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Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο αποτελεί συνολική δημοσίευση της κεραμεικής που 
προήλθε από την προκαταρκτική έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
στην παραλιακή Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων, στη νοτιοδυτική 
πλευρά της Σαλαμίνος (Εικ. 1-2). Η πρώτη αυτή έρευνα, προανασκαφι- 
κού ουσιαστικώς χαρακτήρα, διεξήχθη κατά τον Σεπτέμβριο του 2000, με 
τη συμμετοχή ομάδων εκπαιδευόμενων φοιτητών και πτυχιούχων του 
Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, ήταν απαραίτητη για τον σχεδια- 
σμό της συστηματικής ανασκαφικής έρευνας της ακρόπολης κατά τα επό
μενα έτη.

Η έρευνα περιελάμβανε εκτεταμένους επιφανειακούς καθαρισμούς 
(π.χ. Εικ. 3-5), με μικρές ελεγκτικές διερευνήσεις κατά τόπους, τοπογρα
φικές και αρχιτεκτονικές αποτυπώσεις, φωτογραφήσεις και περισυλλογή 
οστράκων και άλλων αντικειμένων (βλ. σχετικώς Λώλος 2000-2001, 
Cevoli 2001. Touchais, Huber και Philippa-Touchais 2001, καθώς και το 
πρώτο άρθρο της σειράς στον παρόντα τόμο).

Τα αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών του 2000, ιδιαίτερα όσον 
αφορά στην έκταση, πολεοδομική συγκρότηση και αρχιτεκτονική μορφή 
του οικισμού επί της ακροπόλεως (Εικ. 1), ανέδειξαν, πέραν πάσης αμφι
βολίας, τη σημασία του νέου μείζονος Υστερομυκηναϊκού κέντρου του 
Σαρωνικού. Επιπροσθέτως, αποκτήθηκαν ασφαλή στοιχεία, από το ευρύ
τατο δείγμα της συγκεντρωθείσας Μυκηναϊκής κεραμεικής, για την ακρι
βή χρονολόγηση της ακμής και της εγκατάλειψης της ακρόπολης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών για τον προσδιορισμό, κατά το δυνα
τόν, των κατόψεων Μυκηναϊκών κτηρίων, σημειώθηκαν, με την πρόοδο
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του καθαρισμού, και ολόκληρα αγγεία, σπασμένα κατά χώραν (in situ), 
αμέσως κάτω από τη σημερινή επιφάνεια του εδάφους (π.χ. Εικ. 6-8, 8Α: 
1-3,5), περίπου ή ακριβώς, στη στάθμη των Μυκηναϊκών δαπέδων. Τα αγ
γεία αυτά φυλάσσονται, μαζί με άλλα ευρήματα της πρώτης ερευνητικής 
περιόδου, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιώς.

Η παρουσίαση του σχηματολογίου της Μυκηναϊκής κεραμεικής που 
ακολουθεί βασίζεται στη συστηματική μελέτη, από τους υπογραφομέ
νους, του κεραμεικού υλικού του 20001. Η προσπάθεια αυτή, η οποία, ας 
σημειωθεί, άρχισε σε πρώιμο στάδιο της προανασκαφικής έρευνας, έχει 
διπλό στόχο. Κατά πρώτον, αποσκοπεί στη δημιουργία υποβάθρου για 
την εξελισσόμενη μελέτη της Μυκηναϊκής κεραμεικής από την ανασκαφή 
της ακρόπολης, το οποίο θα διευρύνεται με την προσθήκη νέων σχημάτων 
και σχολίων μετά από κάθε έρευνα2, με απώτερο στόχο, στο πλαίσιο μίας 
συνολικής θεώρησης, την εξέταση μειζόνων θεμάτων όσον αφορά στο χα
ρακτήρα και τη λειτουργία της ακρόπολης (χρονολογικοί προσδιορισμοί, 
είδος πιθανών διασυνδέσεων, εμπόριο κ.α). Κατά δεύτερο λόγο, η σύντα
ξη του σχηματολογίου κρίθηκε απαραίτητη από την αρχή, προκειμένου να 
χρησιμοποιηθεί ως ουσιαστικό βοήθημα, ιδιαίτερα από τους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, οι οποίοι εκπαιδεύονται κάθε χρόνο στο ανα- 
σκαφικό πεδίο, στη Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος, και καλούνται 
να αντιμετωπίσουν, όλοι σχεδόν, για πρώτη φορά, Μυκηναϊκό κεραμεικό 
υλικό από οικιστικό περιβάλλον, σε θραυσματική κατάσταση. Αλλά η κα
λή γνώση της κεραμεικής αποκτάται, πάντοτε, από την εξέταση και επε
ξεργασία χιλιάδων οστράκων, όχι από την εύκολη ταύτιση “έτοιμων” 
ακέραιων γραπτών αγγείων.

1. Για την πληρέστερη τεκμηρίωση των λημμάτων κρίθηκε απαραίτητη, σε ορισμένες, 
μόνον, περιπτώσεις, η αναφορά σε ευρήματα, αγγεία ή όστρακα, από την ανασκαφή της 
ακρόπολης κατά το 2001 και 2002.

Η πρώτη αντιμετώπιση -  ταξινόμηση του Μυκηναϊκού κεραμεικού υλικού έγινε, κατά 
τη διάρκεια της έρευνας του Σεπτεμβρίου του 2000 στο Εργαστήριο της Ανασκαφής, από 
τα μέλη της ομάδος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την εποπτεία του ανασκαφέα. 
Στις προκαταρκτικές εργασίες κατάταξης και τεκμηρίωσης των δημοσιευόμενων, εδώ, 
διαγνωστικών οστράκων από την έρευνα του 2000, είχε συμμετοχή, κατά διαστήματα, και 
ο τεταρτοετής, τότε, φοιτητής της Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών Ευάγγελος 
Κρουστάλης, του οποίου η εκπαίδευση στη μεθοδολογία και δεοντολογία της Πανεπιστη
μιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος διήρκησε μέχρι τον Οκτώβριο του 2000.

2. Το διευρυμένο Μυκηναϊκό σχηματολόγιο θα είναι δυνατόν να συμπληρωθεί, σε με
ταγενέστερο στάδιο, και με σχέδια (τομές και όψεις) χαρακτηριστικών οστράκων.
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ΑΓΓΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
(CLOSED SHAPES)

1. Απιόσχημος αμφορέας (Piriform jar)3

Ο απιόσχημος αμφορέας, ένα από τα πλέον συνήθη σχήματα της Μυ
κηναϊκής κεραμεικής, με σταθερές εμφανίσεις από τον 16ο έως και τον 
13ο αι. π.Χ. (YE Ι-ΙΙΙΒ) και με πιο περιορισμένες στις αρχές του 12ου αι. 
π.Χ. (YE IIIΓ : πρώιμη), απαντά σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες εκδοχές4. 
Η κύρια διακόσμησή του αναπτύσσεται σε ζώνη μεταξύ των λαβών, στο 
ύψος του ώμου, ενώ η υπόλοιπη επιφάνεια καλύπτεται από ταινίες, με 
εξαίρεση την επιφάνεια της βάσης και του λαιμού, η οποία είναι ολόβαφη.

Στο κεραμεικό υλικό από τη Σαλαμίνα αναγνωρίσθηκαν όστρακα, ως 
επί το πλείστον βάσεων, απιόσχημων αμφορέων και των τριών μεγεθών, 
κυρίως, όμως, μεσαίων και μεγάλων αγγείων. Στην πλειονότητά τους, οι 
βάσεις διακρίνονται σε δακτυλιόσχημες5 (π.χ. Εικ. 9. σειρά2. θέση I6, Εικ. 
9.3.2 και Εικ. 10.1.1-2), οι οποίες χρονολογούνται στην YE III Α-Β, και σε 
διευρυνόμενες/διανοιγόμενες7 (π.χ. Εικ. 9.1.2 και Εικ. 10.2.1-3), των 
οποίων η εμφάνιση φαίνεται να σταματά στην YE III Α8. Οι δισκοειδείς 
βάσεις, που απαντούν σε απιόσχημους αμφορείς από την YE III Α έως την 
YE III Γ, αντιπροσωπεύονται από ελάχιστα παραδείγματα9 (Εικ. 9.1.3

3. Επειδή στην παρούσα μελέτη δεν κατέστη δυνατό να αναγνωρισθούν συγκεκριμένοι 
τύποι του σχήματος, κρίθηκε σκόπιμο να μην αναγραφούν οι πολλές, ως προς το μέγεθος 
και τη μορφή, εκδοχές του.

4. Κατά την Toumavitou (1992,186-187), ο απιόσχημος αμφορέας συνιστά το δεύτε
ρο, μετά τον ψευδόστομο αμφορέα, σχήμα που χρησιμοποιήθηκε στις συναλλαγές, κυρίως 
με τις περιοχές της Ανατολής. Κατά πόσον το ίδιο το αγγείο, η αρχική χρήση του οποίου 
ήταν για αποθήκευση, αποτελούσε ανταλλάξιμο προϊόν ή εχρησιμοποιείτο ως δοχείο για 
τη μεταφορά αγαθών (ή και τα δύο) δεν μπορεί να αποσαφηνισθεί. Είναι, όμως, εξαιρετι
κά πιθανόν να μη λειτουργούσε ως αγγείο μεταφοράς αγαθών, λόγω της δυσκολίας αερο
στεγούς σφράγισης του στομίου του.

5. π.χ. 00.Ζ.16,5.00.ΠΕ.35,5.00.ΠΕ.28,00.ΠΕ.48,00.Ζ.22 (το τελευταίο όστρακο δεν 
εικονίζεται).

6. Στο εξής θα παραλείπονται οι λέξεις σειρά και θέση.
7. π.χ. 00.Α 1.24,5.00.ΠΕ.37,00.ΠΕ.59,00.ΠΕ.44.
8. Furumark 1941,98.
9. π.χ. 00.Ε.6,99.ΠΕ.3. Για παράδειγμα από τις Μυκήνες βλ. French 1967,159, Fig. 9: 

57.
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και Εικ. 10.1.3). Επίσης, εντοπίσθηκαν λίγα θραύσματα10 * γενέσεων ται
νιωτών λαβών (Εικ. 9.2.3 και Εικ. 10.2.4), καθώς και μερικά όστρακα χει- 
λέων και λαιμώ ν'' (Εικ. 9.1.1), μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει ένα σχεδόν 
ακέραιο παράδειγμα12 (Εικ. 11) με κοίλα τοιχώματα και οριζόντιο, ελα
φρώς επικλινές, χείλος απιόσχημου αμφορέα μεσαίου μεγέθους. Ενδια
φέρον παρουσιάζουν, τέλος, ένα όστρακο ώμου13, το οποίο κοσμείται με 
σύστημα λοξών γραμμών (Εικ. 9.2.2), καθώς και ένα τμηματικά σωζόμε- 
νο παράδειγμα14, που χαρακτηρίζεται από έντονη αλλοίωση των τοιχω
μάτων του (Εικ. 9.2.4-5 και 9.3.3), λόγω έκθεσής του, ίσως, σε φωτιά.

2. Στάμνος (Collar-necked jar)
Furumark Type (FT) 63/64

Ο συγκεκριμένος τύπος, με μικρή σχετικά διάδοση στη Μυκηναϊκή κε- 
ραμεική και συχνά ταφική χρήση, απαντά, σε δύο μεγέθη, κυρίως στην ΥΕ 
IIIΓ : μέση φάση. Ένα παράδειγμα της YE III Β1 αναφέρεται από τις Μυ
κήνες15 και αρκετά άλλα της YE III Β2 και της YE IIIΓ : πρώιμης16.

Η περιορισμένη παρουσία του στάμνου, ως αγγείου αποθήκευσης, στα 
οικιστικά κεραμεικά σύνολα στοιχειοθετείται και στο υλικό μας. Στα δια
γνωστικά όστρακα από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη Σαλαμίνος εντοπίσθη
καν δύο βέβαια παραδείγματα του σχήματος: θραύσμα17 στομίου στάμνου 
(Εικ. 16.2.1) και θραύσμα18 τοιχώματος με οριζόντια, κυκλικής διατομής, 
λαβή, που φέρει τρεις πινελιές (Εικ. 13.2.1). Ελλείψει άλλων τμημάτων 
των αγγείων και με δεδομένο το γεγονός ότι γενικώς το σχήμα δεν παρου

10. 00.ΠΕ.82,00.ΠΕ.81.
ΙΙ.π .χ . 00.ΠΕ.15.
12.00. Α3.15.
13. ΟΟ.ΠΕ.88.
14.00. Δ.12.
15. French 1967,163, No. 43, PI. 38 c.
16. Για τον τύπο γενικά βλ. Furumark 1941.38.594-595, Fig. 9. Mountjoy 1986,125, Fig. 

151, 138, Figs. 169-170. Για κατηγορίες διαφόρων παραλλαγών σταμνών και σταμνίσκων, 
με σχόλια ως προς τη χρονολόγησή τους, βλ. Ιακωβίδη 1970,198-205.

17. 00.Ζ.4.
18.00. Α1.21. Επίσης, οι λαβές με ένδειξη ΟΟ.ΠΕ.55 και 00.Ζ.23 (Εικ. 13.2.2-3), ίσως να 

προέρχονται από στάμνους (ή υδρίες).
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σιάζει ιδιαίτερες διαφοροποιήσεις19, τα όστρακα θα πρέπει να χρονολο
γηθούν στον ορίζοντα της YE III Β2 - YE IIIΓ: πρώιμης20.

3. Αμφορέας, Υδρία, Πρόχους (Amphora, Hydria, Jug)
FT 69,105,106,110,114 (;), 115 (;), 128

Αγγεία με κατεξοχήν οικιακή χρήση, βασικώς για την αποθήκευση 
υγρών, ο αμφορέας, η υδρία και η πρόχους συγκαταλέγονται στα πλέον 
διαδεδομένα σχήματα της κεραμεικής παραγωγής του 13ου και Που αι 
π.Χ. Συχνότατα η διάκριση μεταξύ τους είναι δύσκολη, αν όχι αδύνατη, 
εξαιτίας ομοιοτήτων στην κατασκευή επιμέρους τμημάτων τους, αλλά 
και στη διακόσμησή τους, η οποία, όταν υπάρχει, αποτελείται, κατά κα
νόνα, από ταινίες. Στις μικρές αλλαγές που παρατηρούνται κατά την εξέ
λιξη των σχημάτων από την YE III Β στην YE III Γ, θα πρέπει να σημειω
θεί η διαμόρφωση, στην YE III Γ, λαβών ελλειψοειδούς διατομής, οι οποί
ες συνυπάρχουν με τις κυλινδρικές λαβές, και η εμφάνιση του γωνιωτού 
χείλους.

Η σταθερή παρουσία τους στα οικιστικά σύνολα, από την YE III Β1 
και μετά (η πρόχους ήδη από το β ' μισό του 14ου αι. π.Χ.) τεκμηριώνεται 
και στο υλικό μας. Αν και στην πλειονότητά τους τα επιλεγμένα όστρακα 
από την πρώτη διερεύνηση της Μυκηναϊκής ακρόπολης προέρχονται από 
χείλη των εν λόγω αγγείων21 (π.χ. Εικ. 12.3.2-3, 12.4.1-2 και Εικ. 13. 1.1), 
υπάρχουν και παραδείγματα λαβών22 (π.χ. Εικ. 12.3.1, 12.4.3-4, Εικ.
13.2.2-3 και Εικ. 18.4.1-2), καθώς και το ανώτερο τμήμα αμφορέα23 (Εικ. 
14). Κατά κανόνα, με βάση τις διαστάσεις των εντοπισθέντων οστράκων, 
τα αγγεία εντάσσονται στην κατηγορία των μεσαίων και μεγάλων.

Με δεδομένη τη δυσκολία διάκρισης των τριών σχημάτων, κατέστη δυ
νατή η ταύτιση ορισμένων, μόνον, οστράκων. Πιο συγκεκριμένα, στο σχή
μα της πρόχου θα πρέπει να αποδοθούν τέσσερα όστρακα: θραύσμα24 σώ

19. Mountjoy 1986,202.
20. Τα όστρακα της Σαλαμίνος φαίνεται να εντάσσονται στην κατηγορία των “κυλιν- 

δροστόμων στάμνων”, κατά Ιακωβίδη, οι οποίοι παράγονται κυρίως μετά την YE III Β.
21. π.χ. τα όστρακα με ένδειξη 00.ΠΕ.91, 00.ΠΕ.74, 00.Α3.12, 5.00.ΠΕ.25, 00.Γ.10, 

00.Γ.30 (το τελευταίο όστρακο δεν εικονίξεται). Για τους τύπους γενικώς βλ. Furumark 
194', fig. 7.

22. π.χ. 00. Γ.9,00.Δ.7,00.ΑΙ .11,00.ΠΕ.55,00.Ζ.23,00.ΠΕ.71,00.Δ.6.
23. 00.Στ.7.
24. 00.Γ.9.
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ματος και κάθετης, ελλειψοειδούς διατομής, λαβής (Εικ. 12.3.1), δύο 
θραύσματα25 κάθετων, ελλειψοειδούς διατομής, λαβών (Εικ. 18.4.1-2) 
και, πιθανώς, θραύσμα26 άλλης μεγαλύτερης λαβής, ομοίου τύπου (Εικ.
12.4.3). Από υδρία (ή στάμνο) πρέπει να προέρχονται δύο θραύσματα27 
οριζοντίων λαβών σχεδόν κυκλικής διατομής (Εικ. 13.2.2-3), ενώ ένα μό
νο θραύσμα γραπτής λαβής28, ελλειψοειδούς διατομής, πιθανότατα προ
έρχεται από αμφορέα (Εικ. 12.4.4).

Όσον αφορά σε συγκεκριμένες χρονολογικές κατατάξεις, οι προανα- 
φερθείσες διαφοροποιήσεις των σχημάτων στην YE III Γ: πρώιμη, επι
τρέπουν την απόδοση τριών θραυσμάτων29 γωνιωτών χειλέων (εδώ Εικ.
12.4.1-2 και Εικ. 13.1.1) σε αυτή τη φάση.

4. Αλάβαστρο (Alabastron)
FT 83 ,84 ,85 ,94

Σχήμα με σταθερή παρουσία στη Μυκηναϊκή κεραμεική από την YE I- 
IIΑ  έως και την YE III Γ, το αλάβαστρο απαντά σε δύο βασικά τύπους: 
στον τύπο με σφαιρικό ή στον τύπο με κυλινδρικό σώμα. Επιμέρους χα
ρακτηριστικά του σχήματος και της διακόσμησης επιτρέπουν μία ακριβέ
στερη χρονολόγησή του εντός περιόδων της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Αν 
και αγγείο με κατεξοχήν ταφική χρήση, η παρουσία του αναγνωρίζεται 
και σε οικιστικά σύνολα. Στο υλικό της ακρόπολης τρία θραύσματα μπο
ρούν να αποδοθούν σε αλάβαστρα:

Ολόβαφο θραύσμα30 διευρυνόμενου λαιμού, με μικρό έξω νεύον χεί
λος (Εικ. 15.3.1), πιθανότατα ανήκει στον τύπο (FT) 83 ή 84, με βάση την 
κατάταξη του Arne Furumark, και χρονολογείται στον ορίζοντα της ΥΕ 
ΙΙ-ΙΙΙΑ131.

Θραύσμα32 κοντού λαιμού, με επικλινές χείλος, διακοσμημένο με λε

25.00. ΠΕ.71 καιΟΟ.Δ.6.
26.00. Δ.7.
27.00. ΠΕ.55 και 00.Ζ.23.
28.00. Α1.11.
29.00. Α3.12,5.00.ΠΕ.25 καιΟΟ.Γ.ΙΟ.
30.00. ΠΕ.67.
31. Για τους τύπους της YE ΙΙ-ΙΙΙ Α1 γενικά βλ. Furumark 1941, 597-598, Fig. 11. 

Mountjoy 1986.25, Fig. 20,42, Fig. 44,57, Fig. 64. Άλλα: π.χ. Immerwahr 1971,185, PI. 39. 
T. 7:4 ,7 .8  (ιδιαίτερα για τη διαμόρφωση του χείλους).

32.00. Δ.4.
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πτές ταινίες (Εικ. 15.3.2), φαίνεται ότι ανάγεται στον τύπο (FT) 85 (ίσως 
και 94) της YE III Α2-ΙΙΙΒ33. Στους ιδίους τύπους θα πρέπει, επίσης, να 
αποδοθεί και θραύσμα34 επικλινούς ώμου και οριζόντιας λαβής, περίπου 
κυκλικής διατομής (Εικ. 15.3.3).

5. Στενόλαιμη πρόχους (;) (Narrow-necked jug?)
FT 120/121

Η στενόλαιμη πρόχους, σχήμα Μινωικής καταγωγής35, παρακολουθεί- 
ται κανονικά στα ηπειρωτικά κεραμεικά σύνολα από την YE III Α2 και 
εξής, ενώ στην YE IIIΓ : πρώιμη απαντά σε μικρότερες εκδοχές36.

Στα συντηρηθέντα όστρακα από τη Μυκηναϊκή Σαλαμίνα, το σχήμα 
πιθανώς αναγνωρίζεται από ένα θραύσμα37 λαιμού και απεστρογγυλευ- 
μένου χείλους (διαμ. 6 εκ., εδώ Εικ. 15.3.4), με καστανέρυθρη ταινία. Με 
βάση τη διαμόρφωση του χείλους, το όστρακο φαίνεται ότι χρονολογείται 
στην YE III Β2, ελλείψει, όμως, θραυσμάτων από το σώμα, δεν μπορεί να 
αποκλεισθεί μία ευρύτερη χρονολόγηση στην YE III Β38.

6. Θήλαστρο (;) (Feeding bottle?)
FT 159/160

Ο τύπος του ολόβαφου θηλάστρου είναι πολύ πιθανόν να αντιπροσω
πεύεται στο υλικό μας από ένα όστρακο: θραύσμα39 υπερυψωμένης, κοί
λης βάσης (Εικ. 16.1.3), καλυμμένης με ερυθρωπή βαφή, χρώμα που συνη
θίζεται ιδιαίτερα στη διακόσμηση των αγγείων της YE III Α περιόδου40.

