 
με τετράγωνη την κάτω πλευρά και κυκλική την άνω (Εικ. 2,14 Α ), εντο- 
πισθείσα ήδη σε μία από τις πρώτες αναγνωριστικές επισκέψεις στον χώ
ρο. Η κάτοψη του κτηρίου αυτού παρακολουθήθηκε, εν μέρει, κατά τις τε
λευταίες ημέρες της ανασκαφικής περιόδου του 2002 (Εικ. 15). Η πλήρης 
αποκάλυψή του αποτελεί πλέον κύριο στόχο της ανασκαφικής έρευνας 
στη Σαλαμινιακή ακρόπολη.

Σε άνδηρο στη βόρεια κλιτύ της ακροπόλεως, λίγο χαμηλότερα από τη 
βιοτεχνική μονάδα, ερευνήθηκε ανασκαφικά το μεγαλύτερο τμήμα του 
εντοπισθέντος, από το 2000, αυτονόμου Κτηρίου ΙΓ (του αποκληθέντος 
“Μαντριού”), πεταλοειδούς, ίσως, κατόψεως και ιδιαιτέρως καλής κατα
σκευής, με κύρια είσοδο στη δυτική στενή πλευρά του (Εικ. 1-2), ορατή από 
τους ακολουθούντες την “Κυχρεία Οδό”. Ολόκληρο, ή τουλάχιστον το 
νότιο τμήμα του, με δύο, μέχρι στιγμής ερευνηθέντα, δωμάτια, τα οποία 
περιλαμβάνουν διάφορες κτιστές κατασκευές (Εικ. 15 Α), θα είχε χρησι
μοποιηθεί, με βάση την ποσότητα των ανευρεθέντων πήλινων ειδωλίων 
(Εικ.20), και για λατρευτικές πράξεις.

Από την ανευρεθείσα και μελετηθείσα κεραμεική στα στρώματα κατα
στροφής, εντός των προαναφερθέντων κτηρίων, επιβεβαιώνεται απόλυτα 
η εγκατάλειψη της παραλιακής και ευάλωτης, μάλλον, ακρόπολης στη 
διάρκεια του πρωίμου 12ου αιώνος π.Χ., δηλαδή στην Υστεροελλαδική 
ΙΙΙΓ: πρώιμη φάση. Επρόκειτο, όπως όλα δείχνουν, για μαζική φυγή των 
κατοίκων, σταδιακή, ίσως, που ολοκληρώθηκε, πάντως, μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα και έκτοτε υπήρξε απόλυτη ερήμωση της θέσης (“ερή
μου” κατά Στράβωνα). Από τους κατοίκους, άλλοι έφυγαν προς τα ενδό
τερα της νήσου και εγκαταστάθηκαν, σε μόνιμη βάση, στο προστατευμένο 
και ασφαλές οροπέδιο Γκίνανι (όπου έχει τεκμηριωθεί απόλυτα, από τις 
επιφανειακές έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων των τελευταίων 
ετών, η ύπαρξη εκτεταμένου οικισμού των Σκοτεινών Αιώνων και της Γε
ωμετρικής εποχής), καθώς και (γιά μικρότερο, πιθανότατα, διάστημα) 
στην περιοχή του Μοναστηριού του Αγίου Νικολάου στα Λε(ϊ)μόνια στην 
αθέατη χαράδρα, μέσω της οποίας οδηγείται κανείς στην κοιλάδα των 
Κανακίων. Αλλοι θα έφυγαν, διά θαλάσσης, προς μακρινότερους τόπους, 
πιθανώς και προς την Κύπρο.

Με την εξέλιξη της τελευταίας ανασκαφής, ενισχύθηκε περαιτέρω η ει
κόνα της εγκατάλειψης των κτηρίων της ακρόπολης: αρκετοί από τους χώ
ρους του νέου Κτηρίου ΙΔ βρέθηκαν άδειοι ή σχεδόν άδειοι, ενώ τα περιε
χόμενα άλλων ερευνηθέντων χώρων ήταν μάλλον πενιχρά και σίγουρα δεν
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ανταποκρίνονται προς το μέγεθος, τη διαρρύθμιση και την αρχιτεκτονική 
ποιότητα των κτηρίων. Η έννοια “Αρχαιολογία της εγκατάλειψης” φαίνε
ται να έχει ακριβή αντιστοιχία στο πεδίο αυτής της ανασκαφής.

