
ΤΙΡΤΝΣ : ΜΤΚΗΝΑ Ι-ΚΗ ΕΠΙΧΩΣΙΣ ΕΞΩΘΕΝ ΤΟΤ ΔΥΤΙΚΟΥ 
ΤΕΙΧΟΥΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ

(Πίν. 65)

Προκαταρκτική έκθεσις

Εύθύς μετά τήν εναρξιν των άναστηλωτικών έργασιών εις τό δυτικόν τείχος τής 
Τίρυνθος κατά τήν άνοιξιν τοΰ 1957, διεπιστώθη κάτωθεν των καταπεσόντων άπό τοΰ 
τείχους όγκολίθων ή υπαρξις μυκηναϊκής έπιχώσεως σχηματισθείσης έκ των έρειπίων 
τών ύπερκειμένων οικοδομημάτων, των όποιων ή καταστροφή έκ βιαίας πυρκαϊδς άνα- 
γνωρίζεται εόκόλως καί σήμερον.

Ή έπίχωσις άπετελεΐτο έκ τεσσάρων διαφορετικών στρωμάτων, έκάλυπτε δέ 
όλην τήν έπιφάνειαν τοΰ έκτεινομένου έμπροσθεν φυσικοΰ βράχου καί κατελάμβανεν 
όλόκληρον τον χώρον άπό τοΰ νοτίου προμαχώνος τής κυκλικής κλίμακος μέχρι τοΰ 
μέσου περίπου τής μεταξύ αύτοΰ καί τοΰ νοτιοδυτικοΰ πύργου άποστάσεως.

Μετά τήν άνωτέρω διαπίστωσιν καί τήν άφαίρεσιν τών κατακειμένων έπί τής έπι- 
φανείας όγκολίθων διεξήχθη άνασκαφή είς τό σημεΐον τοΰτο, τής όποίας τά άποτελέ- 
σματα έξετέθησαν συντόμως έν ΑΕ 1956 ( 1959), Χρον. 5 κ.έ. Ή δημοσιευομένη ένταΰθα 
συμπληρωματική έκθεσις άναφέρεται άποκλειστικώς είς τό κεραμεικόν όλικόν τής έπι
χώσεως τό άνήκον εις τήν YE III Β περίοδον, τό όποιον καί άποτελεΐ τό πλέον ένδια- 
φέρον μέρος τής προελθούσης έκ τής άνασκαφής κεραμεικής.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΕΞΕΤΑΣΙΝ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ Η ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΙΣ ΤΟΥ *

Τό ύπό έξέτασιν υλικόν τυγχάνει ίδιαζούσης σημασίας, διότι άποτελεΐται άπό πλή
θος στρωματογραφημένων άγγείων οικιακής χρήσεως, ατινα καλύπτουν μίαν μόνην πε
ρίοδον \ δυνάμενον τοιουτοτρόπως νά χρησιμεύση ώς βάσις διά τον άκριβέστερον κα
θορισμόν τής περιόδου αύτής. ’Ακριβώς δέ διά τόν λόγον τοΰτον έχει ήδη άποτελέσει 
ιδιαιτέραν ομάδα μεταξύ τών μυκηναϊκών άγγείων μέ τόν χαρακτηριστικόν όρον Der 
Stil des Tirynther Schuttes 2. Είναι έπομένως ένδιαφέρον νά διασαφηνισθή ό θεμε

* Τά συνοδεύοντα τό παρόν άρθρον σχέδια έγιναν ύπό τών D. Η. French καί R.E. Oakley, ή δέ 
τελική αύτών έπεξεργασία διά τήν δημοσίευσιν ύπό τού D. Η. French καί τής κ. C. D. Biernoff.

ί. Τά τρία ύψηλότερα στρώματα συνίσταντο έξ όλοκλήρου άπό ύλικόν τής Υ Ε III Β2 περιόδου. 
Τό χαμηλότερον στρώμα περιελάμβανε πλήν τής Υ Ε III Β2 κεραμεικής καί άγγεΐα τών παλαιοτέρων 
περιόδων μέχρι καί τής ΠΕ έποχής. Τά στρώματα έχαρακτηρίσθησαν άναλόγως τής συνθέσεώς των 
μέ τά έξής όνόματα άρχόμενα έκ τού στερεού πρός τά άνω :

Κι 2 = χαμηλότερον κιτρινωπόν στρώμα 
Κε 2 = χαμηλότερον κεκαυμένον στρώμα 
Κι 1 = ύψηλότερον κιτρινωπόν στρώμα 
Κε 1 = ύψηλότερον κεκαυμένον στρώμα

Προηγουμένας έκθέσεις καί συζητήσεις έπί τού ύλικοΰ βλ. ΑΕ 1956, Χρον. 5 κ.έ. ΑΑ 1962, 251. 
Alin, Das Ende der mykenischen Fundstatten auf dem griechischen Festland, 26· βλ. έπίσης BSA 
58, 50.