Είναι το μόνο, πιθανό, θραύσμα θηλάστρου, που μπορέσαμε να ανα
γνωρίσουμε στη λεπτότεχνη κεραμεική. Ως γνωστόν, γραπτά θήλαστρα,

33. Για τους τύπους της YE III Α2-ΙΙΙ Β βλ. Furumark 1941,43,598,599, Figs. 11-12. 
Mountjoy 1986, 72-73, Fig. 83, 73-74, Fig. 84, 99, Fig. 118, 100, Fig. 119. Άλλα: π.χ. 
Immerwahr 1971,210,PI.48,T. 18:3,227, PI. 53, T. 24:4 (για τη διαμόρφωση του χείλους).

34.00. Α1.8.
35. Mountjoy 1993,71.
36. Γενικά για το σχήμα βλ. Furumark 1941, 32, 603, Figs. 5-6. Mountjoy 1986,74-75, 

Fig. 86 ,101, Fig. 122,125, Fig. 152:2,143, Fig. 177.
37.00. H.5. Δεν μπορεί να αποκλεισθεί εντελώς η πιθανότητα να προέρχεται και από 

πρόχου.
38. Για χρονολόγηση βάσει της διακόσμησης του σώματος βλ. Mountjoy 1986,125.
39. 00.Α1.17.
40. Furumark 1941,427-428.
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όπως και οι καλής ποιότητας ψευδόστομοι αμφορείς και τα αλάβαστρα, 
αφθονούν σε ταφικά σύνολα. Χρονολόγηση: YE III A (1)41.

7. Ψευδόστομος αμφορέας (Stirrup jar)
FT 170/171,178,166

Ο ψευδόστομος αμφορέας, από τα αγγεία-σύμβολα του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού, Μινωικής καταγωγής, με σταθερή ταφική χρήση, εισάγεται 
στον ηπειρωτικό χώρο στις αρχές της YE IIΑ 42, γνωρίζει, όμως, μεγάλη 
διάδοση από την YE III Α2 και μετά.

Στο υπό εξέταση υλικό, από την έρευνα του 2000, εντοπίσθηκε ικανός 
αριθμός οστράκων43 (π.χ. Εικ. 15.1.1-3,15.2.1-4, Εικ. 25.3.1-2, Εικ. 30.1.2 
και 30.2.3-4) της λεπτότεχνης, γραπτής κεραμεικής, όχι, όμως, της χον
δροειδούς κατηγορίας, γνωστής από αποθήκες ανακτόρων και μεγάλων 
οικιών στην Κρήτη και στην Ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς και από τα φορ
τία των τριών ναυαγίων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού στην Ανατολι
κή Μεσόγειο44. Τα εντοπισθέντα όστρακα χρονολογούνται, στην πλειονό
τητά τους, στην YE III Α2-ΙΙΙΒ περίοδο.

Από τους τύπους του σχήματος,45 αναγνωρίζονται ο σφαιρικός46 (αρ.

41. Γενικά για τον τύπο του ολόβαφου θηλάστρου βλ. Furumark 1941.34,609, Figs. 5- 
6. Mountjoy 1986, 61, Fig. 69: 2, 77. 1999, 383. Fig. 132: 41 (Σαμικό Ηλείας). Αλλα: π.χ. 
Benzi 1975, Tav. 25: 489, 27: 486. Blegen κ.α. 1973, Fig. 244: 10. Papadopoulos 1979, Fig. 
161a.

42. Furumark 1941, Fig. 5. Mountjoy 1986, 30-31, Fig. 28. Lolos 1987,209. Fig. 394.
43. π.χ. 00.Z.17, 00.Z.14, 00.E.4, 00.1.3, 00.A1.4, 00.Γ.5, A3.13, 00.ΠΕ.41. 00.A1.19, 

00.Γ.6,00.A3.5,00.A3.6.
44. Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι κατά τη συστηματική ανασκαφή της 

ακρόπολης τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2002 εντοπίσθηκε ακέραιο παράδειγμα 
εμπορικού ψευδόστομου αμφορέα (με ανασκαφική ένδειξη 02.Δ.Α 12β), στο Δωμάτιο 3 του 
Τομέα Δ, θραύσμα ψευδοστομίου από αγγείο του συγκεκριμένου τύπου από τον ίδιο Το
μέα. καθώς και πώμα (stopper, με ανασκαφική ένδειξη 02.ΙΓ.Π26), από το Δωμάτιο 3 του 
Κτηρίου ΙΓ.

45. Για τους τύπους που αναφέρονται εδώ βλ. γενικά Furumark 1941.33.610-612.614, 
Figs. 5-6. Mountjoy 1986, 77-81, Figs. 93-94. 105-108. Figs. 128-131, 126. Fig. 154. Παρα
δείγματα ψευδόστομων αμφορέων, που ανήκουν σε τύπους που παρουσιάζονται εδώ, 
έχουν δημοσιευθεί και από Μυκηναϊκούς θαλαμωτούς τάφους της Σαλαμίνος. βλ. Αλεξο- 
πούλου-Αναστασίου 1993, 139. Εικ. 1-2, 140, Εικ. 3-4, 141, Εικ. 5: αριστερά. Tzavella- 
Evjen 1993,79, Fig. 10: c, 80, Fig. 11: a-b (squat).

46. π.χ. 00.Z.14,00.E.4.
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τύπου (FT) 171, 173, εδώ Εικ. 15.1.2-3), ο πεπιεσμένος σφαιρικός47 (αρ. 
τύπου (FT) 178, εδώ Εικ. 25.3.1), μικρού και μεσαίου μεγέθους, και ο έντο
να πεπιεσμένος ή κωνικός48 (αρ. τύπου (FT) 180,182, εδώ Εικ. 15.2.1). Στα 
γραπτά όστρακα περιλαμβάνονται τρία θραύσματα ώμων, ένα49 με ομά
δες παραλλήλων γραμμιδίων (Εικ. 15.2.3)50 και τρία51, τουλάχιστον, με 
σχηματοποιημένο άνθος (FM 18C: 113, 114, 124, κοντινότερα παραδείγ
ματα, εδώ Εικ. 15.2.4, Εικ. 25.3.2 και Εικ. 30.2.4). Από τα δύο τελευταία 
όστρακα, το ένα52 (Εικ. 15.2.4) φέρει ανάγλυφο δακτύλιο στη βάση του 
ψευδοστομίου, χαρακτηριστικό που απαντά κυρίως στην YE III Α2 πε
ρίοδο.

8. Φλασκί (Flask)
FT 188/189/190

Το φλασκί, το οποίο συνήθως απαντά σε τάφους και χρησιμοποιείται 
για τη φύλαξη αρωματικών ελαίων και αλοιφών53, παρακολουθείται στα 
κεραμεικά σύνολα κυρίως στην YE III Α254.

Στο κεραμεικό υλικό από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη το συγκεκριμένο 
σχήμα, ως δοχείο για τη φύλαξη υγρών, αντιπροσωπεύεται από ένα μόνο 
θραύσμα55 σωληνωτού λαιμού, που σώζει τις γενέσεις των δύο κυλινδρι
κών λαβών του (Εικ. 16.2.4). Το όστρακο θα πρέπει να χρονολογηθεί στην 
YE III Α2, με βάση τη διατομή των λαβών. Ελλείψει, όμως, μερών του σώ
ματος, το θραύσμα δεν μπορεί να αναχθεί σε μία από τις δύο αναγνωρι
σμένες εκδοχές του τύπου56.

47. π.χ. 00.ΠΕ.41.
48. π.χ. 00.1.3.
49. 00.Γ.5.
50. Βλ. και Mountjoy 1986, Fig. 114:10.
51.00. A3.13, πιθανώς 00.Α1.19και 00.Α3.6.
52.00. Α3.13.
53. Mountjoy 1993,127. Για τη χρήση του σχήματος στο εμπόριο, ως δοχείου για αρω

ματικά έλαια ή αλοιφές, βλ. και Mountjoy 1993,163.
54. Για το σχήμα βλ. Furumark 1941, 32,33,616, Fig. 5. Mountjoy 1986,81, Fig. 95-96. 

To σχήμα επιβιώνει ως την Υπομυκηναϊκή περίοδο.
55. ΟΟ.Δ.8
56. Mountjoy 1986,80-81, Figs. 95-96.
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ΑΓΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 
(OPEN SHAPES)

9. Κρατήρας με πόδι (Pedestalled krater)
FT 8/9

Κατεξοχήν αγγείο για την ανάμειξη κρασιού και νερού57, ο κρατήρας 
απαντά, σε διαφόρους τύπους, κυρίως σε οικιστικά σύνολα, από τον 14ο 
έως και το 12ο αι. π.Χ.

Το συγκεκριμένο σχήμα αντιπροσωπεύεται στο κεραμεικό υλικό από 
τη Μυκηναϊκή ακρόπολη των Κανακίων από όστρακα58 (π.χ. Εικ. 18.3.2), 
καθώς και από ένα, συγκολλημένο και μερικώς συμπληρωμένο, αγγείο59 
(Εικ. 17, Εικ. 8Α: 1) με απιόσχημο σώμα, κοντό, εξωστρεφές χείλος, δύο 
κάθετες ταινιωτές λαβές, από το χείλος στο σώμα, και δισκοειδή βάση. 
Εσωτερικά φέρει γραπτή ταινία στο χείλος. Στην εξωτερική επιφάνεια, 
εκτός από τις ταινίες στο χείλος, στο σώμα και στο πόδι, και την ολόβαφη 
βάση, αναπτύσσεται, στο ύψος των λαβών, και στις δύο πλευρές του αγ
γείου, το κύριο διακοσμητικό θέμα, σε “πρόχειρη” μάλλον εκτέλεση. Πρό
κειται για σύστημα από συνδεόμενες, σε πυκνή διευθέτηση, σπείρες, απο- 
τελούμενες από λεπτές συνεχείς έλικες εναλλασσόμενες με στιγμωτές. Οι 
λαβές, που περιγράφονται από τόξα, φέρουν τρεις ταινίες στον άξονά 
τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, ο συγκεκριμένος 
κρατήρας είχε ραγίσει, σε τρία σημεία, και είχε επιδιορθωθεί, κατά τη συ
νήθη πρακτική, με μολύβδινους συνδέσμους, των οποίων υπολείμματα 
διατηρούνται σε δύο περιπτώσεις, ενώ, σε τμήματά του, εμφανή είναι τα 
ίχνη από φωτιά.

Το αγγείο θα πρέπει να αναχθεί στον ευρύτερο ορίζοντα της YE III Α2

57. Κατά την άποψη της Karantzali (2001, 35), οι κρατήρες προορίζονταν για τη φύλα
ξη κρέατος ή άλλων στερεών προϊόντων.

58. π.χ. 00. A3.17, που σώζει μέρος της διακόσμησης, πιθανότατα ελικόσχημου άνθους 
(FM 18 Α: 25,26,28,29). Για διαφορετικά παραδείγματα υβριδόμορφων ανθέων βλ. και 
αποσπασματικά σωζόμενο κρατήρα της YE III Α2, από Μυκηναϊκό τάφο της Σαλαμίνος, 
Αλεξοπούλου-Αναστασίου 1993, 149, Εικ. 18.

59.00.Δ. 14. Ύψος 26 εκ., διάμετρος χείλους 27,8 εκ., διάμετρος βάσης 11 εκ.
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- Ill Β60, καθώς το σχήμα και η διακόσμηση δεν αποτελούν, στην περίπτω
ση αυτή, ασφαλή κριτήρια χρονολόγησης.

10. Κρατήρας με κωνική βάση (Krater)
FT 10

Στην YE IIIΓ  περίοδο, και βασικά στην πρώιμη φάση της, εκτός από 
τον τύπο κρατήρα με βαθύ ημισφαιρικό σώμα, οριζόντιες λαβές και δα- 
κτυλιόσχημη βάση61, έχει σπανιότερες εμφανίσεις η εκδοχή με κάθετες λα
βές και χαμηλή, κωνική βάση62.

Στα λίγα δημοσιευμένα παραδείγματα, όπως αυτά από τη θέση Κορά- 
κου στην Κορινθία63 και το Τείχος Δυμαίων στην Αχαΐα64, θα πρέπει να 
προστεθεί θραύσμα βάσης65 (Εικ. 18.3.3) από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη 
στα Κανάκια.

11. Κωνικό κύπελλο (Conical cup)
FT 204

Το άωτο κωνικό κύπελλο, το αγγείο-δείκτης της Μινωικής εξάπλωσης 
στο Αιγαίο, με ποικίλες χρήσεις και με μαζικές εμφανίσεις κατά τους Με- 
σομινωικούς III-Υστερομινωικούς I χρόνους της Θαλασσοκρατίας66, στα 
Κρητικά κέντρα και σε όλες τις Μινωικές αποικίες, από το Καστρί και 
τον Άγιο Γεώργιο του Βουνού στα Κύθηρα, έως την Αγία Ειρήνη στην 
Κέα, το Ακρωτήρι στη Θήρα, τα Τριάντα στη Ρόδο, τα Σεράλια στην Κω 
και τη Μίλητο στη Μικρασιατική ακτή, παρουσιάζεται ενσωματωμένο 
στο Ελλαδικό σχηματολόγιο από τις αρχές της Μυκηναϊκής εποχής67.

60. Για το σχήμα βλ. Furumark 1941,25,586, Fig. 4. Mountjoy 1986,84, Fig. 99,127, Fig. 
156.1999,140. Fig. 34:257 (Μυκήνες),269, Fig. 89:100-101 (Λακωνία), 532-535, Fig. 191: 
160-161 (Σαλαμίνα-Αττική), Fig. 192:162 (Σαλαμίνα;), 1003, Fig. 407:46-47 (Ρόδος), 1021, 
Fig. 417:101-102 (Ρόδος). Αλλα: π.χ. Hiller 1975, Taf. 37: 362-364, Taf. 38: 365 (για το σχή
μα). Για το διακοσμητικό θέμα πρβλ. Mountjoy 1999,665, Fig. 253: 91.

61. Βλ. παρακάτω λήμμα “σκυφοειδής κρατήρας”.
62. Για τον τύπο γενικά βλ. Furumark 1941, 66,586, Fig. 18. Mountjoy 1986,145-146, 

Fig. 182.1999,43.
63. Mountjoy 1986,145-146, Fig. 182.
64. Papadopoulos 1979,107, Fig. 174(d).
65.99.ΠΕ.4.
66. Wiener 1984,17-26. Gillis 1990.
67. Lolos 1987,376-380.
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Στην ακόσμητη λεπτή κεραμεική από την προανασκαφική έρευνα στη 
Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος, τρία, τουλάχιστον, όστρακα ανή
κουν σε απλά κύπελλα/κυάθια αυτού του είδους: θραύσμα68 επίπεδης βά
σης και ευθέος τοιχώματος (Εικ. 16.1.1), θραύσμα69 απλού χείλους κι ελα
φρώς καμπύλου τοιχώματος (Εικ. 30.3.4) και θραύσμα70 τοιχώματος, με 
έντονη γωνίωση (Εικ. 16.1.2), χαρακτηριστική κάποιων πολύ παλαιότε- 
ρων Μινωικών εκδοχών του τύπου.

Όσον αφορά στη διαμόρφωση των βάσεων των άωτων κωνικών κυ
πέλλων, η συνεργάτιδα της ανασκαφής Αλεξάνδρα Μαρή, Διδάκτωρ Αρ
χαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σημειώνει 
τα εξής: “Οι λεπτές εγχάρακτες ημικυκλικές ομόκεντρες γραμμές που δια- 
κρίνονται στις βάσεις των παραδειγμάτων με ένδειξη 00.ΠΕ.42 (Εικ.
16.1.1) και 7.01.ΠΕ.94 (δεν εικονίζεται) είναι ίχνη αποκόλλησης των αγ
γείων από τον τροχό71. Ίδια ή παρόμοια σε μορφή ίχνη (ανάλογα με τον 
τρόπο χρήσης του νήματος αποκόλλησης και με την κίνηση του κεραμέα) 
απαντούν σε πλείστα τροχήλατα αγγεία με επίπεδη βάση”.

Η μορφή των γραμμών στις δύο προαναφερθείσες βάσεις (η δεύτερη εκ 
περισυλλογής το 2001) υποδηλώνει ότι η αποκόλληση των κυπέλλων από 
την επιφάνεια του τροχού έγινε ενώ αυτός ήταν ακόμη σε κανονική περι
στροφική κίνηση.

12. Αμφίκοιλο κύπελλο (Mug)
FT 225/226

Ο συγκεκριμένος τύπος κυπέλλου, με περιορισμένη μάλλον παρουσία 
στα οικιστικά κεραμεικά σύνολα, εμφανίζεται, σε δύο μεγέθη, από την ΥΕ 
III A 1 και εξής, αφού πλέον έχει σταματήσει η παραγωγή κυπέλλων τύπου 
Κεφτιού με μεσαίο πλαστικό δακτύλιο. Κατά την lone Mylonas-Shear72, η

68.00.ΠΕ.42.
69. 00.Ζ.19.
70. 00.Α2.5.
71. Η αποκόλληση του έτοιμου κεραμεικού σκεύους από τον τροχό γίνεται από τους 

σημερινούς κεραμείς με ένα κομμάτι λεπτού σύρματος ή πετονιάς, μήκους 30 εκ., συνή
θως, στα άκρα του οποίου έχει προσδεθεί ένα κομμάτι ξύλου ή υφάσματος για να είναι ευ
διάκριτο και να πιάνεται ευκολότερα. Το όνομα του εργαλείου αυτού διαφέρει κατά τό
πους (π.χ. τέλ ’ στη Λέσβο βλ. Γιαννοπούλου και Δεμέστιχα 1998,34, τέλι στη Θάσο βλ. Σ. 
Παπαδόπουλος 1999,48-49, σύρμα οχα Κύθηρα βλ. Ψαροπούλου 1990.20-21).

72. 1987.147.
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περιορισμένη διάδοση του συγκεκριμένου σχήματος πιθανώς υποδεικνύ
ει ότι εχρησιμοποιείτο σε τελετουργικά δρώμενα.

Στο υλικό από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη στα Κανάκια εντοπίσθηκε ένα 
μόνον όστρακο73 σώματος, με ίχνη των δύο γενέσεων της λαβής και ανά
γλυφο, μόλις αισθητό, μεσαίο δακτύλιο, που φέρει γραπτή ταινία (Εικ.
16.2.2)74. Η διατήρηση μικρού, σχετικά, τμήματος από το αγγείο επιτρέ
πει, μόνον, ευρύτερη χρονολογική τοποθέτησή του, στην YE III Α-Β (I)75.

13. Γωνιωτός κύαθος (Carinated conical cup)
FT 230

Ο κύαθος με γωνίωση χαμηλά στο σώμα και ίσια ή κοίλα τοιχώματα 
εμφανίζεται στο σχηματολόγιο της Μυκηναϊκής κεραμεικής σε πρώιμη 
περίοδο (στην YE II Α, με βάση τα καταγεγραμμένα παραδείγματα της 
Penelope Mountjoy76), ως εξέλιξη του ημισφαιρικού κυάθου/κυπέλλου. Η 
παρουσία του γίνεται περισσότερο αισθητή στην YE III Α, και ιδιαίτερα 
στη δεύτερη φάση της περιόδου77, αν και η διάδοσή του είναι μάλλον πε
ριορισμένη. Στο κεραμεικό υλικό από τα Κανάκια το σχήμα πιθανότατα 
αντιπροσωπεύεται από ένα όστρακο78 (Εικ. 16.3.2). Κρίνοντας από τα 
κοίλα τοιχώματά του, το συγκεκριμένο παράδειγμα θα πρέπει να αναχθεί 
στην YE III Α279.

14. Μαστοειδής αρύταινα (Nippled ladle/dipper)
FT 236

Η παρουσία, στο κεραμεικό υλικό από την Σαλαμινιακή ακρόπολη, 
της μαστοειδούς αρύταινας, με ημισφαιρικό σώμα και απόφυση στη βάση,

73.00.ΠΕ.38.
74.0  εντοπισμός ενός μόνον οστράκου αγγείου του συγκεκριμένου σχήματος δεν επι

τρέπει τον έλεγχο της υπόθεσης της Mylonas-Shear.
75. Για το σχήμα βλ. Furumark 1941,55-56,623, Fig. 15. Mountjoy 1986,63-64, Fig. 73, 

85-86,Fig. 101,112,Fig. 137.Άλλαπ.χ. Mountjoy 1999,556, Fig. 202:261 (Ακρόπολη Αθη
νών).

76. Mountjoy 1999,877, Fig. 358:46 από την Κέα.
77. Για τον τύπο κυάθου γενικά βλ. Furumark 1941,55,624, Fig. 15. Mountjoy 1986,64, 

Fig. 74 (YE III Al), 86, Fig. 102 (YE III A2)._
78. 00.1.4.
79. Για άλλα παραδείγματα της ίδιας περιόδου βλ. π.χ. Mountjoy 1999, 127, Fig. 28: 

200 (Πρόσυμνα), 218, Fig. 69:119 (Κόρινθος), 272, Fig. 90:107 (Πελλάνα), 667, Fig. 254:95 
(Θήβα).
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απλό, εξωστρεφές, χείλος και υπερυψωμένη, ελλειψοειδούς διατομής, λα
βή, αναγνωρίζεται από ένα μόνον παράδειγμα: θραύσμα βάσης80 με μα
στοειδή απόφυση, η οποία περιγράφεται από λεπτή ταινία (Εικ. 30.1.1).

Γραπτές αρύταινες με μαστοειδή απόφυση δεν φαίνεται να παράγο- 
νται σε ποσότητες στα οικιστικά κέντρα της Μυκηναϊκής εποχής. Ο άγρα
φος, αντίθετα, τύπος, σε διάφορες εκδοχές, είναι περισσότερο διαδεδομέ
νος στη λεπτότεχνη κεραμεική81.

Το όστρακο της Σαλαμίνος, με βάση παραδείγματα δημοσιευμένα από 
τις Μυκήνες, την Αττική και λίγες ακόμη θέσεις82, θα πρέπει να αναχθεί 
στον ορίζοντα της YE III (Α2-) Β περιόδου.

15. Προχυτικός κύαθος (Spouted cup)
FT 249

Ως παραλλαγή του κυπέλλου, ο κύαθος με προχοή δεν παρουσιάζει με
γάλη διάδοση κατά την Υστερομυκηναϊκή εποχή. Η παρουσία του στα οι
κιστικά σύνολα κεραμεικής τεκμηριώνεται, βασικά, κατά την YE III Α2, 
ενώ έχει σπανιότερες εμφανίσεις στις επόμενες περιόδους83.