Ό πως συνάγεται από την τεράστια ποσότητα πεσμένων (ελεύθερων) 
λίθων στις ανασκαφείσες επιχώσεις, οι τοίχοι του ενιαίου βιοτεχνικού 
συγκροτήματος ΙΑ-ΙΒ-ΙΔ (πάχους μέχρι 70-75 εκ.), ορισμένοι εκ των 
οποίων έφεραν επάλειψη πηλοκονιάματος εσωτερικά, θα ήταν, εξ’ ολο
κλήρου ή στο μεγαλύτερο τμήμα τους, λίθινοι.

Κρίνοντας από το μέγεθος, την διάταξη, την κατασκευαστική ποιότητα 
και την καίρια θέση του, και ως ένα, μόνον, βαθμό από τα περιεχόμενά του, 
το αποκαλυφθέν βιοτεχνικό συγκρότημα, με ενισχυμένη και ελεγχόμενη 
πύλη στη βόρεια πλευρά του, όπου καταλήγει η βασική εμπορική οδός (η 
“Κυχρεία Οδός”) από τον λιμένα, ήδη προβάλλει ως μονάδα κεντρικής ση
μασίας στο πλαίσιο των παραγωγικών λειτουργιών της Σαλαμινιακής 
ακρόπολης, στην φάση της μεγάλης ακμής της, κατά τον 13ο αιώνα π.Χ.

Κινητά ευρήματα

Από τα σημαντικότερα κινητά ευρήματα της ανασκαφής του 2002, αξί
ζει να αναφερθούν ιδιαιτέρως τα ακόλουθα:

-Μικρός θησαυρός (απόκρυψη) χάλκινων εργαλείων (Εικ. 16-18), πο
λύ καλής διατήρησης (σε σημείο εντός εσοχής, στο ανατολικό τμήμα του 
Κτηρίου ΙΔ). Περιλαμβάνει: Καμπύλο δρεπανοειδές μακαίρι, δύο σμίλες 
διαφορετικών τύπων και πλατύ διπλωμένο (“συμπιεσμένο”) έλασμα. Τα 
εργαλεία ανήκουν σε γνωστούς τύπους, με ευρεία διάδοση, κατά τους 
Υστερομυκηναϊκούς χρόνους. Ο Σαλαμινιακός θησαυρός εντάσσεται 
στο ευρύτερο σύνολο των θησαυρών χαλκών αντικειμένων, από κέντρα 
στην Ηπειρωτική Ελλάδα, των χρόνων περί το 1200 π.Χ., που έχει δημο
σιεύσει ο Δρ. Θεόδωρος Σπυρόπουλος (1972). Η συγκεκριμένη απόκρυψη 
θα πρέπει, οπωσδήποτε, να χρονολογηθεί στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ: 
πρώιμη φάση. Συνιστά μοναδική μαρτυρία γιά μία από τις τελευταίες αν
θρώπινες πράξεις, εν ώρα φυγής πρός τα όρη, στο πλαίσιο της ύστατης 
φάσης λειτουργίας του κτηρίου.

-Ακέραιο χάλκινο καμπύλο μαχαίρι. Βρέθηκε, κάτω από πέτρα, σε γω
νία μικρού δωματίου, στο δυτικό τμήμα του Κτηρίου ΙΔ.

-Δεκαεπτά (17) λίθινες ακόνες, από διάφορους χώρους.
-Ακέραιος σφραγιδόλιθος από στεατίτη, με απεικόνιση ελαφιού ή 

αντιλόπης, εξαίρετης τέχνης (Εικ. 19). Τυχαίο επιφανειακό εύρημα. Εντο
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πίσθηκε από τον φοιτητή Βασίλειο Οικονόμου, σε σημείο μπροστά ακρι
βώς από την δίδυμη τριγωνική πύλη του Κτηρίου ΙΒ.

-Ομάδα δέκα (10) πήλινων ανθρωπόμορφων (τύπου Ψ  και Φ) και ζω- 
ομορφικών ειδωλίων, από χώρους του Κτηρίου ΙΓ (Εικ. 20).

-Σύνολο οστράκων μαγειρικών χυτρών Αιγινήτικης, πιθανότατα, 
προέλευσης, με εγχάρακτα σημεία κεραμέων. Η “χυτρόπολη” του Σαρω- 
νικού φαίνεται ότι εφόδιαζε με μαγειρικά σκεύη τους οικισμούς της ευρύ
τερης περιοχής, ήδη από την Μεσοελλαδική εποχή (βλ. σχετικώς Λώλος 
και Σακκάς 2003).