Στη λεπτότεχνη κεραμεική από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη έχει αναγνω- 
ρισθεί ένα μόνο θραύσμα84 τοιχώματος και απλού κλίνοντος χείλους, με 
γεφυρόστομη προχοή (Εικ. 16.2.3), προχυτικού κυάθου της YE III Α2. Η 
διακόσμηση του οστράκου περιλαμβάνει: ερυθρή ταινία, εσωτερικά, στο 
χείλος, άλλη κάτω από αυτό, στην εξωτερική πλευρά, και ενάλληλες γω
νίες (FM 58:16,23), σε οριζόντια διευθέτηση, χαμηλότερα.

80. 00.Γ.20.
81. Όσον αφορά στη χρήση του σκεύους, έχει σημειωθεί (Toumavitou 1995,85-86) ότι 

και οι δύο τύποι (γραπτός -  άγραφος) πρέπει να εχρησιμοποιούντο όχι μόνον για την 
άντληση/λήψη αγαθών, αλλά και ως “μεζούρες”.

82. Για τον τύπο βλ. Mountjoy 1986,112, Fig. 138:3,6 (Αργολίδα), 128. Fig. 158:1 (Μυ
κήνες). 1999,141, Fig. 35: 263-264 (Μυκήνες), 550, Fig. 199: 239 (Αττική). 883. Fig. 360: 72 
(Κέα), 1005, Fig. 408: 53-54 (Ρόδος). Mylonas Shear 1987, Fig. 15: 99. PI. 26; 99 (Μυκήνες). 
Heath-Wiecke 1998.182. Fig. 31: P 421 (Λέρνα). Karantzali 2001.35, Fig. 29:16509. Βλ. και 
άγραφο παράδειγμα της YE IIIΓ  από την Κεφαλονιά, Souyoudzoglou-Haywood 1999, PI. 
5: A 1322. Επίσης, για τη γενική μορφή του τύπου βλ. και Furumark 1941.46-47,624. Fig. 
13.

83. Για το σχήμα γενικά βλ. Furumark 1941, 626-627, Fig. 13. Mountjoy 1986. 87, Fig. 
105,113, Fig. 140.

84. 00.A2.4
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16. Κύλικα με κοντό στέλεχος (Goblet)
FT 254,255,263,270

Η κύλικα με κοντό πόδι, εξέλιξη της Μεσοελλαδικής κύλικας της Μι- 
νυακής κεραμεικής85, παρακολουθείται στη Μυκηναϊκή κεραμεική παρα
γωγή από την YE I. Η παρουσία της παραμένει αισθητή έως και την YE III 
A 1, φάση κατά την οποία συνυπάρχει με τον πρωτοεμφανιζόμενο τύπο με 
υψηλό στέλεχος. Ας σημειωθεί, επίσης, ότι στα βασικά κριτήρια για τη 
χρονολογική κατάταξη των κυλικών με κοντό πόδι συγκαταλέγεται η δια
μόρφωση του ποδιού, καθώς έχει διαπιστωθεί μία σταδιακή αύξηση του 
ύψους του.

Στο υλικό από την ακρόπολη εντοπίσθηκαν όστρακα του συγκεκριμέ
νου σχήματος, τα οποία καλύπτουν χρονολογικά το διάστημα από την 
YE II έως την YE III A 1. Πιο συγκεκριμένα: στη δεύτερη φάση της ΥΕ 
εποχής (YE II) εντάσσονται δύο παραδείγματα, εκ των οποίων το ένα, 
θραύσμα86 κωνικής βάσης με υποτυπώδες πόδι (FT 254, εδώ Εικ. 19.1.1), 
αναγόμενο στην YE II Α87, αποτελεί το πρωιμότερο εντοπισθέν παρά
δειγμα. Το άλλο, ολόβαφο θραύσμα88 σώματος και στελέχους (Εικ.
19.1.2) , τοποθετείται γενικότερα στην YE IIΑ-Β (FT 263, 270)89. Ο ακό
σμητος τύπος FT 26390, της δεύτερης φάσης της YE II (YE IIΒ), αναγνω
ρίζεται σε ένα όστρακο91 σώματος και στελέχους (Εικ. 19.1.3).

Στα όστρακα που αποδίδονται σε ευρύτερο χρονολογικό ορίζοντα πε
ριλαμβάνεται θραύσμα92 χείλους και τοιχώματος, με ταινία εσωτερικά 
στο χείλος και δυσδιάκριτη διακόσμηση στην εξωτερική πλευρά (Εικ.
18.4.3) , το οποίο πιθανότατα χρονολογείται στην YE III Α1, χωρίς, όμως, 
να μπορεί να αποκλεισθεί μία γενικότερη τοποθέτησή του στην YE IIΑ -

85. Για την καταγωγή του σχήματος βλ. Furumark 1941,56-59, με παραπομπές.
86.00. ΠΕ.58.
87. Για τον τύπο βλ. Furumark 1941,59,627-628. Mountjoy 1986,34, Fig. 35. Για κύλι

κες με κοντό στέλεχος από τη Μεσσηνία της YE Ι-ΙΙ βλ. Lolos 1987,340-342.
88. ΟΟ.Γ.Ια
89. Furumark 1941,59, 630-631, Fig. 16. Άλλα: π.χ. Immerwahr 1971,224, Ρ1.52, Τ. 24:

12.

90. Furumark 1941,59,630, Fig. 16.
91.00. ΠΕ.62.
92. 00.Α1.7.
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III Α1 (FT 254-25S93), ενώ άλλο θραύσμα94 σώματος και στελέχους (Εικ.
19.2.1) πρέπει να προέρχεται από τον ακόσμητο τύπο της YE II Β (FT 
263)95 ή από τον διακοσμημένο τύπο της YE III A 1 (FT 255)96. Τέλος, στον 
τύπο (FT) 255 της YE III A 1 μπορούν να αποδοθούν δύο θραύσματα97 σώ
ματος και στελέχους (Εικ. 19.2.2-3), εκ των οποίων το ένα98 διατηρεί και 
τμήμα της βάσης.

17. Κύλικα με υψηλό στέλεχος (Kylix)
FT 256-258,264,267,269, 274)

Η κύλικα με υψηλό στέλεχος, από τα πλέον διαδεδομένα σχήματα της 
λεπτότεχνης, γραπτής και ακόσμητης, Μυκηναϊκής κεραμεικής, εμφανί
ζεται από την YE III Α1 και εξής, όταν σταματά η παραγωγή κυλικών με 
κοντό στέλεχος.

Κατά την πρώτη έρευνα της Μυκηναϊκής ακρόπολης στα Κανάκια 
εντοπίσθηκε ικανός αριθμός θραυσμάτων κυλικών (με υψηλό στέλεχος), 
που μπορούν να αποδοθούν στις παρακάτω διαφορετικές κατηγορίες:

Τρία τουλάχιστον θραύσματα99 οριζοντίου διακεκριμένου χείλους και 
τοιχώματος αποδίδονται στον τύπο της ολόβαφης κύλικας (FT 264,269, 
εδώ Εικ. 20.1.1 και Εικ. 22.1.1-2). Τα όστρακα αυτά, που φέρουν λεπτότα
τη, μόλις αισθητή, εγχάραξη κάτω από το χείλος και είναι καλυμμένα με 
ερυθρωπή βαφή, θα πρέπει να αναχθούν στην YE III Α περίοδο100.

Η κύλικα με γραπτή διακόσμηση της YE III Α2 αντιπροσωπεύεται στο 
υλικό μας από αρκετά παραδείγματα. Από αυτά, δύο όστρακα μπορούν 
να αποδοθούν στον τύπο (FT) 257101 της περιόδου: θραύσμα102 βάσης και

93. Για τους συγκεκριμένους τύπους γενικά βλ. Furumark 1941,59.62.627.628, Fig. 16. 
Mountjoy 1986,34, Fig. 35 (YE II A), 46-49, Figs. 53-55 (YE IIB), 44-45, Fig. 75 (YE III A1).

94.00.Θ.1.
95. Για τον τύπο βλ. Furumark 1941.59,639, Fig. 16.
96. Για τον τύπο βλ. Furumark 1941,62,628, Fig. 16. Mountjoy 1986,64-65, Fig. 75.
97. ΟΟ.Γ.Ιβκαι 00.ΠΕ.78.
98. ΟΟ.Γ.Ιβ.
99. 00.Γ. 17,00.ΠΕ.64.00.Ζ. 12.
100. Για την ολόβαφη κύλικα της YE III Α βλ. Furumark 1941, 62. 630. 631, Fig. 16. 

1992. PI. 145. 264: 2. 147, 269: 2. Mountjoy 1986. 90, Fig. 108. Αλλα: π.χ. Mountjoy 1999, 
540-541, Fig. 195: 196 (Αγορά Αθηνών). Immerwahr 1971, 194-195, PI. 42, T. 10:2,234, PI. 
56,T. 32: l.Benzi 1975,Tav. 20:284,291-293.Tav. 33:557.

101. Για τον τύπο βλ. Furumark 1941,628, Fig. 17. Mountjoy 1986,88-90, Fig. 107.
102. 00.ΠΕ.63.
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στελέχους (Εικ. 21.1.2), με ταινιωτή διακόσμηση, και θραύσμα103 τοιχώ
ματος και διακεκριμένου χείλους, με αβαθή εγχάραξη κάτω από αυτό 
(Εικ. 20.1.2), που κοσμείται με το θέμα των “συνδεόμενων κοχυλιών πορ
φύρας” (linked whorl-shell pattern, FM 24: l)104. Άλλο θραύσμα105 μικρού 
απεστρογγυλευμένου χείλους και τοιχώματος (Εικ. 20.2.1), με λεπτή ται
νία εσωτερικά στο χείλος, άλλη, πλατύτερη, εξωτερικά, και το μοτίβο των 
οξυκόρυφων αψίδων (FM 62: 13, 15, κοντινότερα παραδείγματα)106, με 
οφθαλμωτό κυκλίσκο (FM 27:24,35) ως παραπληρωματικό, χαμηλότερα, 
μπορεί κάλλιστα να ανήκει στους τύπους (FT) 256,257107. Στα όστρακα, 
τέλος, τα οποία δεν μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένο τύπο του 
σχήματος, περιλαμβάνονται: θραύσμα σώματος108 (Εικ. 20.3.1), το οποίο 
κοσμείται με οξυκόρυφες αψίδες (FM 62: 13,15, κοντινότερα παραδείγ
ματα) και δέσμη λεπτών οριζοντίων γραμμών χαμηλότερα, θραύσμα σώ
ματος109 (Εικ. 20.3.2), με ομάδα λεπτών οριζοντίων γραμμών, τρεις από 
τις οποίες τέμνονται από ουρές κάθετης πορφύρας (FM 23: 2-4, 6-9, 19- 
20), και θραύσμα110 απλού χείλους και τοιχώματος (Εικ. 20.3.3) με διακό- 
σμηση σπείρας (FM 46:54, κοντινότερο παράδειγμα).

Ένας μικρός αριθμός οστράκων προέρχεται από κύλικες που χρονο
λογούνται στον ορίζοντα της YE III Α2-ΙΙΙ Β1111. Η ταύτιση των θραυ
σμάτων με συγκεκριμένους τύπους του σχήματος δεν μπορεί να γίνει με 
βεβαιότητα, καθώς διατηρούνται μικρά μόνο τμήματα από τα αγγεία. Η 
χρονολογική, όμως, ένταξη εντός μίας περιόδου φαίνεται να γίνεται με 
περισσότερη ασφάλεια. Πιο συγκεκριμένα, θραύσμα112 εξωστρεφούς χεί

103. 00.Γ.14.
104. Βλ. και Mountjoy 1986, Fig. 77:12.
105.6.99.ΠΕ.2.
106. Για κύλικες με οξυκόρυφες αψίδες από τη Σαλαμίνα βλ. π.χ. Αλεξοπούλου 1993, 

150, Εικ. 20 (FM 62:5, κοντινότερο παράδειγμα). Αλλα: π.χ. Benzi 1975, Tav. 6: 136 (FM 
62:11-15, κοντινότερα παραδείγματα).

107. Για τους τύπους βλ. Furumark 1941,628, Fig. 16-17. Mountjoy 1986,88-90, Figs. 
106-107.

108.00. ΠΕ.68.
109.00. A1.9.
110.00. Γ.7. Για τα προαναφερόμενα μοτίβα βλ. και Mountjoy 1986, Fig. 107.
111. Για τις κύλικες της YE III Α2ΊΙΙ Β1 βλ. Furumark 1941, Figs. 16-17. Mountjoy 

1986,88-90, Figs. 106-107 (YE III A2), 113-115, Fig. 141 (YE III Bl).
112.00. E.5.
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λους και τοιχώματος (Εικ. 20.2.2), με ταινία στο χείλος και το μοτίβο της 
λοξής πορφύρας (FM 23:1,5 )113, μπορεί να χρονολογηθεί καλύτερα στην 
YE III Α2, ενώ δύο θραύσματα114 μικρού απεστρογγυλευμένου χείλους 
και τοιχώματος (Εικ. 20.2.3 και 20.4.1), με διακόσμηση κάθετης πορφύ
ρας (FM 23: 2-4,6-9, 19-20) στο πρώτο και λοξής (FM23: 1,5), μεοφθαλ- 
μωτό κυκλίσκο (FM 27:24, 35) ως παραπληρωματικό, στο δεύτερο, θα 
πρέπει να αναχθούν στην YE III Β1115.

Ο γνωστός τύπος (FT) 258 της YE III Β1 αναγνωρίζεται από δύο βέ
βαια παραδείγματα: θραύσμα116 σώματος και στελέχους (Εικ. 20.4.4) που 
κοσμείται με κατακόρυφες ουρές πορφύρας (διακόσμηση τύπου Ζυγου- 
ριών, FT 258Α)117 και θραύσμα118 σώματος και στελέχους (Εικ. 20.4.2) με 
ουρές πορφύρας να τέμνουν ομάδα οριζοντίων γραμμών (FT 258Β)119. 
Στον τελευταίο τύπο πιθανότατα ανήκει θραύσμα120 βάσεως και στελέ
χους (Εικ. 21.1.1) με διακόσμηση από λεπτές ταινίες, ενώ στην ίδια περίο
δο, την YE III Β1, θα πρέπει να χρονολογηθεί θραύσμα121 σώματος (Εικ.
20.4.3) με το μοτίβο του υβριδόμορφου άνθους (FM 18Β: 38, κοντινότερο 
παράδειγμα).

Εκτός από τα παραπάνω όστρακα με γραπτή διακόσμηση, η διερεύνη- 
ση της Μυκηναϊκής ακρόπολης απέδωσε ικανοποιητικό αριθμό θραυ
σμάτων ακόσμητων κυλικών. Με βάση τα θραύσματα σώματος μπορούν 
να διακριθούν δύο κατηγορίες: οι κύλικες με καμπύλο περίγραμμα122

113. Για παραδείγματα με το μοτίβο αυτό βλ. π.χ. Furumark 1992. Ρ1.141.257:14,21. 
Benzi 1975.Tav.21: 317.

114. 00.Δ.5 και00.ΠΕ.69.
115. Αν και η λοξή πορφύρα συνυπάρχει στη φάση αυτή με την κατακόρυφη, σταδιακά 

εξαφανίζεται, βλ. Mountjoy 1986,95.
116. 00.Η.4.
117. Για τον τύπο αυτό βλ. Furumark 1941,628-629.1992. Ρ1.142. Mountjoy 1986,115, 

Fig. 141 (FS 25 8A).
118. 99.ΠΕ.5.
119. Γιατοντύπο βλ. Furumark 1941,628-629. Mountjoy 1986,115,Fig. 141 (FS258B). 

Αλλα: π.χ. Mountjoy 1999.342, Fig. 115: 84 (Νιχώρια).
120.00. A3.21.
121.00. H.8.
122. 00.Θ.2. 00.A1.13, 00.Στ.3, 00.Στ.4. 00.Θ.3. 00.Α3.22. 00.Ζ.9. Για τον τύπο βλ. 

Furumark 1941, Fig. 17. Αλλα π.χ. Β ^εηκαιΙ^ννεοη 1966,368-371. No. 29 (a-i). Figs. 359- 
364. French 1967. Fig. 17: K12-13, K17-18. Immerwahr 1971. PI. 61: 433-435. PI. 63: 473. 
Mylonas-Shear 1987, PI. 17: 19-21, Fig. 9: 16. 19.21. Τζεδάκις και Martlew 1999,154-155. 
Εικ. 136-138. Wardle 1969. Fig. 10: 102,104.
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(π.χ. Εικ. 12.2.1-4, Εικ. 21.2.3 και Εικ. 22.2.1-2) και αυτές με γωνιώδες πε
ρίγραμμα123 (π.χ. Εικ. 12.1.1-2, Εικ. 22.1.3-4 και Εικ. 30.3.3).

Στα θραύσματα της πρώτης κατηγορίας εύκολα αναγνωρίσιμος είναι 
ο τύπος με το κωνικό σώμα124 (FT 274, εδώ Εικ. 21.2.3), ο οποίος χρονο
λογείται στην YE III Β -ΙΙΙΓ : πρώιμη125, ενώ οι κύλικες της δεύτερης κα
τηγορίας, με το γωνιώδες περίγραμμα (FT 267, εδώ Εικ. 12.1.1-2, Εικ.
22.1.3-4 και Εικ. 30.3.3), ανάγονται στην ευρύτερη περίοδο της YE IIIΑ2- 
III Γ: πρώιμης126.

Στα επιλεγμένα όστρακα περιλαμβάνονται, επίσης, στελέχη127 (Εικ.
19.3.1-4 και Εικ. 22.2.3-4) και βάσεις128 (Εικ. 21.1.3 και 21.2.1-2), χωρίς, 
όμως, να μπορεί να διακριθεί κάποιος συγκεκριμένος τύπος ακόσμητης 
κύλικας.

18. Σκυφοκρατήρας (Krater, ring based)
FT 281,282

Ο τύπος του κρατήρα με βαθύ ημισφαιρικό σώμα, δύο οριζόντιες κυ
λινδρικές λαβές και δακτυλιόσχημη βάση, με παρουσία στο σχηματολόγιο 
της Μυκηναϊκής κεραμεικής βασικά κατά την YE III Β-ΙΙΙ Γ φάση129, ανα
γνωρίζεται στο υλικό από τη Σαλαμινιακή ακρόπολη από έναν αριθμό 
οστράκων130, ως επί το πλείστον χειλέων (Εικ. 23.1.1-3,23.2.1-2,23.3.2-3,

123. Στα όστρακα με αριθμό 00.Γ.28,00.Γ.16,00.Γ.8,00.Ζ.2,00.Θ. 11. Για τον τύπο βλ. 
Furumark 1941,63,632, Fig. 17.1992,PL 146:267. Άλλα: π.χ. BlegenxaiRawson 1966,366- 
367, No. 27, Figs. 359,360. French 1967, Fig. 17: K3-5, K7-11. Immerwahr 1971, PI. 61:436- 
438 και PI. 35, T. 3:6,10, με ίχνη επικασσιτέρωσης. Mylonas-Shear 1987, PI. 18:22-29,31, 
33-38, Fig. 10:22-23,28,31. Τζεδάκις και Martlew 1999,155, Fig. 139. Wardle 1969, Fig. 10: 
96-101. Βλ. και Tzavella-Evjen 1993,75, Fig. 6:a-b, για παραδείγματα από τα Σελήνια Σα- 
λαμίνος.

124.00.Θ.3.
125. Για την παρουσία του τύπου σε αυτήν την περίοδο βλ. Furumark 1941,63, Fig. 17.
126. Για τη μακρά παρουσία του τύπου βλ. Furumark 1941, 63, Figs. 16-17.
127. π.χ. ΟΟ.ΠΕ.85,00.Β.3,00.ΠΕ.50,00.ΠΕ.16,00.Γ.2,00.Δ.3.
128. π.χ. 01 .ΠΕ.93,00.Α3.20,00.Δ. 11.
129. Για τον τύπο γενικά βλ. Furumark 1941, 50-51, 633, Figs. 13-14. 1992, PI. 155. 

Mountjoy 1986,115, Fig. 142 (YE III Bl), 129, Fig. 159 (YE III B2), 148-149, Fig. 188 (YE 
III Γ: πρώιμη), 172-175, Figs. 223-226 (YE III Γ: μέση), 190, Fig. 253 (YE III Γ: ύστερη).

130. π.χ. 00.A1.20, ΟΟ.Στ.Ι, 00.ΠΕ.17, 00.Γ.29, 00.H.7, 00.Γ.22, 00.Γ.23, 00.Z.15. Τα 
όστρακα με ένδειξη ΟΟ.Στ.Ι και 00.ΠΕ.17 πιθανώς να προέρχονται και από λεκάνες.
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Εικ. 30.1.4). Το οριζόντιο χείλος, με επίπεδη άνω επιφάνεια, χαρακτηρι
στικό των σκυφοκρατήρων της YE III Γ: πρώιμης, αναγνωρίζεται σε ένα 
όστρακο131 (Εικ. 23.2.2). Αντίθετα, θραύσματα132 μικρών, βασικά απε- 
στρογγυλευμένων χειλέων (Εικ. 23.1.1, 23.2.1, 23.1.3), καθώς και θραύ
σματα οριζόντιας λαβής133 (Εικ. 23.3.2) και δακτυλιόσχημης βάσης134 
(Εικ. 23.3.3), δεν μπορούν να ενταχθούν με ασφάλεια σε μία από τις προ- 
αναφερθείσες φάσεις. Στα διακοσμητικά θέματα που έχουν αναγνωρισθεί 
συγκαταλέγεται το τρίγλυφοί;)135 (Εικ. 23.2.2) και η σπείρα136 (Εικ.
30.1.4).

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη παραλλαγή κρατήρα, εμφανής 
κυρίως σε οικιστικά κεραμεικά σύνολα, παραγόταν σε ποσότητα στην Αρ
γολίδα, πιθανότατα στο Μπερμπάτι, για τις αγορές της Κύπρου και της 
Μέσης Ανατολής. Όσον αφορά στη χρήση του σχήματος, ενδιαφέρον πα
ρουσιάζει η παρατήρηση της Δρος Ιφιγένειας Τουρναβίτου137, η οποία 
εκτιμά ότι ο εν λόγω τύπος αγγείου βασικά εχρησιμοποιείτο για την απο
θήκευση στερεών προϊόντων και όχι για τη μεταφορά υγρών. Στο συμπέ
ρασμα αυτό καταλήγει βάσει δύο στοιχείων: το περιεχόμενο των κρατή
ρων από το γνωστό συγκρότημα των τεσσάρων Οικιών, έξω από την 
ακρόπολη των Μυκηνών, και τη μάλλον προβληματική λειτουργία των 
λαβών για τη μεταφορά του αγγείου.

19. Σκύφος (Deep bowl)
FT 284

Ο σκύφος, μετά την πρώτη εμφάνισή του στα τέλη της YE III Α2, δε
σπόζει με την παρουσία του στην κεραμεική παραγωγή, σε όλες τις επόμε
νες Μυκηναϊκές φάσεις138, και μάλιστα υποκαθιστά σε μεγάλο βαθμό την 
κύλικα από την YE III Β2 και μετά.

131. 00.Η.7.
132. π.χ. 00. A 1.20,00.Γ.29καιίσως00.ΠΕ.17.
133. 00.Γ.22.
134. ΟΟ.Γ.23.
135. ΟΟ.Γ.29.
136. Στο όστρακο με ένδειξη 00.Ζ. 15.
137. Toumavitou 1995,85.
138. από την YE III Γ: μέση καταγράφεται με διαφορετικό αριθμό τύπου (FT) αγγείου.
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Στο υλικό που εξετάσαμε, εκτός από τα όστρακα σκύφων χωρίς ίχνη 
διακόσμησης, τα περισσότερα παραδείγματα139 εντάσσονται στην Ομάδα 
Α (π.χ. Εικ. 24.1.2-5, 24.2.2-4 και Εικ. 25.1.2-3). Εσωτερικά, είναι ακό
σμητα ή φέρουν μία ταινία στο χείλος και ενίοτε ομόκεντρους κύκλους 
στον πυθμένα, ενώ τα θέματα που κοσμούν την εξωτερική πλευρά ορισμέ
νων θραυσμάτων είναι τα τρίγλυφα140 (FM 75:5,10,22, εδώ Εικ. 24.2.2-4) 
και οι ενάλληλες γωνίες141 (FM 58: 17, 18, κοντινότερα παραδείγματα, 
εδώ Εικ. 24.1.2). Η χρονολόγηση των σκύφων της Ομάδας Α καλύπτει 
όλην την YE III Β περίοδο142.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από την Ομάδα Β143, η οποία εμφανίζεται στο 
σχηματολόγιο της Μυκηναϊκής κεραμεικής στην YE III Β2, αναγνωρί
σθηκε ένα μόνο βέβαιο παράδειγμα144 σκύψου (Εικ. 24.2.5) από συνανή- 
κοντα όστρακα κάτω σώματος, με το χαρακτηριστικό ολόβαφο εσωτερι
κό και τις πλατείες ταινίες στην εξωτερική πλευρά. Αλλο θραύσμα145 τοι
χώματος με γένεση λαβής και ολόβαφο εσωτερικό (Εικ. 24.3.1), αναγόμε
νο στην YE III Β2-ΙΙΙΓ: πρώιμη, μπορεί να ανήκει σε σκύφο της Ομάδος 
Β ή σε σκύφο με ταινίες146.

Τμήμα147 ελαφρώς έξω κλίνοντος χείλους και κάθετου τοιχώματος, 
εσωτερικά ολόβαφου και εξωτερικά με ταινία στο χείλος και το μοτίβο 
του κομμένου πλοχμού (FM 48:5) χαμηλότερα (Εικ. 24.3.3), πιθανώς να 
προέρχεται από σκύφο της μεταβατικής φάσης, από την YE III Β2 στην

139. π.χ. 00.Γ.13,00.Α1.10,00.Α2.3,00.Γ.3,00.1.1,00. A3.1,00.Α2.2,00.Δ.1,00.Ε.3.
140. π.χ. στα όστρακα με ένδειξη 00.1.1,00.A3.1 και 00.Α2.2.
141. στο όστρακο με αριθμό 00.Γ.13.
142. Για τους σκύφους αυτούς βλ.ΡιιηπηίΐΓΐί 1941,50,634, Fig. 13. Mountjoy 1986,117- 

118,Fig. 143,129,Fig. 160.1999,143, Fig. 35:270 (Μυκήνες), 150, Fig. 39:294 (Πρόσυμνα), 
552, Fig. 200:249 (Κοπρέζα). Αλλα: π.χ. Wardle 1969,274, Fig. 6 (και ειδικότερα το παρά
δειγμα υπ’ αριθμ. 44, που κοσμείται με ενάλληλες γωνίες). Mylonas-Shear 1987,84-85, Ρ1. 
21: 68-69, Ρ1.22: 70-71.

143. Γενικά βλ. Furumark 1941,50,634, Fig. 13. Mountjoy 1986,129-130, Fig. 161.
144.6.99.ΠΕ.1.
145. 00.Θ.6.
146. Γενικά για σκύφους με ταινίες βλ. Mountjoy 1986, 151, Fig. 192. Άλλα: π.χ. 

Broneer 1933, 369, Fig. 41 a-b. 1939, Fig. 48. Mountjoy 1995β, 208, Fig. 7: 77-80. 1997,132, 
Fig. 13:80-85.

147.00.Θ.8.
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YE IIIΓ : πρώιμη148 (ή από σκύφο με πόδι). Δεύτερο θραύσμα149 εξωστρε- 
φούς χείλους και σχεδόν καθέτου τοιχώματος, με ταινία κάτω από το 
γραπτό χείλος, στο εσωτερικό, και ίχνη άλλης, κυματοειδούς, στην εξωτε
ρική πλευρά (Εικ. 25.1.1), πρέπει να ενταχθεί στην ίδια χρονολογική πε
ρίοδο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, σχεδόν ακέραιος σκύφος150, 
με ταινιωτή διακόσμηση (Εικ. 26), της YE IIIΓ : πρώιμης (ή της μεταβατι
κής φάσης), ο οποίος διαφοροποιείται στη διακόσμηση της εσωτερικής 
επιφάνειας του, καθώς φέρει μόνο μια λεπτή ταινία στο χείλος151, αντί 
του συνήθους ολόβαφου εσωτερικού.

20. Σκύφος με κατακόρυφες λαβές (Deep Bowl with vertical handles)
FT 289

Η παρουσία του συγκεκριμένου τύπου, αν και είναι σπανιότερη σε 
σχέση με τον κλασικό, καλύπτει έναν ευρύ χρονολογικό ορίζοντα. Το 
πρωιμότερο εντοπισθέν, από τους υπογραφομένους, παράδειγμα, χρονο
λογούμενο περί το 1400 π.Χ., προέρχεται από τύμβο στο Μαραθώνα 
(στην τοποθεσία Βρανά)152. Υπάρχουν, επίσης, παραδείγματα της YE III 
Β1 από τις Μυκήνες153, της YE III Β2, άγραφα, όμως, από τηνΠύλο154, της 
μεταβατικής YE III Β2-ΙΙΙΓ: πρώιμης από τον Θορικό155 και της YE III Γ:

148. Για τους τύπους αυτούς βλ. Mountjoy 1997, 124-128. Figs. 7-12. και ειδικότερα 
σελ. 116 για τα χαρακτηριστικά των αγγείων της περιόδου αυτής. Επίσης, Mountjoy 1999. 
37. Πρβλ. παραδείγματα σκύφων με κάθετα ή σχεδόν κάθετα τοιχώματα (και ενίοτε με δια- 
κόσμηση κομμένου πλοχμού): Mountjoy 1995α. Fig. 56: 3 (YE III Β2). 1997.125. Fig. 8:50, 
126, Fig. 9: 51,52, 129, Fig. 11, Fig. 12: 75. 1999. 285, Fig. 97: 205 (YE III Γ: πρώιμη). 556, 
Fig. 202: 265 (Ομάδα B), 777-781, Fig. 305: 214 (YE III Γ: πρώιμη). 1105. Fig. 451: 94 (YE 
III Γ: πρώιμη). Dohl 1973,181, Abb. 15: Al, A 4,183. Abb. 16: A 8.185, Abb. 17: A12(YEIII 
B2-III Γ: πρώιμη).

149. 00.A1.15. Βλ. και Mountjoy 1997. Fig. 12: 74.
150. 00.Δ.10.
151. Για παραδείγματα αγγείων με παρόμοια διακόσμηση βλ. Broneer 1933.368-370.
152. Μαρινάτος 1972,18, Πίν. 25β: 3.
153. French 1967.170, Fig. 12:51 και πιθανώς 163, Nos. 49-52. Wardle 1969.291, Nos. 

122-124, Fig. 12: 122-124.
154. Blegen καιΚανν5οη 1966, 396, No. 59, Figs. 383-384.
155. Mountjoy 1997,133. Fig. 14:89.
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πρώιμης και μέσης από την Αττική, την Εύβοια, τη Ρόδο και την Α χαΐα156.
Στο μελετηθέν υλικό από τα Κανάκια εντοπίσθηκε ένα, κατά το ήμισυ 

σωζόμενο, παράδειγμα157 (Εικ. 27), που χρονολογείται στην YE III Γ: 
πρώιμη. Έχει βαθύ ημισφαιρικό σώμα, ελαφρώς έξω νεύον χείλος και χα
μηλή δακτυλιόσχημη βάση. Από τις δύο κατακόρυφες λαβές του, διατη
ρείται η μία, η οποία φύεται κάτω από το χείλος και καταλήγει χαμηλά 
στο σώμα. Από τη διακόσμησή του διατηρούνται πενιχρά υπολείμματα 
βαφής στο ολόβαφο εσωτερικό του.

21.-22. Κάλαθος, απλός (Kalathos) ή προχυτικός 
(Spouted kalathos/conical bowl)
FT 290,291 FT 300, 301

Ο απλός ή προχυτικός κάλαθος, αγγείο για την προσωρινή διατήρη
ση158 υγρών, κυρίως, προϊόντων159, αναγνωρίζεται στο κεραμεικό υλικό 
από την ακρόπολη από ένα θραύσμα160 τοιχώματος και επικλινούς χεί
λους, διακοσμημένο με ταινίες και εγκάρσια γραμμίδια στην άνω επιφά
νεια του (Εικ. 18.2.3), καθώς και από όστρακα επίπεδων ή ελαφρώς κυρ
τών βάσεων με κατακόρυφα161 (π.χ. Εικ. 9.3.1, Εικ. 18.2.1 και 18.3.1, Εικ.
25.2.2-3 και Εικ. 16.3.1) ή κοίλα162 (Εικ. 18.2.2) τοιχώματα. Σε δύο περι
πτώσεις163 διατηρούνται υπολείμματα των γραπτών ταινιών, που κο
σμούσαν το κάτω μέρος των αγγείων.

Η διάκριση ανάμεσα στον απλό και τον προχυτικό κάλαθο είναι επι
σφαλής, όταν δεν διατηρείται η προχοή. Σε γενικές γραμμές, ο απλός κά-

156. Για παραδείγματα από τις θέσεις αυτές, με λαβές που φύονται κάτω από το χεί
λος, βλ. Mountjoy 1997,133, Fig. 18: 88 (Θορικός). 1999,578, Fig. 213: 380-381 (Περατή), 
1062, Fig. 435: 242 (Ρόδος). Για γραπτό παράδειγμα από την τελευταία θέση βλ. και 
Furumark 1992, Ρ1.159:289. Οι σκύφοιαπό την Αχαΐα (Papadopoulos 1979,115, Figs. 178: 
c, d, 267: c) και την Εύβοια (Mountjoy 1986,152, Fig. 194), έχουν λαβές από το χείλος στο 
σώμα. Για τον τύπο γενικά βλ. και Furumark 1941,635.

157. 00.Θ.10.
158. Στις μικρότερες εκδοχές του σχήματος τουλάχιστον.
15 9. Toumavitou 1995, 91.
160.00. Α1.14.
161. ΟΟ.ΠΕ.89,00.ΠΕ.52,00.Ζ.21,00.ΠΕ.40,00.ΠΕ.86 και πιθανώς 00.ΠΕ.80.
162.5.00. ΠΕ.32.
163. Στα όστρακα με ένδειξη ΟΟ.ΠΕ.52 και 00.ΠΕ.80.
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λάθος164 φαίνεται να έχει, στην YE III Β, επίπεδη βάση και κυλινδρικό κά
τω σώμα (κατακόρυφα, δηλαδή, τοιχώματα), ενώ στην YE III Γ: πρώιμη η 
βάση είναι ελαφρώς κοίλη και τα τοιχώματα στο κάτω τμήμα του μπορεί 
να είναι ίσια ή κοίλα, χωρίς, όμως, να λείπουν και διαφοροποιήσεις165. 0  
προχυτικός κάλαθος166, με πρώτες εμφανίσεις στην YE III Α2 και σταθε
ρή παρουσία έως την YE III Γ, φέρει επίπεδη, ή ελαφρώς κυρτή, βάση και 
ίσια ή διανοιγόμενα προς αυτήν τοιχώματα167.

23. Λεκάνη (Basin)
FT 294

Η λεκάνη, με ημισφαιρικό σώμα, δύο οριζόντιες ταινιωτές λαβές κάτω 
από το χείλος και δακτυλιόσχημη βάση, ένα από τα συνήθη σχήματα της 
Υστερομυκηναϊκής λεπτότεχνης κεραμεικής, με ιδιαίτερη διάδοση στα 
οικιστικά σύνολα κατά τους YE III Β (2) - III Γ: πρώιμους χρόνους168, 
αντιπροσωπεύεται στο κεραμεικό υλικό από την ακρόπολη από ικανό 
αριθμό οστράκων, κυρίως χειλέων.

164. Γενικά για τον απλό κάλαθο βλ. Furumark 1941,52,635, Fig. 15. Mountjoy 1986, 
118, Fig. 144,131,152, Fig. 195. Άλλα: π.χ. Benzi 1975, Tav. 1:17. Frodir^aiPersson 1938, 
414, Fig. 270: 12. Ιακωβίδης 1969, Πίν. 46, β: 2, Πίν. 53, δ: 521,522,524,527, Πίν. 93, δ: 189. 
Mylonas-Shear 1987,101.Ρ1.27:112, Fig. 15: 112 (“undecorated lekane”).

165. Βλ. π.χ. Immerwahr 1971, PI. 39. T. 7: 24 (της YE III: πρώιμης, με διανοιγόμενα 
τοιχώματα και επίπεδη βάση). Για παραδείγματα από θαλαμωτό τάφο των Σεληνίων Σα- 
λαμίνος της YE III Β βλ. Tzavella-Evjen 1993. 72, Fig. 3: a-c (“two handled kalathoi”).

166. Για τον προχυτικό κάλαθο βλ. Furumark 1941.52,637, Fig. 15. Mountjoy 1986.91, 
Fig. I l l ,  118, Fig. 145. 1999, 563, Fig. 207: 301 (Αθήνα), 578-579. Fig. 214: 385 (Περατή). 
Άλλα: π.χ. Papadopoulos 1979. Fig. 265: a και 109-111 για κατηγορίες και συζήτηση. French 
1967,151, Fig. 2:52-211,52-212. Για εκδοχές από θαλαμωτό τάφο των Σεληνίων της ΥΕ 
III Β βλ. Tzavella-Evjen 1993,73, Fig. 4: a-c (“conical spouted bowls”).

167. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην YE IIIΓ περίοδο εμφανίζονται δύο νέοι τύποι κα
λάθου. απλού ή προχυτικού, ο χωνοειδής και ο αμφικωνικός. Για τους τύπους αυτούς βλ. 
Ιακωβίδη 1970.252-255 (“λεκάναι”). 1980. 70-71. Fig. 81 ("lekanai”).

168. Για τον τύπο αυτό βλ. Furumark 1941.50.54.636. Fig. 14. Mountjoy 1986,131-133, 
Fig. 163.153. Fig. 196: 1. Σύμφωνα με τον Ιακωβίδη (1998. 155), το σχήμα, το οποίο εμφα
νίζεται. άγραφο, στις αρχές του Μου αι. π.Χ. (YE III Α). αρχίζει να διακοσμείται στο τέ
λος του. Για παραδείγματα λεκανών της YE III Α2 βλ. και Mountjoy 1999,274-276, Fig. 92: 
136-139 (Λακωνία), 762. Fig. 295:80 (Φωκίδα).
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Με βάση τη διαμόρφωση του χείλους, αν και το κριτήριο αυτό δεν εί
ναι πάντοτε ασφαλές, τα θραύσματα μπορούν να αναχθούν σε δύο χρονο
λογικούς ορίζοντες: την YE III Β (2)169 και την YE IIIΓ : πρώιμη170. Στην 
πρώτη περίοδο εντάσσονται μάλλον τμήματα171 τοιχώματος και βαρέος, 
βασικώς οριζοντίου, χείλους, ενίοτε με απεστρογγυλευμένη άνω επιφά
νεια (π.χ. Εικ. 28.1.2-3 και Εικ. 23.1.2-3), ενώ στην επόμενη, YE III Γ: 
πρώιμη, φάση πρέπει να ανάγονται δύο όστρακα172 επικλινούς, “γυρι
στού” ή “κρεμαστού”, χείλους και τοιχώματος (Εικ. 28.2.1-2).

Η διακόσμηση των θραυσμάτων και στις δύο φάσεις αποτελείται από 
ταινίες, ενίοτε κυματοειδείς, στην εξωτερική επιφάνεια, ενώ το εσωτερι
κό είναι συνήθως ολόβαφο173 ή ταινιωτό.

24. Λεκανίδιο (Shallow bowl)
FT 295

Από τα πλέον διαδεδομένα σχήματα της Μυκηναϊκής κεραμεικής, με 
διάρκεια “ζωής” σε όλη την YE III περίοδο και με, σχεδόν αποκλειστικά, 
οικιακή χρήση, το λεκανίδιο174, συνήθως ακόσμητο, με ρηχό, κατά κανό
να, σώμα και δύο οριζόντιες ή ελαφρώς λοξές ταινιωτές λαβές κάτω από 
το χείλος, αναγνωρίζεται στο υλικό από τη Σαλαμινιακή ακρόπολη από

169. Για άλλα παραδείγματα της περιόδου αυτής βλ. π.χ. Mountjoy 1999,556, Fig. 202: 
270 (Αττική). Για εκδοχές από το Ανάκτορο του Νέστορος, του τέλους της YE III Β, βλ. 
Blegen και Rawson 1966, 355, Figs. 349-350, ιδιαίτερα το No. 224. Για παραδείγματα της 
μεταβατικής YE III Β2-ΙΙΙ Γ: πρώιμης, με οριζόντιο χείλος, βλ. Mountjoy 1995β, 209, Fig. 
9:91-92. Βλ. και παραδείγματα που χρονολογούνται γενικά στην YE III Β, Walberg 1998, 
PI. 84:575-578.

170. Για επιπλέον παραδείγματα της περιόδου βλ. π.χ. Mountjoy 1999,579, Fig. 214: 
383 (Βόρεια Κρήνη Αθηνών). Blegen 1921,64, Fig. 89. Rutter 1974,358, Fig. 135:2,359, Fig. 
137.

171. π.χ. 00.Z.8, 00.ΠΕ.14, 00.Γ.12, ΟΟ.Στ.1 και 00.ΠΕ.17 (το όστρακο με ένδειξη 
00.Γ. 12 δεν εικονίζεται, ενώ τα δύο τελευταία είναι πιθανό να προέρχονται και από σκυ- 
φοκρατήρες).

172. 00.1.2 και 00.ΠΕ.28.
173. Βλ. πχ. ακέραιη δακτυλιόσχημη βάση (00.Ε.2, εδώ Εικ. 28.1.1), με ολόβαφο εσω

τερικό.
174. Γ ια τις δύο παραλλαγές του σχήματος γενικά βλ. Furumark 1941, 52-54,636, Fig. 

15.1992, Ρ1.162:295. Αλλα: π.χ. Τζεδάκις και Martlew 1999,133, Εικ. 115-116. Blegen και 
Rawson 1966,356, No. 4, Fig. 349,350. Mylonas-Shear 1987, PI. 19:47-52,20:53-54, Fig. 11: 
47-53. Immerwahr 1971,172-173,174, PI. 35, T. 3:4,11 (με ίχνη επικασσιτέρωσης).
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σημαντικό αριθμό οστράκων. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν αναγνωρι- 
σθεί και οι δύο παραλλαγές του τύπου, δηλαδή ο τύπος με γωνιώδες175 (FT 
295b, εδώ Εικ. 18.1.1-2) και ο τύπος με καμπύλο περίγραμμα176 (FT 295a, 
εδώ Εικ. 18.1.3), από τις οποίες, όμως, η πρώτη κάνει ιδιαίτερα αισθητή 
την παρουσία της.

25. Προχυτικόςσκυφοκρατήρας (Spouted krater)
FT 298

Εκδοχές του σκυφοειδούς κρατήρα με προχοή, αν και είναι σποραδι
κές, με βάση, τουλάχιστον, τα δημοσιευμένα παραδείγματα, απαντούν 
στον ευρύ σχετικά χρονικό ορίζοντα της YE III Α2-ΙΙΙ Γ: ύστερης177.

Η περιορισμένη έως σπάνια παρουσία του στα κεραμεικά σύνολα από 
τον Αιγαιακό χώρο αντανακλάται και στο υλικό μας, καθώς αναγνωρίζε
ται ένα μόνο θραύσμα χείλους και τοιχώματος με προχοή178 (Εικ. 23.3.1). 
Με βάση παραδείγματα από την Ακρόπολη των Αθηνών, το ναυάγιο του 
Ακρωτηρίου Ιρίων Αργολίδος, την Τίρυνθα και τον Θορικό, το συγκεκρι
μένο θραύσμα θα πρέπει να χρονολογηθεί στην YE III Β2-ΙΙΙ Γ: πρώιμη 
περίοδο179.

26. Προχυτική λεκάνη (Spouted basin)
FT 302

Ως παραλλαγή της απλής ταινιωτής λεκάνης, η προχυτική λεκάνη πα-

175. π.χ. στα όστρακα με ένδειξη 00.Ζ.5,00.Γ.24.
176. π.χ. 00.ΠΕ.49.
177. Για εκδοχές του τύπου βλ. Mountjoy 1999. 762. Fig. 296: 82-83 (Κίρρα-Δελφοί). 