-Μεγάλο κωνικό σφονδύλι από στιλβωμένο μαύρο στεατίτη (Εικ. 22), 
επιμελώς διακοσμημένο με εγχάρακτα στροβιλιζόμενα μοτίβα, βέβαιης 
Κυπριακής ή Ανατολικής προέλευσης (βλ. Lolos 2003α). Η διακόσμησή 
του αποδίδει, με ενάργεια, την περιστροφική κίνηση του αδραχτιού, στο 
κάτω μέρος του οποίου θα ήταν περασμένο το σφονδύλι ( βλ. και αρχαία 
λέξη σφονδυλοδίνητος). Είναι το πρώτο, από όσο γνωρίζω, παράδειγμα 
του είδους, που απαντά σε Υστερο μυκηναϊκή θέση στην Ελλάδα. Πρόκει
ται γιά δώρο, ενθύμιο ή κειμήλιο, από την Κύπρο ή άλλη περιοχή της Ανα
τολής, που θα έφθασε στο παραλιακό κέντρο της Σαλαμίνος μέσω των 
ανταλλαγών.

-Πεπλατυσμένη λαβή πήλινου πυραύνου διαδεδομένου Υστερομυκη- 
ναϊκού τύπου ή Κυπριακού επιτοίχιου λυχνοστάτη (wall-bracket). Βλ. 
Εικ. 21.

-Ακέραιος γραπτός (ταινιωτός) ψευδόστομος αμφορέας (Εικ. 23-26), 
από χονδροειδή (Κρητικό;) πηλό, του υψηλού εμπορικού τύπου (FT 164), 
ευρέως γνωστού από σύνολα σε αποθηκευτικούς χώρους σε μείζονα Μυ
κηναϊκά κέντρα και από τα φορτία των τριών ερευνημένων πρωτοϊστο- 
ρικών ναυαγίων της Ανατολικής Μεσογείου (Uluburun, Χελιδονιού και 
Ακρ. Ιρίων). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι τα τελευταία τρία  ευρήματα ση
μειώθηκαν στο επίπεδο του δαπέδου στο Δωμάτιο 3, κατεστραμμένο από 
φωτιά, όπως και το διπλανό, μικρότερο Δωμάτιο 2, στον Τομέα Δ.

Αξίζει να τονισθεί ότι ο ψευδόστομος αμφορέας φέρει γραπτό σήμα 
του αγγειοπλαστείου στον ώμο, υπό μορφήν δύο λοξών γραμμιδίων, κα
θώς και δύο οριζόντιες παράλληλες εγχαράξεις στη μία λαβή του (Εικ. 
26), οι οποίες έγιναν, με βεβαιότητα, μετά την όπτηση, και θα πρέπει να 
ενταχθούν σε ένα, ήδη αναγνωρισμένο από την Δρα Nicolle Hirschfeld, ει
δικό σύστημα σήμανσης αγγείων μεταφοράς, κατά βάσιν, εμφανώς σχετι- 
ζόμενο με την Κυπρομινωϊκή 1 Γραφή, επινοημένο και χρησιμοποιούμε
νο από Κυπρίους εμπόρους, ακολουθούντες τους πλόες της εποχής, στο 
πλαίσιο της διακίνησης αγγείων και αγαθών (βλ. Lolos 2003α. 2003β).
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SUMMARY

EXCAVATIONS AT MYCENAEAN SALAMIS, 2002:
A SYNOPSIS

by
Yannos G. Lolos

In September-October 2002 systematic excavations were continued by 
a team from the University of Ioannina, under the direction of Prof. Y.G. 
Lolos, on the Mycenaean acropolis of Salamis, at the site of Kanakia 
(already identified with Strabo’s Old Salamis).

A new building, named Iota Delta (ID), was excavated immediately south 
of Building IA and east of Building IB. It is a strong structure of impressive 
size, measuring 28 x 17 m., with rooms arranged at three or four levels on a 
slope, and with walls built of stone. It has now become clear that, organically 
and functionally, this building is connected to both Building IA and Building 
IB. All three of them form a solid industrial unit, with working areas, 
storerooms and subsidiary rooms, aptly established at the highest level of the 
acropolis. The industrial sector, and also perhaps Buildings Delta and 
Gamma, at short distance to the west, are now seen to form an imposing 
building complex, the Sovereign Complex, on the acropolis.

As with the other two elements of the large industrial unit on the 
acropolis, the content of Building ID, mainly present in the destruction layer 
in rooms of its upper levels, and consisting principally of everyday stone 
tools (querns, grinders, whetstones) in limited numbers, also spindle whorls 
and common pottery of LHIIIC: early date, does not rival the size, plan and 
architectural standard of the building. Also striking is the fact that several of 
the rooms in the western part of the building were found empty.