1009, Fig. 410: 71 (Ιαλυσός), 1091, Fig. 445:40 (Σεράλια Κω), της YE III Α2.689. Fig. 266: 
220-221 (Σχηματάρι), 719. Fig. 275: 82 (Μίστρος Εύβοιας), της YE III Γ: μέσης. Για το τε
λευταίο παράδειγμα βλ. καιΤσιριβάκο 1969. 30-31. Εικ. 3), 856. Fig. 347: 149 (της YE III 
Γ: ύστερης). Για εκδοχές του τύπου από την Κεφαλλονιά με λοξά, κατά κανόνα, τοποθε
τημένη προχοή της YE III Γ, βλ. Κυπαρίσσης 1919.104-105. Εικ. 19-20. Μαρινάτος 1932. 
Π ίν .4 :2 ,4 ,7 ,10,11,5:20.8:108-109.10:145.152.11: 145α. Για παράδειγμα εφοδιασμένο 
με μικρά πόδια βλ. Stubbings 1947, Ρ1.10: 1. Επίσης. Furumark 1941.637.

178. 00.Γ.21.
179. Για τα συγκεκριμένα παραδείγματα προχυτικών σκυφοκρατήρων της YE III Β2- 

III Γ: πρώιμης βλ. Broneer 1933. 369. Fig. 42: a (Ακρόπολη Αθηνών). Lolos 1998, 34. Εικ. 
27. 1999, 46, Fig. 7. a-b (ναυάγιο Ακρωτηρίου Ιρίων). Kilian 1988, 108. Abb. 8 (Τίρυνθα). 
Mountjoy 1995β, 209-212, Fig. 9: 94,95.97 (Θορικός).
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ρουσιάζει διάδοση στην YE III Β2 - YE IIIΓ: πρώιμη180. Η διάκριση των 
παραλλαγών του σχήματος διευκολύνεται όταν σώζεται η προχοή, καθώς 
δεν υπάρχει ιδιαίτερη διαφοροποίηση στο σώμα και κυρίως στο χείλος.

Στο κεραμεικό υλικό από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμίνος 
έχουν εντοπισθεί τρία, τουλάχιστον, παραδείγματα προχυτικής λεκάνης: 
θραύσμα181 επικλινούς χείλους (Εικ. 28.2.3), με γεφυρόστομη προχοή, 
που κοσμείται με ταινίες εξωτερικά, θραύσμα182 επικλινούς χείλους (Εικ.
28.3.1) με γεφυρόστομη προχοή, το οποίο σώζει ίχνη της ταινιωτής δια- 
κόσμησης στην εξωτερική πλευρά, και θραύσμα183 απλού χείλους (Εικ.
28.3.2) , ελαφρώς έσω νεύοντος, με γεφυρόστομη προχοή, και με υπολείμ
ματα μελανής βαφής.

Με βάση δημοσιευμένα παραδείγματα184, τα όστρακα της Σαλαμίνος 
θα πρέπει να χρονολογηθούν στον ορίζοντα της YE III Β2-ΙΙΙΓ: πρώιμης.

27. Σκύφος με πόδι (Stemmed bowl)
FT 304-305

Ο σκύφος με πόδι, παραλλαγή του κλασικού τύπου σκύφου, εμφανίζε
ται στην YE III Α2 και επιβιώνει έως την YE IIIΓ : πρώιμη185. Η απόδοση 
των οστράκων σε σκύφο και σε σκύφο με πόδι, του YE III Β ορίζοντα, δι
ευκολύνεται από τα εξής βασικά διαγνωστικά χαρακτηριστικά του δευτέ
ρου: τα παχύτερα, κατά κανόνα, τοιχώματα, την ταινιωτή διακόσμηση 
του ελαφρώς “φουσκωμένου” χείλους, με μια πλατύτερη ταινία πιο κάτω, 
και τη διάμετρο των 16 εκ. περίπου (τουλάχιστον στην YE III Β 1).

180. Γενικά βλ. Furumark 1941, 50, 637. 1992, Ρ1. 165: 302. Mountjoy 1986, 153, Fig. 
196:2.

181.00. ΠΕ.18.
182.00. Ζ.20.
183.00. Ζ.13.
184. π.χ. Broneer 1939, 371, Fig. 50 (Βόρεια Κρήνη Αθηνών). Popham και Milbum 

1971,336, Fig. 2: 1 (Λευκαντί). Mountjoy 1999,680, Fig. 259: 163 (Σχηματάρι Βοιωτίας). 
MacDonald και Wilkie 1992,611, Fig. 9-64 (Ρ 3832) (Νιχώρια).

185. Για το σχήμα βλ. Furumark 1941,66,638, Fig. 18. Mountjoy 1986,91-92, Fig. 112, 
119, Fig. 146, 133, Fig. 165, 154, Fig. 198. Βλ. και παράδειγμα από την Τίρυνθα, που κο
σμείται με τρίγλυφα και μετόπες χωρίς παραπληρωματικά θέματα, Βερδελής και French 
1966,144, Σχ. 4:7. Στην YE IIIΓ: πρώιμη εμφανίζεται ένας νέος, μικρότερος, τύπος σκύ
φου με πόδι (FT 306), χωρίς ιδιαίτερα διαμορφωμένο χείλος. Για παραδείγματα βλ. π.χ. 
Mountjoy 1999,236, Fig. 78: 205 (Κορινθία), 353, Fig. 121: 121 (Μεσσηνία), 922, Fig. 375: 
184 (Μήλος).
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Από την πρώτη διερεύνηση της ακρόπολης, εντοπίσθηκαν αρκετά 
όστρακα του σχήματος αυτού. Ανάμεσα στα όστρακα, που ανάγονται στη 
νεώτερη YE III Α2, συγκαταλέγεται τοίχωμα και ακέραιη βάση186 (Εικ.
29.2.2), με δύο χαμηλούς ανάγλυφους δακτυλίους και βαθύ κοίλωμα από 
κάτω. Εσωτερικά και εξωτερικά κοσμείται με ερυθρές ταινίες. Επιπλέον, 
έχουν αναγνωρισθεί δύο ολόβαφα θραύσματα τοιχώματος και χείλους, το 
ένα187 απλό (Εικ. 24.2.1), το δεύτερο188 με ελαφρό “φούσκωμα” (Εικ.
24.1.1).

Από τα διαγνωστικά όστρακα της επόμενης, YE III Β, περιόδου, ιδιαί
τερη αναφορά πρέπει να γίνει σε ένα, τμηματικά σωζόμενο, παράδειγμα189 
σκύφου με πόδι (Εικ. 29.1.1). Έχει βαθύ ημισφαιρικό σώμα, παχύ, απε- 
στρογγυλευμένο χείλος (με διάμετρο μεγαλύτερη των 16 εκ.) και οριζό
ντια λαβή, κυκλικής διατομής. Η κύρια διακόσμησή του, τυπική της πε
ριόδου αυτής, αναπτύσσεται εντός ζώνης, η οποία ορίζεται από δύο πλα
τιές ταινίες, και αποτελείται από τρίγλυφα (FM 75:2,29) και μετόπες. Λε
πτότερη ταινία στο χείλος, εσωτερικά και εξωτερικά, και τρεις πινελιές 
στη λαβή συμπληρώνουν τη διακόσμηση. Από τα άλλα όστρακα ενδιαφέ
ρον παρουσιάζει δεύτερο θραύσμα190 από τοίχωμα και πόδι (Εικ. 29.2.1), 
με κοίλωμα από κάτω, το οποίο κοσμείται με ταινίες, δύο, πιθανώς, εξω
τερικά και μία εσωτερικά στον πυθμένα. Το θραύσμα αυτό θα πρέπει να 
αναχθεί στην YE III Α2-ΥΕ III Β περίοδο.

28. Κλειστό αγγείο με συμπαγή κυλινδρική βάση (Closed pot with solid 
cylindrical base)

Έ να όστρακο191 της λεπτότεχνης ακόσμητης κεραμεικής, από κιτρινω
πό πηλό (Εικ. 30.3.2), μπορεί να αποδοθεί σε αγγείο κλειστού σχήματος, 
με συμπαγή κυλινδρική, ελαφρώς διανοιγόμενη βάση (ύψους 1,8 εκ. και 
διαμέτρου 4,5 εκ.), Μεσοελλαδικής, πιθανότατα, καταγωγής, για το οποίο 
εντοπίζονται, εύκολα, παράλληλα στη δημοσιευμένη άγραφη κεραμεική 
από άλλους Μυκηναϊκούς οικισμούς. Η ιδιαίτερη μορφή της βάσης μπό

ι 86. 00.Γ.27.

187. 00.Γ.4.
188.00. Γ.19.
189. 00.Α3.16.
190.00. Ζ.11.
191.00. ΠΕ.79. Περισσότερα ήλθαν στο φως κατά την ανασκαφή του 2001 και 2002.
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ρεί να παραβληθεί προς εκείνη ακόσμητου αμφορέα της YE III Β 1 περιό
δου, από τις Μυκήνες192.

29. Σκυφοειδές αγγείο με διχαλωτή λαβή (Wishbone-handled bowl)

Η παρουσία του σκυφοειδούς αγγείου με διχαλωτή λαβή (wishbone 
handle), στην ακόσμητη λεπτότεχνη κεραμεική, αναγνωρίζεται από ένα 
θραύσμα χείλους και τοιχώματος ανοικτού αγγείου193 (μέγ. σωζ. ύψους 
8,5 εκ., εδώ Εικ. 30.3.1), πιθανότατα YE III Α-Β χρόνων, με διατηρημένο 
το περίγραμμα, από το απλό κάθετο χείλος μέχρι σημείου του κατωτέρου 
σώματος, και με τις γενέσεις της λαβής κάτω από το χείλος.

Κύπελλα ή σκυφοειδή αγγεία με λαβή διχαλωτής μορφής είναι πολύ 
σπάνια στη Μυκηναϊκή κεραμεική παραγωγή. Στις μείζονες Μυκηναϊκές 
περιοχές, απαντούν εντελώς σποραδικά από τους πρώιμους έως και τους 
προχωρημένους Υστεροελλαδικούς χρόνους, όπως μαρτυρείται από με
μονωμένα, γραπτά ή ακόσμητα παραδείγματα, δημοσιευμένα από τον 
Προφήτη Ηλία Μακρυσίων Ηλείας, την Αγορά των Αθηνών και, τελευ
ταίως, από τον Γλα και το ιερό της Αφαίας στην Αίγινα194.

Ως “έξω-Μυκηναϊκό” στοιχείο, η εμφάνιση της διχαλωτής λαβής στο 
Μυκηναϊκό ορίζοντα θα μπορούσε να αποδοθεί σε βορειοελλαδική ή δυ- 
τικοελλαδική επιρροή, αν και ο τύπος απαντά στην Κρήτη και στην Κύ
προ195.

30. Ρηχή φιάλη (Shallow bowl)

Η ρηχή φιάλη, άωτη ή με οριζόντιες λαβές, και γραμμική, κυρίως, δια- 
κόσμηση, απαντά σχεδόν αποκλειστικά στην YE III Β: 2 περίοδο196. Η 
διάδοσή της φαίνεται να είναι περιορισμένη, καθώς είναι γνωστά, μέχρι 
στιγμής, τουλάχιστον, λίγα παραδείγματα από μείζονες θέσεις της Αργο-

192. French 1967, Fig. 13:1.
193.00.Θ.9.
194. Lolos 1987, Figs. 613-615 (YE I II). Immerwahr 1971,251, No. 432, Pis. 61,75 (YE 

III A2). Ιακώβίδης 1998,143, Πίν. 59, δ4 (YE III B). Pilafidis-Williams 1998,97 (No. 679), 
Pis. 15,67 (YE III A2-B).

195. Lolos 1987,334-335.
196. Για τον τύπο βλ. Mountjoy 1986,133, Fig. 164: 1 (για το περίγραμμα του τοιχώ

ματος), 2 (για έναν από τους τύπους του χείλους).
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λίδος197. Στο κεραμεικό υλικό από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη, το σχήμα αυ
τό αντιπροσωπεύεται από λίγα όστρακα, από τα οποία αξίζει να αναφερ
θεί θραύσμα198 παχέος, απεστρογγυλευμένου και ελαφρώς επικλινούς 
χείλους και καμπύλου τοιχώματος. Η διακόσμησή του αποτελείται από 
ομάδες εγκαρσίων γραμμιδίων στο χείλος και ταινίες στο σώμα (Εικ.
16.4.3).

31. Μικκΰλο κύπελλο (Miniature cup/bowl)

Σχήμα με μικρή διάρκεια “ζωής” (YE Ι-ΙΙ Β), σύμφωνα με τα δημοσι
ευμένα παραδείγματα199, απαντά κυρίως στην YE II Β, σε δύο βασικά τύ
πους: στον τύπο με γωνιώδες ή στον τύπο με καμπύλο τοίχωμα. Από το 
υλικό της πρώτης διερεύνησης της Μυκηναϊκής ακρόπολης, ένα ολόβαφο 
θραύσμα200 κοντού έξω νεύοντος χείλους και γωνιώδους τοιχώματος 
(Εικ. 16.4.1) μπορεί να αποδοθεί σε αυτό το σχήμα.

32. Μαγειρικό σκεύος (μόνωτο ή δίωτο) (One-handled or two-handled 
cooking pot)

Η χρησιμοποίηση, στον Υστερομυκηναϊκό οικισμό των Κανακίων, 
μαγειρικών σκευών κλειστού σχήματος, με βαθύ σώμα, επίπεδη υπερυ
ψωμένη βάση και μία ή δύο κατακόρυφες κυλινδρικές λαβές, κατασκευα
σμένων από “πυρίμαχο” ανθεκτικό πηλό καστανωπού χρώματος, τεκμη
ριώνεται, κυρίως, από θραύσματα χαμηλών “κυλινδρικών” βάσεων201 
(Εικ. 31.3.1-3).

197. βλ. Mountjoy 1999,152, με βιβλιογραφία.
198.00. Ζ.18 (και ακόμη 00.Γ.25, Εικ. 25.2.1).
199. Για το σχήμα γενικά βλ. Mountjoy 1986,50, Fig. 56: 2-3. Για δημοσιευμένα παρα

δείγματα. με παρατηρήσεις όσον αφορά στο σχήμα και την εμφάνισή του. βλ. και 
Mountjoy 1999,254, Fig. 82: 14 (YE 1), 208, Fig. 64: 35,324, Fig. 108:26 (YE II A), 103. Fig. 
18: 97.214. Fig. 67: 92-96,657. Fig. 249:48 (YE IIB).

200.00. ΠΕ.90.
201. Παραδείγματα: 00.Z.24 (διάμ. 8.3 εκ.). 99.ΠΕ.6 (διάμ. 6.3 εκ.), 00.Γ.26 (διάμ. 7 εκ.). 

Πρβλ. και κομβιόσχημες βάσεις (button bases). Κατά την Ρ. A. Mountjoy το μαγειρικό 
σκεύος με κομβιόσχημη βάση παράγεται μέχρι και την YE III Α1 φάση(1993.117.118.No. 
344. 1995a. 26. Fig. 29). Η Mylonas-Shear (1987. 109-110) υποστηρίζει ότι τα συγκεκριμέ
να αγγεία βασικά εχρησιμοποιούντο για τη μεταφορά της τροφής από τις αποθήκες στο 
μαγειρικό χώρο, χωρίς, όμως, να μπορεί να αποκλεισθεί η περιστασιακή χρήση τους ως 
μαγειρικών σκευών.
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Μαγειρικά σκεύη του είδους αυτού παράγονται από τη Μεσοελλαδική 
και σε όλη σχεδόν τη διάρκεια της Μυκηναϊκής εποχής. Βάσεις τέτοιων 
αγγείων έχουν εντοπισθεί στο κεραμεικό υλικό από τις επιφανειακές 
έρευνες του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, των τελευταίων ετών, στην επι
βλητική Μεσοελλαδική ακρόπολη στο Σκλάβο Μαρουδίου στη νότια ακτή 
της Σαλαμίνος.

Ο γενικός τύπος, σε διάφορες ποικιλίες, είναι συχνότατος σε όλα τα 
κέντρα που ακμάζουν κατά τους YE III Β - IIIΓ: πρώιμους χρόνους202.

33. Πίθος (Pithos)

Ένας αριθμός “παχέων” οστράκων σώματος ή πυθμένος της χονδρο
ειδούς κατηγορίας, από διάφορα σημεία της ακρόπολης, μπορούν να 
αποδοθούν σε μεγάλους αποθηκευτικούς πίθους (ή και σε ασαμίνθους, 
κατά περιπτώσεις). Από τα “επίπεδα” θραύσματα, ορισμένα είναι δυνα
τόν να ανήκουν σε κεραμίδες επιπέδου τύπου, των οποίων η χρησιμοποί
ηση βεβαιώνεται από ένα τουλάχιστον παράδειγμα203. Στα επιλεγμένα 
θραύσματα περιλαμβάνονται: όστρακο σώματος204 (Εικ. 32.2.1) με πλα- 
τειά οριζόντια ανάγλυφη ταινία και κομμάτι από παχύ εξέχον χείλος205 
(Εικ. 39.2.3), τριγωνικής διατομής, με επίπεδη άνω επιφάνεια (πλάτους 8 
εκ.).

34. Πιθοειδές αγγείο μεσαίου μεγέθους (ευρύστομο ή κλειστό)
(Medium-sized pithoid vase)

Ανάμεσα στα διαγνωστικά όστρακα της χονδροειδούς ή μετρίως χον
δροειδούς κατηγορίας υπάρχουν θραύσματα πεπαχυμένων χειλέων 
(thickened rims) και λαιμών (Εικ. 32.1.1-2 και 32.2.2), που προέρχονται 
από πιθοειδή αγγεία ευρύστομα ή κλειστού σχήματος206. Από αυτά, ειδι
κής μνείας είναι το μεγάλο θραύσμα207 χείλους και λαιμού (μεγίστου σω-

202. Για εκδοχές του τύπου από τη Μιδέα, τις Μυκήνες και τη Θήβα βλ. Τζεδάκις και 
Martlew 1999,126, Αρ. 106,127, Αρ. 109,131, Αρ. 113,135, Αρ. 120-121,185, Αρ. 175,186, 
Αρ. 176. Mylonas-Shear 1987.109-112, PI. 32: 138-143, Fig. 20:138-143.

203.00. ΠΕ.47. Περισσότερα, από τη συστηματική ανασκαφή του 2001 και 2002.
204.00. ΠΕ.61.
205. 00.ΠΕ.76.
206.00. Ε.1,99.ΠΕ.7,00.Α2.1,5.00.ΠΕ.23 (το τελευταίο όστρακο δεν εικονίζεται).
207. 00.Ε.1.
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ζόμενου ύψους 8,5 εκ., εδώ Εικ. 32.1.1), κλειστού πιθοειδούς αγγείου, με 
οριζόντια πλαστική ταινία με δακτυλοπίεστη διακόσμηση στη γραμμή 
ένωσης λαιμού και ώμου, από αυτές που συνηθίζονται επάνω σε αγγεία 
αυτού του είδους, από τη Νεολιθική εποχή και σε όλες τις φάσεις της 
Χαλκοκρατίας.

35. Τριποδική χύτρα (Tripod cooking pot)
FT 320

Η Μυκηναϊκή τριποδική μαγειρική χύτρα με μία ή, συνηθέστερα, με 
δύο λαβές, κατακόρυφες ή οριζόντιες, είναι σχήμα άμεσα σχετιζόμενο με 
τη Μινωική κεραμεική παράδοση. Το σχήμα έχει εμφανίσεις στην Κρήτη 
ήδη από τη Μεσομινωική II περίοδο και ευρύτατη κυκλοφορία στο νότιο 
Αιγαιακό χώρο κατά τους Μεσομινωικούς III - Υστερομινωικούς I χρό
νους. Ως βασικός τύπος σκεύους καθημερινής οικιακής χρήσης, υιοθετεί
ται, μαζί με άλλους (πύραυνο, κωνικό κύπελλο), από τους Μυκηναίους. 
Εμφανίζεται στα Ελλαδικά κέντρα ήδη από την YE I φάση208.

Ο τύπος της τριποδικής μαγειρικής χύτρας με μία ή δύο λαβές209, ανα
γνωριζόμενος στην κεραμεική από όλα τα Υστερομυκηναϊκά κέντρα και 
τις μικρότερες εγκαταστάσεις της Αργολίδος και των νήσων του Αργοσα- 
ρωνικού, αντιπροσωπεύεται στο κεραμεικό υλικό του 2000 από πλήθος 
οστράκων210 (π.χ. Εικ. 35) και από δύο αποκατασταθέντα παραδείγματα 
(βλ. παρακάτω). Αναγνωρίζεται στις περισσότερες ομάδες οστράκων. 
Δεν φαίνεται να λείπει από καμμία οικία της μείζονος συνοικίας επί της 
ακροπόλεως.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο εντοπισμός ποδών χυτρών στην επιφάνεια 
του εδάφους αποτέλεσε βασικό κριτήριο για την αναγνώριση, από πλευ
ράς μας, του Μυκηναϊκού χαρακτήρα της εγκατάστασης στην ακρόπολη 
των Κανακίων, κατά την πρώτη αναγνωριστική επίσκεψη στη θέση τον 
Ιούνιο του 1999, με τη συνοδεία των φίλων και συνεργατών Αδώνιδος Κ. 
Κύρου και Δημητρίου Αρτέμη.

208. Lolos 1987.376.381.
209. Για τον τύπο βλ. Blegen και Rawson 1966.414 (Αρ. 70). Για εκδοχές του οχήματος 

ΥΜ /ΥΕIIIΑ-ΙΙΙΓ: πρώιμων χρόνων, μαζί με σχόλια για τα διακριβωθέντα περιεχόμενα 
των αγγείων, βλ.Τζεδάκις και Martlew 1999.115 (Αρ. 90,91). 116 (Αρ. 92-94), 120-121 (Αρ. 
95-98), 170 (Αρ. 161), 196 (Αρ. 181), 248 (Αρ. 223).

210. π.χ. 00.ΠΕ.21,00.ΠΕ.45,00.Α3.18,00.Α3.2,00.Ζ.1,12.99.ΠΕ.8.
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Όλα τα δείγματα τριποδικών χυτρών από τη Σαλαμινιακή ακρόπολη 
ανήκουν στην ημιχονδροειδή/χονδροειδή ακόσμητη κεραμεική. Ο “πυρί
μαχος” πηλός τους, συνήθως καστανός ή πορτοκαλόχρους, σε διάφορες 
αποχρώσεις, περιέχει πλήθος μη-πλαστικών υλών211.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, στην κεραμεική από την προκαταρκτι
κή έρευνα του 2000 υπάρχουν δύο ανασυγκροτημένα παραδείγματα του 
τύπου με τις δύο κατακόρυφες, κυλινδρικές λαβές: ένα212 (Εικ. 8Α: 2, 34), 
από δωμάτιο της Τραπεζιόσχημης Οικίας A3, με γωνιώδες περίγραμμα 
σώματος και διακεκριμένο λαιμό και χείλος (ύψ.: 22,5 εκ., διάμ. χείλους:
18,3-19 εκ.) και άλλο213 (Εικ. 8Α: 3,33), από το Δωμάτιο 3 του Κτηρίου Δ, 
μεγαλύτερο, με καμπύλο περίγραμμα σώματος, σχεδόν ανύπαρκτο λαιμό 
και διανοιγόμενο χείλος (υπολογιζ. ύψ.: 29 εκ., διάμ. χείλους: 18,1 εκ.), το 
οποίο μπορεί να παραβληθεί προς εκείνο από την “Οικία με την Τοιχο
γραφία” στο Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών214.

Όσον αφορά στους πόδες των χυτρών, είναι κατά κανόνα ελλειψοει
δούς διατομής, υπάρχουν, όμως, και δύο πόδες215 ορθογώνιας διατο- 
μής216 (Εικ. 35.2.2-3). Εντοπίζονται και λίγα θραύσματα μικρών ποδών217 
(π.χ. Εικ. 35.2.1), τα οποία προέρχονται από χύτρες μικρού μεγέθους. 
Από τους καταγραφέντες πόδες χυτρών, ο μεγαλύτερος παρουσιάζει ελ
λειψοειδή διατομή, με μεγάλη διάμετρο 5,5 εκ. και μικρή 3,2 εκ.

Ο τύπος της τριποδικής χύτρας με δύο οριζόντιες κυλινδρικές λαβές, 
αντί των δύο κατακορύφων, είναι σχεδόν βέβαιον ότι αντιπροσωπεύεται 
στο υλικό μας από κάποια όστρακα κυλινδρικών λαβών.

Ο μέγιστος αριθμός των οστράκων τριποδικών χυτρών από την έρευ
να του 2000 στην ακρόπολη θα πρέπει να χρονολογηθεί στον ορίζοντα της 
YE III Β-ΙΙΙΓ: πρώιμης.

211. Όσον αφορά στη χρήση του σκεύους, η Τoumavitou (1995,92-93) σημειώνει ότι τα 
εν λόγω σκεύη δεν πρέπει να έρχονταν σε άμεση επαφή με τη φωτιά, λόγω της απουσίας 
επιχρίσματος στον πηλό και του μεγέθους των ποδιών. Η φωτιά υπολογίζεται ότι πρέπει 
να ήταν με κάποιο τρόπο καλυμμένη.

212. 00.Α3.12.
213. 00.Δ.13.
214. Τζεδάκιςκαι Martlew 1999,196, Εικ. 181,198.
215.00. Ζ .1,12. 99.ΠΕ.8.
216. Πρβλ. Hansen 1937,562, Fig. 17: f,h.
217.00. Α3.2.



132 Γιάννος Γ. Λώλος - Χριστίνα Μαραμπέα

Τεχνική κατασκευής

Όσον αφορά στις τεχνικές κατασκευής των τριποδικών μαγειρικών 
χυτρών από την ακρόπολη, η αρχαιολόγος Αλεξάνδρα Μαρή, ειδικευόμε
νη και σε θέματα κεραμεικής τεχνολογίας, σημειώνει τα εξής:

“Από τα επιλεγμένα όστρακα χονδροειδών και ημιχονδροειδών αγγεί
ων που εξετάζονται στη μελέτη αυτή, δύο πόδια μαγειρικών χυτρών δια
τηρούν ίχνη που αποτελούν άμεσες μαρτυρίες για τον τρόπο κατασκευής 
τους.

Το πρώτο, ελλειψοειδούς διατομής, με ανασκαφική ένδειξη ΟΟ.Α3.2 
(Εικ. 35.2.1), προέρχεται από μικρό αγγείο και φαίνεται να έχει αποκολ
ληθεί στο σημείο ένωσής του με το κατώτερο στρογγυλευμένο (λόγω της 
διαμόρφωσής του με χρήση μήτρας218 ή με έντονο ξύσιμο και αφαίρεση 
πηλού219) σώμα της χύτρας220. Στη διατομή του μπορεί κανείς να διακρί
νει το στρώμα πηλού που προστέθηκε στην εσωτερική επιφάνειά του για 
κάλυψη και ενδυνάμωση του σημείου ένωσης του ποδιού με το σώμα, αλ
λά και ταυτόχρονη διαμόρφωση του τελικού σχήματος του ποδιού. Η 
αποκόλλησή του οφείλεται προφανώς στο γεγονός της κατασκευής και 
τοποθέτησής του σε φάση που το αγγείο θα είχε στεγνώσει αρκετά, ώστε η 
πρόσφυση του ποδιού να μη γίνει επιτυχημένα λόγω διαφορετικού βαθ
μού υγρασίας του σε σχέση με τον πηλό του σώματος.

Σε μεγαλύτερο τριποδικό αγγείο ανήκε το υψηλότερο και παχύτερο, 
ορθογώνιας διατομής πόδι, που φέρει την ένδειξη 00.Ζ. 1 (Εικ. 35.2.2). Το 
πόδι έχει σπάσει λίγο πιο κάτω από το σημείο κόλλησής του με το σώμα 
της χύτρας. Στη διατομή του διακρίνεται παχύ στρώμα πηλού (πάχους 8 
χιλιοστ.) που προστέθηκε, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, προ- 
κειμένου να καλυφθεί και ενδυναμωθεί το σημείο κόλλησης και να δοθεί 
στο πόδι το τελικό του σχήμα”.

Ας προστεθεί ότι εντοπίσθηκε και θραύσμα221 τοιχώματος και ποδός 
τριποδικής χύτρας, από καστανωπό πηλό, στο εσωτερικό του οποίου εί

218. Για την τεχνική “χτισίματος” αγγείων με τη βοήθεια μήτρας βλ. Κυριατζή 2000.55.
219. Πληροφορίες για τη χρήση δευτερογενών τεχνικών (όπως του ξυσίματος, του κο

ψίματος πηλού και της άμεσης πίεσης) που μπορεί να συμβάλλουν στην τελική διαμόρ
φωση του σχήματος ενός χειροποίητου αγγείου, δίνονται από την Ε. Κυριατζή (2000.60).

220. Η κόλληση των ποδιών θα γινόταν σε ανάστροφα τοποθετημένα αγγεία, μετά την 
ολοκλήρωση κατασκευής του άνω μέρους των αγγείων αυτών.

221.00.ΠΕ.92.
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ναι εμφανείς οι “δαχτυλιές” του κεραμέα από τη διαδικασία κόλλησης του 
ποδός.

36. Λεκάνη με ταινιωτές λαβές (Basin with strap handles)

Παραλλαγές του παραδοσιακού, ΜΕ καταγωγής, τύπου της λεκάνης ή 
λεκανιδίου με απλό χείλος και δύο οριζόντιες ταινιωτές ή πεπλατυσμένες 
λαβές, αναγνωρίζονται στη χονδροειδή/ημιχονδροειδή Μυκηναϊκή κερα- 
μεική από την ακρόπολη, από τρία (3) όστρακα: θραύσμα222 χείλους με γέ
νεση λαβής (Εικ. 31.1.2) και δύο θραύσματα223 χείλους και τοιχώματος με 
ακέραιη λαβή (Εικ. 31.1.1 και 31.1.3).

Λεκάνες του είδους αυτού φαίνεται να είναι αρκετά διαδεδομένες στον 
οικισμό224, όμως, όχι όσο οι γραπτές (ταινιωτές) λεκάνες (FT 294), απλές 
ή προχυτικές, της λεπτότεχνης κεραμεικής που παράγονται σε ποσότητες, 
κατά τους YE III Β2-ΙΙΙΓ: πρώιμους χρόνους, εδώ και σε άλλα κέντρα.

Παράδειγμα προχυτικής λεκάνης της χονδροειδούς κατηγορίας, εφο
διασμένης με δύο ταινιωτές λαβές και στηριζομένης σε δύο πόδια στο 
μπροστινό μέρος έχει δημοσιευθεί από την Ασίνη225.

37. Λεκάνη/λεκανίδα άωτη (Basin/bowl, handleless)

Στο υλικό της χονδροειδούς/ημιχονδροειδούς κατηγορίας από την 
προκαταρκτική έρευνα στην ακρόπολη των Κανακίων, τεκμηριώνεται, 
κυρίως από θραύσματα χείλους και τοιχώματος, το σχήμα της άωτης λε- 
κάνης/λεκανίδος με καμπύλο, ευθύ ή γωνιώδες περίγραμμα (βλ. επιλογή 
οστράκων στην Εικ. 36).

Ένα μερικώς σωζόμενο παράδειγμα λεκάνης226 (Εικ. 36.1.1), από κα- 
στανωπό πηλό, με μελανές και χρυσές μη-πλαστικές ύλες, διατηρεί ολό
κληρο το καμπύλο περίγραμμα, από το χείλος (πλατύ, σχετικώς, με επί
πεδη άνω επιφάνεια, ελαφρώς επικλινές προς το εσωτερικό) μέχρι την

222. ΟΟ.Α1.2.
223.00. Η.3,00.Θ.5 (με διάμετρο χείλους άνω των 20 εκ.).
224. Ακέραιο παράδειγμα λεκάνης του συγκεκριμένου τύπου σημειώθηκε σε χώρο με

ταξύ των Κτηρίων Γ και Δ κατά την ανασκαφή του 2002.
225. San till ο Frizell 1986, No. 32, Fig. 3: 32.
226.00. ΠΕ.20. Υπολογιζ. διάμ. χείλους: 37 εκ., υπολογιζ. διάμ. βάσης: 15 εκ., πλάτος 

χείλους: 1,5 εκ.
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επίπεδη βάση. Σε δύο άλλες περιπτώσεις227 (Εικ. 36.1.2.36.2.2), το χείλος 
διαμορφώνεται πλατύ, εξέχον, με ελαφρά κλίση προς τα μέσα.

Κάποια κομμάτια228 (π.χ. Εικ. 36.2.3) ανήκουν εμφανώς σε παραδείγ
ματα πολύ ανοικτού σχήματος.

Η παραλλαγή του σχήματος της άωτης λεκάνης/λεκανίδος, με γωνιώ
δες περίγραμμα, αντιπροσωπεύεται από ένα, τουλάχιστον, θραύσμα χεί
λους και τοιχώματος229 (Εικ. 36.2.1).

38. Ευρύστομο προχυτικό αγγείο (Broad-mouthed spouted vase)

Εκδοχές του ευρύστομου δίωτου προχυτικού (μαγειρικού) αγγείου 
αναγνωρίζονται στην ακόσμητη χονδροειδή κεραμεική από τη Μυκηναϊ
κή ακρόπολη στα Κανάκια από δύο όστρακα230 από καστανωπό πηλό του 
είδους, που χρησιμοποιείται για την κατασκευή τριποδικών χυτρών:

Οριζόντια ημικυλινδρική πρόχυση (σωζ. μήκους5 εκ., εδώ Εικ. 32.3.2), 
ανοικτή επάνω και θραύσμα χείλους και τοιχώματος γεφυρόστομου αγ
γείου, σωζ. ύφους 6,5 εκ. (με διατηρημένο το ήμισυ περίπου της πρόχυσης, 
εδώ Εικ. 32.3.1).

Η γενική μορφή του σκεύους μπορεί να υπολογισθεί με βάση ακέραια 
YE ΙΙΙΒ παραδείγματα από τη Σκευοθήκη 60 του Ανακτόρου του Νέστο- 
ρος231 και από δωμάτιο στην περιοχή των Κατωτέρων Ανδήρων στην 
ακρόπολη της Μιδέας232.

Χρονολόγηση: YE IIIΒ -ΙΙΙΓ : πρώιμη.

40. Μαγειρικός δίσκος / “ταφί” (Baking tray or pan)
FT 322,323

Στη χονδροειδή κεραμεική από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη της Σαλαμί- 
νος, δύο όστρακα, από καστανωπό ανθεκτικό “πυρίμαχο” πηλό, είναι π ι
θανόν να ανήκουν σε μαγειρικούς δίσκους (baking pans, trays), με λαβές

227. 5.00.ΠΕ.29, με υπολείμματα ερυθρού γανώματος/επιχρίσματος στο εσωτερικό 
(χείλος πλάτους 3,8 εκ. στην άνω επιφάνεια). 5.00.ΠΕ.30 (χείλος, με επίπεδη άνω επιφά
νεια, πλάτους 4 εκ.).

228.00.Γ.31.00.Γ. 33, με υπολογιζ. διάμ. βάσης 12 εκ. (δεν εικονίζεται).
229. 00.ΠΕ.73.
230. 00.ΠΕ.19,00.ΠΕ.51.
231. Blegen και Rawson 1966,357,359.No. 10.Figs. 351.352.
232. Τζεδάκιςκαι Martlew 1999,126, Αρ. 107.
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στο σώμα ή επάνω στο χείλος233. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται: θραύ
σμα234 επίπεδου πυθμένα και κατακόρυφου τοιχώματος (Εικ. 31.2.2) και 
θραύσμα235 παχέος, έξω κλίνοντος, χείλους, με επίπεδη άνω επιφάνεια 
(Εικ. 31.2.3). Σε μεγάλο σκεύος αυτού του είδους πρέπει να ανήκει και 
θραύσμα236 παχέος χείλους, με επίπεδη άνω επιφάνεια, πλάτους 4,2 εκ. 
(Εικ. 31.2.1).

Εκδοχές του χονδροειδούς μαγειρικού δίσκου, YE III Β χρόνων, είναι 
γνωστές από Πελοποννησιακές θέσεις237. Θραύσματα δίσκων αναφέρο- 
νται και από την ακρόπολη του Γλα στην Κωπαϊδα238.

41. Κάλυμμα (Lid)
FT 333 b

Το σχήμα αντιπροσωπεύεται στο μετρίως χονδροειδές κεραμεικό υλι
κό από ένα παράδειγμα: θραύσμα239 απλού χείλους και σώματος καλύμ
ματος αγγείου (Εικ. 32.3.3), υπολογιζομένης διαμέτρου 22 - 23 εκ., ελα
φρώς κυρτού στην άνω επιφάνεια, που θα ήταν εφοδιασμένο με κατακό- 
ρυφη ημικυκλική/τοξωτή λαβή στην κορυφή. Συγκριτικά παράλληλα για 
τον τύπο εντοπίζονται στην ακόσμητη κεραμεική από το Ανάκτορο του 
Νέστορος240, τις Ζυγουριές241 και τις Μυκήνες242. Στις Μυκήνες, τα τρία 
παραδείγματα από την Οικία των Σφιγγών και την παρακείμενη Δυτική 
Οικία, υπολογίζεται ότι χρησιμοποιούνταν ως καλύμματα τριποδικών 
χυτρών. Η ίδια υπόθεση έχει διατυπωθεί για κάποια καλύμματα από τη 
Βόρεια Κρήνη στην Ακρόπολη των Αθηνών243.

233. Βλ. και Mountjoy 1993,118, No. 349.
234. 99.ΠΕ.9.
235.00. Η.6.
236.5.00. ΠΕ.27.
237. π.χ. Blegen 1928,164, Fig. 160. Thomas 1992,458-8, Fig. 90:2. Blegen και Rawson 

1966,417, No. 78.
238. Ιακωβίδης 1998,68, 73.
239. 00.Al.22.
240. Blegen και Rawson 1966,415-416, Nos. 73,75.
241. Blegen 1928,159.
242. Toumavitou 1995,93-94: handled conical lids.
243. Broneer 1939,400.



136 Γιάννος Γ. Λώλος - Χριστίνα Μαραμπέα

42. Άλλοι κύαθοι

Από τη μελέτη του κεραμεικού υλικού προέκυψε και ένας αριθμός 
οστράκων, τα οποία, αν και προέρχονται από κύαθους, δεν είναι δυνατόν 
να αποδοθούν σε συγκεκριμένους τύπους. Πρόκειται βασικά για πρώιμα 
παραδείγματα, εκ των οποίων αξίζει να αναφερθεί θραύσμα244 ταινιωτής 
λαβής που φέρει ομοίωμα κεφαλής ήλου (Εικ. 16.3.4) πιθανότατα της ΥΕ 
Ι-ΙΙ περιόδου245 και θραύσμα246 κοντού έξω νεύοντος χείλους και τοιχώ
ματος διακοσμημένο με το μοτίβο του αργοναύτη (FM 22:4-6, 9,15, πλη- 
σιέστερα παραδείγματα, εδώ Εικ. 16.3.3), της ΥΕ ΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 περιόδου.

43. Θραύσμα λαβής με αυλάκωση

Στη λεπτότεχνη κεραμεική από τη Μυκηναϊκή ακρόπολη εντοπίσθηκε 
και θραύσμα λαβής247, με αυλάκωση, κατά μίμηση μεταλλικών προτύπων 
(Εικ. 16.4.2). Ελλείψει άλλων τμημάτων του αγγείου, το όστρακο δεν μπο
ρεί να αποδοθεί σε συγκεκριμένο σχήμα. Με λαβές αυτού του είδους μπο
ρεί να είναι εφοδιασμένες οι γεφυρόστομες και οι ραμφόστομες πρόχοι, 
καθώς και οι απιόσχημοι αμφορείς248. Η μίμηση, σε πηλό, χαρακτηριστι
κών των μεταλλικών αγγείων συνηθίζεται σε πρώιμες φάσεις της Μυκη
ναϊκής εποχής, κυρίως στην ΥΕ II, ενώ σπανίζει στην ΥΕ III.

44. Ασάμινθος (Bathtub)
FT1

Οι πήλινοι λουτήρες249 (ασάμινθοι), γενικώς θεωρούμενοι ως είδη 
“πολυτελείας”, αναφέρονται στα κείμενα των πινακίδων της Γραμμικής

244. ΟΟ.Στ.6.
245. Γενικά για μεταλλικά χαρακτηριστικά βλ. Mountjoy 1993. 38. Fig. 50 (“metallic 

features”). Για την εισαγωγή και εξέλιξη των μεταλλικών χαρακτηριστικών βλ. Furumark 
1941. 104-107. Για σχήματα που μπορεί να φέρουν μεταλλικά χαρακτηριστικά βλ. 
Mountjoy 1986. 32, Fig. 31:5, 33, Fig. 32: 1. Για αγγεία με μεταλλικά χαρακτηριστικά από 
τη Νοτιοδυτική Πελοπόννησο της ΥΕ Ι-ΙΙΑ βλ. Lolos 1987,541-545.

246. 00.A 1.5.
247. 00.Δ.9.
248. Γ ια σχήματα με αυτού του είδους τη λαβή βλ. Furumark, 1941,90,92. Mountjoy. 

1986.22-23, Fig. 16: 1,17:5,26-28. Fig. 24: 1,44, Fig. 47:2.
249. Furumark 1941,76, Fig. 21.
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Γραφής Β’ (a-sa-mi-to) και στις Ραψωδίες γ (στ. 468), θ (στ. 450, 456), κ 
(στ. 361), ρ (στ. 87, 90), ψ (στ. 163) και ω (στ. 370) της Οδύσσειας. Παρέ
χουν μαρτυρίες για τις συνθήκες υγιεινής διαβίωσης των ανθρώπων και, 
γενικώς, για την ποιότητα ζωής.

Η αναγνώριση στο κεραμεικό υλικό, από την πρώτη, μάλιστα, επιφα
νειακή διερεύνηση της Σαλαμινιακής ακρόπολης, τμημάτων λουτήρων εί
ναι αξιοσημείωτη.

Ας σημειωθεί, επίσης, ότι η ανασκαφή της ακρόπολης των Κανακίων 
κατά το 2001-2002 προσέφερε, για πρώτη φορά, σαφείς μαρτυρίες για τη 
χρησιμοποίηση, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, ασαμίνθων σε βιοτεχνικούς 
χώρους250, μία άγνωστη, μέχρι τώρα, ειδική λειτουργία του συγκεκριμέ
νου σκεύους251.

Όσον αφορά στο σχετικό υλικό του 2000, όπως προκύπτει από τις εμ
φανείς διαφοροποιήσεις στο περίγραμμα του χείλους και το είδος του 
χρησιμοποιηθέντος, χονδρόκοκκου σε όλες τις περιπτώσεις, πηλού, ανα
γνωρίζονται κομμάτια από πέντε, τουλάχιστον, διαφορετικές ασαμίν- 
θους: τέσσερα μεγάλα θραύσματα252 περιχειλώματος και τοιχώματος 
(Εικ. 37, Εικ. 38.1.1, 38.2.1-2 και 38.3.2), δύο εκ των οποίων φέρουν κα- 
στανωπό επίχρισμα στη εξωτερική επιφάνεια, και ένα θραύσμα253 πυθμέ
να και τοιχώματος (Εικ. 38.3.1). Στα παραπάνω, βέβαια παραδείγματα, 
θα πρέπει να προστεθούν και τρία θραύσματα254 χείλους και τοιχώματος 
(Εικ. 39.1.1-2 και 39.2.1) και ένα θραύσμα255 πυθμένος και τοιχώματος 
(Εικ. 39.2.2), τα οποία πιθανόν να προέρχονται από διαφορετικές ασα- 
μίνθους.

Η εκτεταμένη χρησιμοποίηση πήλινων λουτήρων, η οποία διαπιστώ
νεται στην Κρήτη και στα μείζονα Κυκλαδικά κέντρα (π.χ. Φυλακωπή,

250. Κατά τον Οκτώβριο του 2001 εντοπίσθηκε στο Δωμάτιο 2 του Βιοτεχνικού Κτη
ρίου ΙΑ ασάμινθος με υπολείμματα ασβεστοκονιάματος στο εσωτερικό της, ενώ στα τέλη 
Σεπτεμβρίου του 2002 αποκαλύφθηκε άλλο παράδειγμα, χωρίς, όμως, ίχνη υλών στο εσω
τερικό, σε δωμάτιο του συνεχόμενου, προς νότον, Κτηρίου του Τομέα ΙΔ.