A find of special importance, marking as it does the final hours in the 
history of Building ID, is a small hoard of bronzes, hidden in the floor of a 
niche in the upper wing. It comprises a bronze sheet, initially folded, two 
chisels of different types and a sickle-like curving knife, closely paralleled in 
well-known hoards, of ca. 1200 B.C., from Mycenaean citadels and other 
sites.

In 2002 excavation also progressed in Sectors Delta and Gamma, where
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rooms and other areas of two large buildings, probably comprising living 
quarters, were cleared. The main architectural element, now emerging in 
Sector Gamma, is a long building, measuring 22 x 5 m. ; access to it was 
possible through a propylon, marked by a single column base of stone.

On a lower terrace on the north slope of the acropolis stands Building 
Iota Gamma, of apsidal (?) plan, only partly excavated in 2002. The rooms 
in its southern wing may have been used for cult practices, on the evidence of 
a group of ten clay figurines, mostly of the Phi and Psi types, recovered from 
them.

Of exceptional value, among the contents of Room 3 in Sector Delta 
(with clear evidence of destruction by fire in LH IIIC: early), is a highly 
polished conical spindle whorl bearing incised decoration of whirling motifs. 
Spindle whorls of this kind are unknown on the Greek mainland in LH III, 
but are well-attested at Late Cypriot sites. All parallels, for the type as well 
as the specific motifs on the cone, arguably of traditional Cypriot inspiration 
and also current in the Late Cypriot repertoire, point to Cyprus (or to some 
place further east ?), as the plausible place of origin of our spindle whorl. It 
might well have been a gift, souvenir or heirloom that somehow found its 
way to the coastal centre in the Saronic.

Of special interest is another find from Room 3: a fragment of a flattened 
handle, with a suspension hole. It belongs either to a brazier of Late 
Mycenaean type or to a characteristically Cypriot wall-bracket.

Also from Room 3 of Sector Delta comes a complete coarse ware stirrup 
jar (FT 164), with band decoration on its body; it bears a painted potter’s 
mark on the shoulder, in the form of two oblique strokes and also two 
horizontal incisions (post-firing) on the one handle, very probably in the 
spirit of the Cypriot-dictated marking system current at the time, already 
analysed in Dr. Nicolle Hirschfeld’s studies.

In addition to a large fragment of a Cypriot copper oxhide ingot, found at 
a point on the steep south slope of the acropolis at Kanakia in 2000, the 
recent finds from Room 3 in Sector Delta may be taken to highlight some 
special dimension in the foreign relations of this major centre in the Saronic. 
Certainly, with this evidence, Old Salamis finds its place in the context of 
international maritime activity and trade ca. 1200 B.C.

Old Salamis appears to have been abandoned completely in Late Helladic 
IIIC: early (i.e. at some point between 1190 and 1150 B.C.). Its demise must 
be placed against a background of general unrest in the Eastern Mediterra
nean at the time.
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E lx. 3. Σαλαμίς, Κανάκια. Ά ποψ η  τμήματος του  Κ τηρ ίου  ΙΔ,
από τα νοτιοδυτικά.
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Εικ. 5. Σαλαμίς, Κανάκια. Άποψη τμήματος τον Κτηρίου ΙΔ, 
από τα βορειοανατολικά (στο βάθος, δεξιά, το Κτήριο 1Β).

Εικ. 6. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΔ (Τετράγω
νο Γ7). Η στρωματογραφία στη νοτιοανατολική 
πλευρά του μάρτυρα (σχεδιαστική απόδοση: 
G.Siennicka, 2002). Το τρίτο (κατώτατο) στρώ- 
ια, επάνω στην ανώμαλη επιφάνεια του φυσι- 
ιού βράχου, είναι εσκεμμένο γέμισμα Γμπάζω- 
ια”) με χαλίκι και μικρές πέτρες, με σκοπό την 
δημιουργία ισοπέδου για τη διαμόρφωση του 
'■απέδου του δωματίου. Πρβλ. και Εικ. 7.
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Εικ. 7. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Η  
διαπιστωθείσα στρωματογραφία στη βο
ρειοανατολική πλευρά του Τετραγώνου 
A '6 (σχεδιαστική απόδοση: G.Siennicka, 
2002). Πρβλ. Εικ. 6.

I. ι I

4 I jO ,.

Ιν·:··.:-·|[ icAc-ir^w^

Ρ 7 Ή  (CVlLTA.KJ^'-MTpi^ 

ί°ΛΜ  Γέ Μ. i-ijl Α ΜΕ Χ Α λ Ι Κ Ι

Εικ. 8. Σαλαμίς, Κανάκια. Σειρά χώρων στην βόρεια πλευρά του Κτηρίου ΙΒ  
(μετά τον πλήρη καθαρισμό τους), από τα δυτικά (2002).