251. Παρόμοια λειτουργία δεν έχει αποκλεισθεί και για την ασάμινθο του αρχείου των 
Θηβών, (Shelmerdine 1997, 388-389), ενώ παρουσία ασαμίνθων σε χώρους που θεωρού
νται βιοτεχνικοί έχει αναφερθεί και στο Διμήνι Μαγνησίας, χωρίς, όμως, περαιτέρω πλη
ροφορίες.

252. ΟΟ.Α3.3,00.Β.4, 00.ΠΕ.66, 99.ΠΕ. 11.
253. 00.Η.9.
254. 99.ΠΕ.10,00.ΠΕ.60, 99.ΠΕ.12.
255. 99.ΠΕ.13.
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Ακρωτήρι), κατά τους χρόνους της Μινωικής Θαλασσοκρατίας, τεκμη
ριώνεται, έως ένα βαθμό, και στα ηπειρωτικά κέντρα της Υστερομυκη- 
ναϊκής εποχής.

Πιο συγκεκριμένα, στη Μεσσηνία, με εξαίρεση την πήλινη, σε μόνιμη 
τοποθέτηση και διακοσμημένη με γραπτές σπείρες, ασάμινθο του Ανα
κτόρου του Νέστορος256, εκδοχές του τύπου έχουν εντοπισθεί στα Παλαι- 
οχώρια257 και το Καταρραχάκι258 της Κουκουνάρας, τη Μουριατάδα259, 
την Ίκλαινα260 και το Επιτάλιο261.

Εκτός από τη Μεσσηνία, περιοχή που συγκεντρώνει τις περισσότερες, 
μέχρι στιγμής, θέσεις με πήλινους λουτήρες, άλλοι, ακέραιοι ή τμηματικά 
σωζόμενοι, έχουν δημοσιευθεί από τις Μυκήνες262, τις Ζυγουριές263, τον 
Άγιο. Κοσμά264, τη Θήβα265, το Διμήνι266 και την Τίρυνθα267. Από την τε
λευταία θέση, και συγκεκριμένα από το περίφημο ανακτορικό λουτρό, με 
το μονολιθικό δάπεδο, προέρχεται ένα όχι πολύ γνωστό θραύσμα χείλους 
και τοιχώματος ασαμίνθου, με γραπτή διακόσμηση σπείρας στο εσωτερι
κό του. Ας σημειωθεί, ότι όλες οι έως τώρα δημοσιευμένες “ασάμινάοι.ευ- 
ξεσταΓ  των παραπάνω ακροπόλεων, με εξαίρεση αυτήν της Πύλου, ή οι
κισμών είναι φορητές268.

256. Blegen και Rawson 1966,187-188, Fig. 139-140. Βλ. και Λώλος 1972,100. με ανα
φορές στις έως τότε γνωστές ασαμίνθους.

257. Μαρινάτος 1962,116, Πίν. 97 β-γ. 1964,175-176, Πίν. 136α.
258. Κορρές 1976,145.1984,114.
259. Μαρινάτος 1962,116, Πίν. 97β.
260. Μαρινάτος 1957,310, Εικ. 8.
261. Themelis 1968,201.
262. Mylonas 1967, 39-40. Fig. 11 (ΒΑ επέκταση). Taylour 1970.275 (Οικία με τοιχο

γραφία). Ωνάσογλου 1995,110, εικ. 51, Πίν. 45α (Οικία του Τάφου των Τριπόδων, χώρος 
1), 76, Πίν. 24β, 25α, 25β (χώρος 17).

263. Blegen 1928,142. Fig. 134.
264. Mylonas 1959,52, Fig. 171.
265. Σπυρόπουλος 1970,325.
266. Αδρύμη 1992,274. 1994,227,228.
267. Schliemann 1885.131.217. PI. 24: d, e. Jantzen 1975,34.
268. Αξίζει να αναφερθεί ότι, από το χώρο των Κυκλάδων, ασάμινθοι της Μυκηναϊ

κής εποχής έχουν βρεθεί σε δύο θέσεις: ένα παράδειγμα εντοπίσθηκε στον αποθηκευτικό 
χώρο του ηγεμονικού Κτηρίου των Κουκουναριών, στην Πάρο (Σκιλάρντι 1982,274. Π ίν. 
164α), και δύο παραδείγματα, του 12ου αι, π. X. στην Οικία Ζ της Γρόττας. στη Νάξο. Για 
την υπόδειξη των ασαμίνθων της Γ ρόττας θερμές ευχαριστίες απευθύνονται προς τον Δρα 
Ανδρέα Βλαχόπουλο, αρχαιολόγο του Υπουργείου Αιγαίου, (βλ. επίσης, αναφορά σε
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Στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, πήλινοι λουτήρες έχουν εντοπι- 
σθεί και σε σημαντικά κέντρα της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην Κύπρο, 
όπως στις θέσεις Καλαβασός-Αγ. Δημήτριος, Μάα-Παλαιόκαστρο, Πύ- 
λα-Κοκκινόκρεμος, Παλαίπαφος, Κίτιον. Πρόσφατα, ο Καθηγητής Βά- 
σος Καραγιώργης, στο άρθρο του “Cultural Innovations in Cyprus 
Relating to the Sea Peoples”269, τεκμηριώνει περαιτέρω παλαιότερη άποψή 
του ότι η διάδοση στην Κύπρο, κατά τον πρώιμο 12ο αι. π.Χ., των πήλι
νων ασαμίνθων, μαζί με άλλους νεωτερισμούς, θα πρέπει να αποδοθεί 
στη άφιξη στη νήσο νέων πλήθυσμιακών στοιχείων από τον Αιγαιακό χώ
ρο.

Η παρουσία κομματιών από πέντε, τουλάχιστον, ασαμίνθους στο υλι
κό από τους πρώτους επιφανειακούς καθαρισμούς στο αστικό κέντρο της 
Σαλαμίνος αξίζει ιδιαίτερης προσοχής. Αποτελεί ένδειξη του επιπέδου 
ζωής των κατοίκων της κύριας συνοικίας της πόλης. Μέχρι το 2001, σε 
κανένα άλλο κέντρο της εποχής της “Μυκηναϊκής Κοινής”, δεν είχε βε
βαιωθεί παρόμοια συγκέντρωση270 προανασκαφικών ευρημάτων αυτού 
του χαρακτήρα.

θραύσματα ασαμίνθων, από τον οικισμό της Γρόττας, σε ανακοίνωσή του με τίτλο ‘The 
Late Helladic III C “Grotta Phase” of Naxos. Its synchronisms in the Aegean and its non
synchronisms in the Cyclades”, σε επιστημονική συνάντηση για την Υστεροελλαδική IIIΓ 
περίοδο, στη Βιέννη, 2003, υπό εκτύπωση). Στα παραδείγματα της Γρόττας θα πρέπει να 
προστεθεί και ο εκ περισυλλογής λουτήρας, κατά το ήμισυ περίπου σωζόμενος, εκτεθει
μένος, σήμερα, στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Νάξου.

269. Karageorghis 2000,266-274.
270. Πρόσφατα έγινε σύντομη αναφορά στη διαδεδομένη χρήση πήλινων λουτήρων 

στο ανεσκαμμένο τμήμα του Μυκηναϊκού κέντρου του Διμηνίου Μαγνησίας (βλ. Β. Αδρύ- 
μη-Σισμάνη στην Εφ. Έθνος, 16 Μαΐου 2001, σελ. 18).
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Π Α ΡΑ ΡΤΗ Μ Α  

Αναλύσεις κεραμεικής:
Σύντομη επισκόπηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων -Τα πρώτα απο

τελέσματα από τις αναλύσεις Σαλαμινιακού υλικού

Η Έκθεση “Μινωιτών και Μυκηναίων Γεύσεις”, η οποία οργανώθηκε, 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, στο Εθνικό Αρχαιολογικό 
Μουσείο στην Αθήνα το 1999, σημειώνει μία σημαντική εξέλιξη στην πο
ρεία της αρχαιομετρικής έρευνας στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά, με την 
εφαρμογή μεθόδων των θετικών επιστημών, επιχειρήθηκε, στο πλαίσιο 
συστηματικού ερευνητικού προγράμματος, η ανίχνευση οργανικών κατα
λοίπων σε πήλινα αγγεία και σκεύη της Εποχής του Χαλκού από τον Αι- 
γαιακό χώρο, με στόχο, σε πρώτο στάδιο, τον προσδιορισμό του περιεχο
μένου τους και, εν συνεχεία, την αναζήτηση των διατροφικών συνηθειών 
των ανθρώπων της Εποχής του Χαλκού.

Στη δεύτερη φάση αυτού του εγχειρήματος, του οποίου τα αποτελέ
σματα παρουσιάσθηκαν στο Μουσείο του Birmingham στη Μεγάλη Βρε
τανία (13 Ιουλίου 2002-5 Ιανουάριου 2003), προσετέθη κεραμεικό υλικό 
από νέες θέσεις στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου, συμπε- 
ριλαμβανομένης της Μυκηναϊκής ακρόπολης των Κανακίων, στη νοτιο
δυτική ακτή της Σαλαμίνος. Οκτώ όστρακα, από αγγεία της λεπτής και 
χονδροειδούς ή ημιχονδροειδούς κατηγορίας271, προερχόμενα από την 
έρευνα της ακρόπολης κατά τον Σεπτέμβριο του 2000, επελέγησαν και 
υποβλήθηκαν σε ανάλυση. Βάσει των πορισμάτων των εξειδικευμένων 
αναλύσεων, η Dr. Holley Martlew, Συνδιευθύντρια του προγράμματος 
ανάλυσης των κεραμεικών, σημειώνει272 τα εξής σχετικά με το περιεχόμε
νο των Σαλαμινιακών αγγείων:

271. Αναφέρονται όπως καταγράφηκαν, προκειμένου να προωθηθούν για ανάλυση 
(σε παρένθεση, πρώτη η ανασκαφική ένδειξη και μετά αυτή του προγράμματος): 1. 
Cooking pot (12.99.ΡΕ.6,746), 2. Kylix (00.ΡΕ.50,748), 3. Pan,basesherd(12.99.PE.9,750), 
4. Piriform jar (5.00.PE.37, 751), 5. Bowl (00.PE.20, 752), 6. Jar (00.Gamma.32, 756), 7. 
Tripod cooking pot (00.PE.92,758), 8. Piriform jar (00.Z.16,760).

272. Martlew 2002,30-31.
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“Long famous for its classical connections, the history of Salamis has now 
been enriched with the knowledge that the island also played a significant 
role in the Mycenaean World of the 2nd millennium B.C.

Vegetables stew. Root vegetables. Mixes of vegetables and fruits. These 
are unusual results as a group, and could point in the direction of a 
nutritionally poor diet. Did the inhabitants on Salamis have a lower standard 
of living than the Mycenaeans on Mainland Greece? This is doubtful if they 
were drinking “richly flavoured wines or liquors”, like blackberry wine or 
creme de cassis, as appears possible from the contents of a goblet. It is more 
likely that this indicates the diet of the islanders at the end of the Mycenaean 
era, in the late 13th and early 12th century B.C., when times were getting 
difficult. Excavations started at this site in September 2001. From this point 
forward, sherds submitted for analysis will come from subsurface levels, and 
will shed further light on the diet of the Bronze Age Salaminians”.

Με αφορμή το παραπάνω επιστημονικό εγχείρημα και τη χρησιμοποί
ηση Σαλαμινιακού υλικού σε αυτό, κρίνεται σκόπιμο να παρουσιασθούν, 
σε γενικές γραμμές, οι επιστημονικές μέθοδοι εξέτασης και ανάλυσης κε- 
ραμεικών δειγμάτων273, καθώς και οι δυνατότητες που αυτές παρέχουν 
στη μελέτη, κατανόηση και ερμηνεία αρχαίων υλικών καταλοίπων και 
κατ’ επέκταση στην διερεύνηση πτυχών και πεδίων των πολιτισμών που 
τα δημιούργησαν, με τη σημείωση ότι τα αποτελέσματά τους δεν έχουν τύ- 
χει πάντοτε καθολικής αποδοχής από τον επιστημονικό κόσμο.

Η συμπόρευση της αρχαιολογίας με τις επιστήμες των θετικών πεδίων 
(αρχαιομετρία), και ειδικότερα η εξειδικευμένη ανάλυση της κεραμεικής, 
ενός εκ των σημαντικότερων προϊόντων της ανθρώπινης δραστηριότη- 
τας, χρονολογείται ήδη από το 19ο αι. (Rice 1984, 166). Τα θεωρητικά, 
όμως, ρεύματα, τα οποία διαμορφώνονται στην αρχαιολογία από τη δε
καετία του 1960 και εξής274, αλλά και η ραγδαία τεχνολογική πρόοδος των 
τελευταίων δεκαετιών, έχουν ως αποτέλεσμα τη συστηματική προσέγγιση 
των δύο χώρων. Σήμερα, οι “παραδοσιακές” πρακτικές της χρονολογικής

273. Στο παρόν κείμενο, το οποίο, ας σημειωθεί, δεν αποτελεί συστηματική προσέγγι
ση του θέματος, ούτε εξαντλεί, βεβαίως, το εύρος των τρόπων με τους οποίους η κεραμει- 
κή μπορεί να συμβάλει στην ανασύσταση πτυχών της ανθρώπινης δραστηριότητας, δεν 
συμπεριλαμβάνονται o l  αρχαιομετρικές μέθοδοι χρονολόγησης της κεραμεικής. Για σύ
νοψη αυτών των μεθόδων βλ. Barclay 2001, 29-32.

274. Για μία πρώτη εισαγωγή στα ρεύματα αυτά βλ. Johnson 1999. Επίσης, βλ. και 
Hodder 2002 (σε ελληνική μετάφραση).
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και τυπολογικής ταξινόμησης, βάσει του σχήματος και της διακόσμησης, 
των κεραμεικών προϊόντων συνεπικουρούνται από την ποσοτική και 
ποιοτική περιγραφή των ιδιοτήτων της κεραμεικής ύλης του αντικειμέ
νου, διαδικασία ευρέως γνωστή ως κεραμεικός χαρακτηρισμός (ceramic 
characterisation)275.

Ανάλογα με τις ιδιότητες του κεραμεικού που εξετάζονται, οι μέθοδοι 
μπορούν να διακριθούν σε:

•  Ορυκτολογικές (mineralogical): π.χ. λεπτές τομές (thin sections), με έμ
φαση στην πετρογραφική ανάλυση, heavy mineral analysis (ΗΜΑ), διά
θλαση ακτινών X (X-ray diffraction, XRD). Με τις συγκεκριμένες ανα
λύσεις επιχειρείται η ανίχνευση των ορυκτών (minerals), τα οποία 
εμπεριέχονται στο κεραμεικό, με στόχο τον εντοπισμό των πηγών των 
πρώτων υλών και την τεχνολογία κατασκευής του. Βεβαίως, όσον αφο
ρά ειδικά στο πρώτο ζητούμενο, πρέπει να σημειωθεί ότι δεν είναι πά
ντα εύκολο να προσδιορισθεί με ακρίβεια ο τόπος προέλευσης των ορυ
κτών που εντοπίζονται στο κεραμεικό (π.χ. από τοπικές ή άλλες πηγές). 
Η επιτυχία του συγκεκριμένου εγχειρήματος προϋποθέτει ένα συνδυα
σμό παραγόντων, όπως τη γνώση των πετρωμάτων μιας περιοχής, τη 
σπανιότητα ή μη των εντοπισθέντων ορυκτών, συγκρίσεις με υλικό άλ
λων περιοχών κ.α276.

•  Μεθόδους ανίχνευσης στοιχειακής σύστασης (χημικής σύστασης): π.χ. 
φθορισμός ακτινών X (X-ray fluorescence, XRF), φασματοσκοπία ατο
μικής απορρόφησης (atomic absorption spectrometry, AAS), νετρονική 
ενεργοποίηση (neutron activation analysis, NAA). Μπορούν να συμβά
λουν στη διάκριση κεραμεικών υλών (fabrics) και προϊόντων κεραμει- 
κών κλιβάνων και να υποδείξουν κοιτάσματα πηλού277.

•  Μεθόδους δομικής εξέτασης: π.χ. σαρωτική ηλεκτρονική μικροσκοπία 
(scanning electron microscopy, SEM), ηλεκτρονική μικροσκοπία διέ
λευσης (transmission electron microscopy, TEM), πειραματική όπτηση. 
Παρέχουν πληροφορίες για τα συστατικά της κεραμεικής ύλης, κατα
σκευαστικές λεπτομέρειες και τις συνθήκες όπτησης ενός κεραμεικού 
(πυροτεχνολογία)278.

275. Rice 1987, 309.
276. Barclay 2001,9-14. Rice 1987, 375-389. Shepard 1995,165.
277. Barclay 2001,15-23. Rice 1987, 389-400.
278. Barclay 2001,24-28. Rice 1987,400-404.
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Σε αυτές τις κατηγορίες θα πρέπει να προστεθούν οι εξής:

•  Οι αναλύσεις του χρώματος του κεραμεικού, οι οποίες ανιχνεύουν τις 
χρησιμοποιηθείσες πρώτες ύλες, τον τρόπο και τη θερμοκρασία όπτη
σης279.

•  Η εξέταση των φυσικών, μηχανικών και θερμικών ιδιοτήτων του υπό 
ανάλυση κεραμεικού αντικειμένου (π.χ. το πορώδες, βαθμός σκληρότη
τας, αντοχή, αντίσταση στο θερμικό πλήγμα (shock), προκειμένου να 
προκύψουν στοιχεία για τις πρώτες ύλες, την κατασκευή και τη μικρο- 
δομή του, αλλά και για τον τρόπο χρήσης του280.

•  Οι αναφερόμενες στην αρχή αναλύσεις οργανικών καταλοίπων (π.χ. 
φασματοσκοπία υπέρυθρου (infra-red spectroscopy), αεριοχρωματο- 
γραφία (gas chromatography), υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης 
(high performance liquid chromatography)281.

•  Η εξέταση οργανικών μη-πλαστικών υλών (π.χ. οστρέων, οστών, φυτι
κών υλών) του πηλού, εφόσον μπορεί να συμβάλει στη διερεύνηση των 
περιβαλλοντικών συνθηκών των υπό μελέτη περιόδων282.

Στο σημείο αυτό πρέπει να υπογραμμισθούν δύο βασικές παράμετροι, 
οι οποίες αφορούν στην οργάνωση προγραμμάτων κεραμεικών αναλύσε
ων και βρίσκονται σε στενή σχέση και αλληλεξάρτηση μεταξύ τους: πρώ
τον, η διατύπωση συγκεκριμένων ερωτημάτων, των οποίων η μερική, του
λάχιστον, απάντηση αναζητείται μέσω των εξειδικευμένων αναλύσεων, 
και, δεύτερον, η καλή γνώση των δυνατοτήτων, αλλά και των περιορι
σμών και μειονεκτημάτων, κάθε μεθόδου. Ιδιαίτερη προσοχή, επίσης, 
χρειάζεται στη διαδικασία επιλογής των προς ανάλυση δειγμάτων (π.χ. 
από στρωματογραφημένα σύνολα και χωρίς αλλοιώσεις), προκειμένου 
τα αποτελέσματα των αναλύσεων να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπι
στα283.

Το επόμενο στάδιο της έρευνας περιλαμβάνει την αξιοποίηση και σύν
θεση όλων των υπαρχόντων στοιχείων, με στόχο τη περαιτέρω διερεύνη- 
ση σύνθετων θεμάτων. Βεβαίως, μια τέτοια διαδικασία δεν είναι απλή.

279. Rice 1987.331-346. Shepard 1995.102-113.
280. Rice 1987.347-370. Shepard 1995.102-117.125-136.
281. Τζεδάκιςκαι Martlew 1999.27-29. Martlew 2002,14.
282. Barclay 2001,34.
283. Barclay 2001,2-4. Rice 1987.321-323.
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καθώς απαιτεί τον συνυπολογισμό της συνυφής (context) του ευρήματος, 
αλλά και προσεκτική θεώρηση των δεδομένων του εθνοαρχαιολογικού 
πεδίου. Παραλείποντας, εδώ, αναφορές σε θεωρητικά πλαίσια ερμηνείας 
των καταλοίπων ενός πολιτισμού, ο συνδυασμός όλων των στοιχείων 
επιτρέπει την σε βάθος μελέτη ζητημάτων284, όπως:

1. Η προέλευση των αντικειμένων (provenience studies), αναμφισβήτη
το πρώτο βήμα για την ανίχνευση των μηχανισμών διανομής-διάδοσης 
και ανταλλαγής τους σε διάφορα επίπεδα. Ας σημειωθεί, όμως, ότι απαι
τείται προσοχή, καθώς ένα κοίτασμα πηλού μπορεί να παράγει περισσό
τερες από μία κεραμεικές ύλες, ενώ διαφορετικά εργαστήρια μπορεί να 
χρησιμοποιούν ίδιες πρώτες ύλες, δημιουργώντας, επομένως, όμοιες κε- 
ραμεικές ύλες (Barclay 2001,6).

Επιπροσθέτως, θέματα, όπως η ζήτηση και η προμήθεια κεραμεικών285, 
καθώς και ζητήματα τοπικών μιμήσεων ή εισαγωγών φαίνεται ότι μπο
ρούν να επιλυθούν σε ικανοποιητικό βαθμό.

2. Η κατασκευαστική τεχνολογία, ζητήματα εξειδίκευσης και οι επιλο
γές των κεραμέων. Εκτός από τις αναλύσεις της κεραμεικής, σημαντικό 
ρόλο έχει και η μελέτη των τεχνολογικών ιδιοτήτων των τοπικών κοιτα
σμάτων πηλού (κεραμεική οικολογία, ceramic ecology), η οποία βασίζεται 
σε επιμέρους παρατηρήσεις και διαπιστώσεις από τη θεώρηση της τοπι
κής γεωλογίας και των κλιματικών συνθηκών της περιοχής, αλλά και σε 
εθνογραφικές παρατηρήσεις286.

3. Η εξέταση θεμάτων που έχουν σχέση με τις διατροφικές συνήθειες 
και την υγεία των κατοίκων μιας περιοχής, τη δημογραφία, τις επικρα
τούσες κοινωνικές συνθήκες, αλλά και στοιχεία του παλαιοπεριβάλλο- 
ντος, κυρίως μέσω του προσδιορισμού του περιεχομένου και της λει
τουργίας των κεραμεικών αγγείων και σκευών287.

284. Για μία αναφορά στα κοινωνικά πεδία, τα οποία μπορούν να εξετασθούν μέσω 
του κεραμεικού χαρακτηρισμού, βλ. Μανιάτης 1984.

285. Ας σημειωθεί, όμως, ότι τα προαναφερθέντα πεδία δεν εντάσσονται αποκλειστι
κά στη σφαίρα της οικονομικής συμπεριφοράς, αλλά βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση και 
από το βαθμό σύνδεσης της κεραμεικής με κοινωνικά και ιδεολογικά δρώμενα του πληθυ
σμού, π.χ. κατά πόσον η κεραμεική χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές ή νεκρικές τελετές. 
Βλ. Toumavitou 1992,181, με βιβλιογραφικές αναφορές.

286. Barclay 2001,6. Orton κ.ά. 1993,143-145. Rice 1987,314-317.
287. Τζεδάκις και Martlew 1999,17. Για τη συμβολή των αναλύσεων οργανικών κατα

λοίπων στη μελέτη του παρελθόντος, με ιδιαίτερη έμφαση στα προαναφερθέντα πεδία, 
βλ., επίσης, Decavallas κ.ά. 2003, Urem-Kotsou κ.ά. 2003 και Roumpou κ.ά. 2003.
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Πίνακας 3

Σ Α Λ Α Μ Ι Σ
ΣΧΗΜ ΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΕΡΑΜΕΙΚΗΣ:

ΑΡΙΘΜ ΟΙ (ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ ΑΝΑΣΚΑΦΗΣ) ΕΙΚΟΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΟΣΤΡΑΚΩΝ
ΚΑΙ ΑΓΓΕΙΩΝ

00.Δ.14 00.Α3.14 00.Δ.13
00.Α3.Ι6 00.Δ.Ι0 00.Στ.7

Εικ. 8 Α: Σαλαμίς, Κανάκια. Αγγεία ανασυγκροτημένα, πλήρως ή μερικώς, από τις 
προκαταρκτικές ερευνητικές εργασίες του 2000: Κρατήρας, τριποδικές 
χύτρες, σκύφοι και αμφορέας.

00.ΠΕ.15 00. A 1.24 00.Ε.6
00.Ζ.16 00.ΠΕ.88 00.ΠΕ.82 00.Δ. 12 ΟΟ.Δ.12
00.ΠΕ.89 κάλ. 5.00.ΠΕ.35 00.Δ. 12

Εικ. 9. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα απιόσχημων αμφορέων και καλάθου.

5.00.ΠΕ.28 00.ΠΕ.48 99.ΠΕ.3
5.00.ΠΕ.37 00.ΠΕ.59 00.ΠΕ.44 00.ΠΕ.81 λαβή

Εικ. 10. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα απιόσχημων αμφορέων.

00.Α3.15

Εικ. 11. Σαλαμίς, Κανάκια. Λαιμός απιόσχημου αμφορέα.

00.Γ.28 γων. κύλικα 00.Γ.16 γων. κύλικα
00.Θ.2 κύλικα 00.A 1.13 κύλικα 00.Στ.3 κύλικα 00.Στ.4 κύλικα
00.Γ.9 πρόχ. 00.ΠΕ.91 αμφ/υδρ/πρ. 00.ΠΕ.74 αμφ./υδρ/πρ.
00.Α3.12 αμφ./υδρ/πρ. 5.00.ΠΕ.25 αμφ/υδρ/πρ. 00.Δ.7 πρόχ,;__________ 00.Α1.11 αμφ.________

Εικ. 12. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα γωνιωτών κυλικών, κυλικών με καμπύλο 
περίγραμμα, αμφορέων/υδριών/πρόχων.

00.Γ. 10 αμφ./υδρ./πρ.
00.A 1.21 στάαν,________________ 00.ΠΕ.55 στάμν./υδρ.___________ 00.Ζ.23 στάμν./υδρ.

Εικ. 13. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα αμφορέων/υδριών/πρόχων και στάμνων.

00.Στ.7

Εικ. 14. Σαλαμίς, Κανάκια. Ανω τμήμα αμφορέα.
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ΟΟ.Ζ.17 00.Ζ. 14 00.Ε.4
00.1.3 00. A 1.4 00.Γ.5 ΟΟ.Α3.13
00.ΠΕ.67 αλάβ. 00.Δ.4 αλάβ. 00.A1.S αλάβ. 00.Η.5 στεν. πρόχ.

Εικ. 15. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα ψευδοστόμων αμφορέων, αλαβάστρων και 
στενόλαιμης πρόχου (;)

00.ΠΕ.42 κων. κύπελ. 00.Α2.5 κων. κύπελ. 00.A 1.17 θήλ. 00.Α1.16
00.Ζ.4 στάμν. 00.ΠΕ.38 αμφίκ.κύπελ. 00.Α2.4 προχ.κύαθ. 00.Δ.8 φλασκί
00.ΠΕ.80 κάλαθος; 00.1.4 γων.κύαθ. 00.Α 1.5 κύαθ. 00.Στ.6 κύαθ.
ΟΟ.ΠΕ.90 μικ. κύπελ. 00.Δ.9 λαβήμεαυλάκ. 00.Ζ.18 φιάλη

Εικ. 16. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα αγγείων διαφόρων σχημάτων.

00.Δ.14 ____________________________________________________

Εικ. 17. Σαλαμίς, Κανάκια. Κρατήρας με πόδι, με ίχνη φωτιάς.

00.Ζ.5 λεκ. 00.Γ.24 λεκ. 00.ΓΒΕ.49 λεκ.
00:ΠΕ.52 κάλ. 5.00.ΠΕ.32 κάλ. 00.A1.14 κάλ.
00.Ζ.21 κάλ. 00.Α3.17 κρατ. 99.ΠΕ.4 κων. κρατ.
00.ΠΕ.71 πρόχ. 00.Δ.6 πρόχ. 00.Α1.7 βραχ. κύλ.

Εικ. 18. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα λεκανιδίων, καλάθων, κρατήρων, μικρών 
πρόχων και βραχύποδης κύλικας.

00.ΠΕ.58 βραχ. ΟΟ.Γ.Ια βραχ. 00.ΠΕ.62 βραχ.
00.Θ.Ι βραχ. ΟΟ.Γ.Ιβ βραχ. 00.ΠΕ.78 βραχ.
ΟΟ.ΠΕ.85 υψίπ. 00.Β.3 υψίπ. 00.ΠΕ.50 υψίπ. 00.ΠΕ.16 υψίπ.

Εικ. 19. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα βραχύποδων και υψίποδων κυλικών.

00.Γ.17
6.99.ΠΕ.2
00.ΠΕ.68
00.ΠΕ.69

Ο0.Γ.14 
00.Ε.5 
00. A 1.9 
99.ΠΕ.5

00.Δ.5
00.Γ.7
00.Η.8 00.Η.4

Εικ. 20. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα κυλικών.

00. A3.21 ΟΟ.ΠΕ.63 01.ΠΕ.93
00.Δ. 11 00.Α3.20 00.Θ.3 τμήμα κύλ.

Εικ. 21. Σαλαμίς, Κανάκια. Βάσεις κυλικών και τμήμα κύλικας.

00.ΠΕ.64 00.Ζ.12 00.Γ.8 00.Ζ.2
00.Α3.22 00.Ζ.9 ΟΟ.Γ.2 00.Δ.3

Εικ. 22. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα κυλικών.
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00. A 1.20 00.Στ. 1 (ή λεκάνη) 00.ΠΕ.17(ή λεκάνη)
00.Γ.29 00.Η.7
ΟΟ.Γ.21 προχ. σκυφ. 00.Γ.22 00.Γ.23

Εικ. 23. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκυφοκρατήρων (εκ των οποίων δύο ίσως 
από λεκάνες) και προχυτικού σκυφοκρατήρα.

00.Γ.19 με πόδι 00.Γ.13 00.A 1.10 ΟΟ.Α2.3 00.Γ.3
00.Γ.4 με πόδι 00.1.1 00.Α3.1 00.Α2.2 6.99.ΠΕ.1
00.Θ.6___________ 00.Α3-11__________00.Q.8 πιθ, σκύφ.___________________________________

Εικ. 24. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων με πόδι, σκύφων και πιθανού 
σκύφου.

00.A 1.15 σκύφ. 00.Δ.Ι σκύφ 00.Ε.3 σκύφ.
00.Γ.25 φιάλ. 00.ΠΕ.86 κάλ. 00.ΠΕ.40 κάλ.
00.ΠΕ.41 ψευδ. αμφ. 00.A 1.19 ψευδ. αμφ.

Εικ. 25. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων, φιάλης, καλάθων και 
ψευδόστομων αμφορέων.

00.Δ.10_____________________________

Εικ. 26. Σαλαμίς, Κανάκια. Σκόφος.

00.Θ.10______________________________________________________

Εικ. 27. Σαλαμίς, Κανάκια. Σκύφος με κατακόρυφες λαβές.

00.Ε.2 00.Ζ.8 00.ΠΕ.14
00.1.2
00.Ζ.20 προχ. λεκ.

5.00.ΠΕ.28 
00.Ζ.13 προχ. λεκ.

00.ΠΕ-18 προχ. λεκ.

Εικ. 28. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα απλών και προχυτικών λεκανών.

00.Α3.16
00.Ζ.11 00.Γ.27

Εικ. 29. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων με πόδι.

00.Γ.20 σρύτ. 00.Γ.6 ψευδ. 00.Α3.4 00.Ζ.15
00. A 1.21 στάμ 00.Α1.12 ΟΟ.Α3.5 ψευδ. 00. A3.6 ψευδ. 00.Γ.11 ΟΟ.ΠΕ.65
00.Θ.9 διχ.λαβ 00.ΠΕ.79 00.Θ.11 κύλ. 00.Ζ.19κων.κύπ.

Εικ. 30. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα αγγείων διαφόρων σχημάτων.

00.Η.3 λεκάνη 00.A 1.2 λεκάνη 00.Θ.5 λεκάνη
5.00.ΠΕ.27 “ταψί" 99.ΠΕ.9 “ταψΓ ΟΟ.Η.6 “ταψί"
00.Ζ.24 μαγειρ. αγγ. 99.ΠΕ.6 μαγειρ.αγγ. 00.Γ.26 μαγειρ.αγγ,

Εικ. 31. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα λεκανών, μαγειρικών δίσκωνΑ'ταψιών” και
μαγειρικών αγγείων της χονδροειδούς κεραμεικής.
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00.Ε.1 99 .Π Ε .7

00.Π Ε .61 00 .Α 2.1

00.Π Ε .51 ευρύστ. προχ. 00 .Π Ε .19  ευρύστ. προχ. 0 0 .Α 1 .22  κάλ υμμα

Εικ. 32. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα πιθοειδών, ευρύστομων προχυτικών 
αγγείων και καλύμματος της χονδροειδούς κεραμεικής.

00.Δ .13_________________________________________________________

Εικ. 33. Σαλαμίς, Κανάκια. Τριποδική χύτρα.

00. A 3 .14________________________________________________________

Εικ. 34. Σαλαμίς, Κανάκια. Τριποδική χύτρα.

00.Π Ε .21 00 .Π Ε .45 00 .A 3 .1 8

00 .Α 3 .2 00.Ζ.1 12 .99 .Π Ε .8

Εικ. 35. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα τριποδικών χυτρών (ποδιών).

00 .Π Ε .20  λεκάνη 5 .00 .Π Ε .29  λεκάνη

00 .Π Ε .73  λεκανίδα 5 .00 .Π Ε .30  λεκανίδα 00.Γ .31 λεκανίδα

Εικ. 36. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα λεκανών και λεκανίδων της 
χονδροειδούς/ημιχονδροειδούς κεραμεικής.

00. A 3 .3

Εικ. 37. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσμα πήλινου λουτήρα.

00. A 3 .3

00.Β .4 00 .Π Ε .66

00 .Η .9 9 9 .Π Ε .1 1

Εικ. 38. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα πήλινων λουτήρων (ασαμίνθων).

99 .Π Ε .10 00 .Π Ε .60

99 .Π Ε .12 99 .Π Ε .13 0 0 .Π Ε .7 6  πίθος

Εικ. 39. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα πιθανών ασαμίνθων και τμήμα χείλους 
πίθου.



SUMMARY

THE POTTERY FROM THE 2000 SURVEY AT THE SITE OF MYCENAEAN 
SALAMIS: THE REPERTORY OF VASE-SIIAPES

by
Yannos G. Lolos and Christina Marabea

This article (the fourth in the present series) is a full treatment of the 
pottery from the 2000 survey at the site of Mycenaean Salamis, focusing on 
the analysis of the repertoire of vase-shapes.

Extensive clearing works conducted in September 2000 by a team from 
the University of Ioannina, under the direction of Y. G. Lolos, on the 
Mycenaean acropolis of Salamis, at the site of Kanakia, produced a large 
quantity of pottery.

The bulk of the material, consisting of decorated and plain sherds, falls 
within the Late Helladic III B- III C: early period. Four Late Mycenaean 
vases have already been, fully or partly, reconstructed: two tripod cooking 
pots, two deep bowls, a pedestailed krater, bearing clear traces of burning 
and the upper part of a plain amphora. Identifiable in our material are at least 
40 different vase-shapes1. Of special interest are fragments belonging to at 
least five different bath-tubs (asaminthoi).

Thirty one (31) shapes occur in fine wares (plain or decorated): piriform 
jar; collar-necked jar; amphora/hydria/jug; alabastron; narrow-necked jug 
(?); feeding bottle (?); stirrup jar; flask; pedestalled krater; krater with 
conical foot; conical cup; mug; carinated conical cup; nippled ladle; spouted 
cup; short-stemmed goblet; high-stemmed goblet or kylix; deep bowl krater 
(ring-based krater); deep bowl; deep bowl with vertical handles; kalathos, 
simple or spouted; basin; small basin; deep bowl krater with spout; spouted 
basin; stemmed bowl; closed pot with solid cylindrical base, wishbone- 
handled open vase; shallow bowl; miniature cup. Nine (9) shapes are present 
in coarse and semi-coarse wares: one-handled or two handled cooking pot; 
pithos; medium-sized pithoid vase; tripod cooking pot; basin with strap 
handles; handless basin/bowl; baking tray or pan; lid; bath-tub.

In an Appendix, surveying recent scientific methods of analyses of 
ceramics, the first results of organic residue analysis applied to Salaminian 
ceramics, within the context of a systematic programme entitled “Minoans 
and Mycenaeans, Flavours of their Time, Food and Drink in Bronze Age 
Greece” (2002), are cited.

1. It should be noted that after the 2002 campaign at the site, the number of different 
shapes can be estimated between 45 and 50.
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Εικ. 1. Σαλαμίς, Κανάκια. Το πρώτο Τοπογραφικό σχέδιο της Μυκηναϊκής 
ακρόπολης, με τα εντοπισθέντα κατά το 2000 κτήρια (τοπογραφική-αρχιτεκτο- 
νική αποτύπωση: Γιώργος Μακρής και Αργυρής Αργυρίου, με την οικονομική 
υποστήριξη του Δήμου Σαλαμίνος).



Εικ. 2. Σ α λα μ ίς , Κ α νά κ ια . Θέα π ρ ο ς  τη θάλασσα  (π ρο ς  τα δυτικά ). α πό  αψηλό  
σημείο  της Μ υ κ η να ϊκ ή ς  α κρόπολης, μ ε  τη β ρ α χο νη σ ίδα  τω ν Κ α να κκ ο ν  σ το  β ά 

θος (2000).

Εικ. 3. Σ α λα μ ίς , Κ ανάκια . Π ρώ ιμο  σ τά δ ιο  τω ν επ ιφ α νεια κώ ν κα θαρισμώ ν  
στη  Μ υ κ η να ϊκ ή  ακηόπηλ  η /,5ντττ<?.ιΛ>" Ί / ί / ί / ) \



Εικ. 4. Σ αλαμίς , Κ ανάκια . Το μ ονόχω ρο  Κ τή ρ ιο  Α 2 , μ ε τά  το ν  κα θ α ρ ισμ ό  (από  
τα  βορειοδυτικά). Δ  ια κρ ίνετα ι κα ι λ ίθ ινη  βάση  κ ίο να  κ α τά  το  κ έντρ ο  το ν  χ ώ 
ρ ο υ  (μετακινημένη).

Εικ. 5. Σ αλαμ ίς , Κ ανάκια . Ε ξέλ ιξη  τω ν ερ γα σ ιώ ν  σ το ν  Τ ομέα  Ε  
της νό τια ε  κλιτνη ι- ™ r -----



Εικ. 6. Σαλαμίς, Κ ανάκια . Τραπεζιόσχημη Ο ικία A3. Τριποόική χύ τρ α
κατά  χώ ραν. Πρβλ. Εικ. 8Α: 2, 34.

Εικ. 7. Σαλαμίς, Κ ανάκια. Κ τήρ ιο  Δ. Κ ρατήρας μ ε χόόι. κατά χώραν,
E V T 0 C  T O V  Λ ί η π π τ ί η η  ? Π ^ ί Ώ  ο  λ . ι »



Εικ. 8. Σαλαμίς, Κ ανάκια . Κ τήρ ιο  ΙΑ. Τ α ινιω τός σκύφος, κα τά  χώ ραν, 
εντός του  Δ ω μ α τίου  3. Π ρβλ. Εικ. 8Α: 5, 26.

Εικ. 8Α. Σαλαμίς, Κ ανάκια. Α γγε ία  ανασυγκροτημένα , πλήρω ς ή μερικώ ς, α πό  
τις  προκα τα ρκτικές  ερευνητικές εργασ ίες το υ  2000 (στο Ε ργα στήρ ιο  της Α να -  
σκαφής, π ρ ιν  από  τη μ ετα φ ορά  τους  σ το  Α ρ χα ιο λο γικ ό  Μ ουσείο  Π ειραιώ ς): 
Κ ρατήρας, τρ ιποόικέϋ υ ϊ ι τ ο ρ γ
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Εικ. 9. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα απιόσχημων αμφορέων και καλάθου.

r
r  *

Ε ικ. 10. Σ α λα μ ίς , Κ α νά κ ια . Θ ραύσμ ατα  α π ιό σ χη μ ω ν αμφορέω ν.
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Εικ. 11.

Σ αλα μ ίς ,

Κ α νά κ ια .

Λ α ιμ ό ς

α π ιόσ χη μ<
αμφορέα.

Εικ. 12. Σ αλαμίς, 

Κ α νά κια . Θ ραύσματα  

γω νιω τώ ν κυλικώ ν, 

κ υ λικ ώ ν  

μ ε κα μ π ύλο  
περίγραμμα , α μ φ ο ρ έω ν/ 

υδριώ ν/πρόχω ν.
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□ □ □ □ ο α ι ι ο α α π Γ ΐ

Είκ' 11 Σαλα^  Κανάκια. Θραύσματα αμφορέων/υδριών/πρόχων
και στάμνων.

Εικ. 14. Σ α λα μ ίς , Κ α νά κ ια . Ά ν ω  τμήμα αμφορέα. Π ρβλ. Εικ. 8Α : 6.
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ΕΜ ’ 15' Σ α λα ^ >  Κ α νά κ ια . Θ ραύσματα ψ ευδόσ τομ ω ν αμφ ορέω ν, α λα β ά 
στρω ν κα ι στενόλα ιμ η ς π ρ ό χ ο υ  (;)

β * . 16. Σ α λα μ ίς , Κ α νά κ ια . Θ ραύσματα α γγε ίω ν  δ ια φ ό ρ ω ν  σχημάτω ν.
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Εικ. 17. Σαλαμίς, Κανάκια. Κρατήρας με πόδι, με ίχνη φωτιάς. Πρβλ. Εικ. 8Α: 1.

Εικ. 18. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα λεκανιδίων, καλάθων, κρατήρων, 
μικρών πρόχων και βραχύποδης κύλικας.



Μυκηναϊκή Σαλαμίς, 2000-2002 169

Εικ. 19. Σ αλαμίς, 

Κ α νά κ ια . 

Θ ραύσματα  

β ρ α χύπ ο ό ω ν  
και υψ ίπ οδω ν  

κυλικώ ν.

Ε ικ. 20. Σ α λα μ ίς , 

Κ α νά κ ια .

Θ ραύσματα  κ υλικώ ν.
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Εικ. 21. Σαλαμίς, Κανάκια. Βάσεις κυλικών και τμήμα κύλικας.
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Εικ. 23. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκνφοκρατήρων (εκ των οποίων 
δύο ίσως από λεκάνες) και προχντικού σκνφοκρατήρα.

Εικ. 24. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων με πόδι., 
σκύφων και πιθανού σκύφου.



...............* * · - Α ο ι π τ ι ν π  M aiK ifu t fc t
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E lk. 25. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων, φιάλης, καλάθων
xou ψενόοοτο/ίκον cx[((po(jc(ov.
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Εικ. 29. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα σκύφων με πόδι.

Εικ. 30. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα αγγείων διαφόρων σχημάτων.
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Εικ. 31. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα λεκανών, μαγειρικών δίσκων/“τα- 
ψιών” και μαγειρικών αγγείων της χονδροειδούς κεραμεικής.

Εικ. 32. Σαλαμίς, 
Κανάκια. 

Θραύσματα πιθοειδών, 
ενρύστομων προχυτικών 
αγγείων και καλύμματος 

της χονδροειδούς κεραμεικής.
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Εικ. 33. Σαλαμίς, Κανάκια. Τριποδική χύτρα. Πρβλ. Εικ. 8Α: 3.

Εικ. 34. Σαλαμίς, Κανάκια. Τριποδική χύτρα. Πρβλ. Εικ. 8Α: 2.



Μυκηναϊκή Σαλαμίς, 2000-2002 177

Εικ. 35. Σαλαμίς, 
Κανάκια. 

Θραύσματα 
τριποδικών χυτρών 

(ποδιών).

Εικ. 36. Σαλαμίς, 
Κανάκια.
Θραύσματα λεκανών 
και λεκανίδων 
της χονδροειδούς/ 
ημιχονδροειδούς 
κεραμεικής.
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Εικ. 37. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσμα πήλινου λουτήρα.

Εικ. 38. Σαλαμίς, 
Κανάκια.
Θραύσματα πήλινων
λουτήρων
(ασαμίνθων).
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Elk 39. Σαλαμίς, Κανάκια. Θραύσματα πιθανών ασαμίνθων 
και τμήμα χείλους πίθου.