Τ η Τ *  κ ~  τ "  Δ ω μ ά η α  2  * * χ  <,Γ"' « ” " < * · * *
* < ί̂>οοτα). απο τα όνηχά. Στο βάθος, τμήμα τον ηον Κτηοίον 1,\.



Εικ. 11. Σαλαμίς, Κανάκια. Η  δίδυμη τριγωνική πύλη, με το δωμάτιο φρου
ρού ή θυρωρείο, στα δεξιά. Άποψη, από τα ανατολικά.

4 /*%



Εικ. 13. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο Δ. Το χαμμένο Δωμάτιο 2. με περιεχόμενο 
δύο. μόνον, αγγείων και δύο τριπτήρων. Άποψη, από τα νότια.

Ειχ. 14. Σαλαμίς. Κανάκια. Κτήριο Γ. Μικού uaxruSnrrv» <>πηΐι»ν>>
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Εικ. 14 Α. Σαλαμίς, 
Κανάκυα. Η  λίθινη βά
ση κίονα τον πρόπυ
λου τον Κτηρίου Γ  
(σχεδίαστική απόδοση, 
από επάνω και από το 
πλάι: Γιάννης Νάκας, 
2000) .

Εικ. 15. Σαλαμίς, Κανάκια. Παρακολούθηση τον μακρού βόρειον τοίχου
του Κτηρίου Γ.



Ε ικ.15  Α . Σ α λα μ ίς . Κ α νά κ ια . Κ α τα σ κ ευή  σ τη  νο τιο δ υ τικ ή  γω νία  το ν  μ εγά λο υ
δ ω μ α τίο υ  το ν  Κ τη ρ ίο υ  ΙΓ. α πό  βορρά.
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Εικ. /6. Σ α λα μ ις , Κ α νά κ ια . Κ τΰ ο ιο  ΙΛ Μ ι*1'1'
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Εικ. 17. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Μικρός θησαυρός χαλκών αντικειμέ
νων, από εσοχή εντός τον κτηρίου, και ακέραιο καμπύλο μαχαίρι (κάτω), από 
άλλο δωμάτιο τον ιδίον κτηρίου.

Εικ. 18. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΑ. Τα χάλκινα αντικείμενα της Εικόνος 17, 
στην αρχική μορφή τους (σε ελεύθερη σχεδιαστική απόδοση του Γιάννη Νάκα, 
2003).



Εικ. 19. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο ΙΒ. Φακοειδής σφραγιδόλιθος αϊτό στεατί 
τη, με παράσταση ελαφιού ή αντιλόπης, σε φυτικό περιβάλλον.



Μυκηναϊκή ζαλαμίς, 2000-2002 95

Elk.21. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο Δ. Τμήμα λαβής (με τρήμα) πήλινου Υστε- 
ρομυκηναϊκού πυραύνου ή Κυπριακού επιτοιχίου λύχνου.

Εικ. 22. Σαλαμίς, Κανάκια. 
Κτήριο Δ. Κωνικό σφονδύλι 
από στεατίτη, με εγχάρακτο 
στροβιλορόδακα στη βάση, Κ υ
πριακής ή Ανατολικής προέλευ- 
σης (σχέδιο: Γ. Λ., 2003).



Εικ. 23. Σαλαμίς, Κανάκια. Κ τήριο Δ. Ακέραιος εμπορικός φευδόστομος αμφο
ρέας, όπως βρέθηκε, στο επίπεδο τον δαπέδου τον αποτεφρω μένου Δω ματίου 3.

Εικ. 24. Σαλαμίς, Κανάκια. 
Κ τήριο  Δ. Ο φευδόστομος  
αμφορέας της Εικόνος 23, 
αποκατεστημένος, με έντονα  
ίχνη φω τιάς στο σώμα (Το 
πήλινο  πώμα (stopper) τον  
στομίου δεν ανήκει στο συ
γκεκριμένο αγγείο).
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Elk. 25. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο Δ. Η  άλλη πλευρά του εμπορικοί 
ψευδόστομου αμφορέα, χωρίς ίχνη φωτιάς.
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Εικ. 26. Σαλαμίς, Κανάκια. Κτήριο Δ. Το ανώτερο τμήμα τον ε/ίίπορικον ψεν- 
δόστομου αμφορέα, με το γραπτό αγγειοπλαστικό σήμα στον ώμο και την Κυ
πριακή εγχάρακτη σήμανση στη λαβή του.