2. Schachermeyr, A A 1962, 222,
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λιώδης χαρακτήρ αύτοϋ, άφοϋ μάλιστα ή τελική δημοσίευσίς του θά βραδύνη είσέτι 
ένεκα τοϋ μεγάλου όγκου του.

Εύθϋς μετά τήν διεξαγωγήν τής άνασκαφής, τά συγκεντρωθέντα όστρακα έξ ένός 
έκάστου τών τεσσάρων στρωμάτων 3 έταξινομήθησαν προχείρως εις δύο κατηγορίας : 
τήν κατηγορίαν τών γραπτών άγγείων καί τήν κατηγορίαν των άβαφων. Τά συνανήκοντα 
τεμάχια έκ τής πρώτης κατηγορίας συνεκροτήθησαν είς άγγεΐα 4. Βραδύτερον, κατά τό 
θέρος τοϋ 1960, έμελετήθη λεπτομερώς τό υλικόν τής πρώτης κατηγορίας, πλείονα δέ 
τών χιλίων τεμαχίων κατεγράφησαν τότε καί έταξινομήθησαν. Έπηκολούθησε γενική 
κατάταξις τοϋ ύλικοΰ τής δευτέρας κατηγορίας, ούτινος όμως ή λεπτομερής μελέτη δέν 
έγένετο άκόμη. Αί διατυπούμεναι είς τήν παροϋσαν έκθεσιν παρατηρήσεις βασίζονται 
έξ όλοκλήρου είς τό ύλικόν τής πρώτης κατηγορίας.

ΤΑ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑ ΕΝ ΤΗ. ΕΠΙΧΩΣΕΙ ΣΧΗΜΑΤΑ ΑΓΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΙ ΑΝΑΛΟΠΑΙ ΑΥΤΩΝ

Τό έπικρατέστερον σχήμα μεταξύ τών άγγείων τής έπιχώσεως είναι ό σκύφος (FS 
284), δστις δπό τάς διαφόρους αύτοϋ μορφάς παρουσιάζει άναλογίαν 60 - 65 % μεταξύ 
τοϋ συνόλου τών γραπτών άγγείων έκάστου στρώματος. Μέ τόν σκύφον συνδέονται δύο 
έτερα σχήματα, ό ύψίπους σκύφος ( FS 305 ) είς άναλογίαν περίπου 10 % καί ό κρατήρ 
( FS 9, 281) είς άναλογίαν 3 % περίπου. Τά λοιπά συναντώμενα σχήματα είναι: άμ- 
φορεΐς ή πρόχοι μέ γραμμικήν μόνον διακόσμησιν ( FS 69 ή 110:10 % περίπου), ψευ- 
δόστομοι άμφορείς ( FS 173 : 5 % περίπου), χειροποίητα άγγεΐα (3,50 % περίπου ), 
λοπάδες, πρόχοι μετά διακοσμήσεως καί τρίωτα άγγεΐα.

Πλήν τών άνωτέρω σχημάτων άνεγνωρίσθησαν πρός τούτοις μεταξύ τών άγγείων 
τής έπιχώσεως ποτήρια, άλάβαστρα, ρυτά, φλασκία, θήλαστρα, ήθμός, δύο άγγεΐα μετά 
προσθέτων ποδών καί καδίσκος.

'Ο κατωτέρω παρατιθέμενος πίναξ δεικνύει παραστατικώτερον τά άπαντώντα έν 
τή έπιχώσει σχήματα καί τό ποσοστόν καθ’ δ έμφανίζονται ταϋτα.

Α/Α ΣΧΗΜΑ ΑΓΓΕΙΟΥ Ποσοστόν 
είς έκατοστά

1 Σκύφοι 65
2 Ύψίποδες σκύφοι 10
3 Κρατήρες 3
4 ’Αμφορείς ή πρόχοι μέ γραμμικήν μόνον διακόσμησιν 10
5 Ψευδόστομοι άμφορείς 5
6 Χειροποίητα άγγεΐα 3,50

7 Λοιπά άγγεΐα 3,50

ΣΥΝΟΔΟΝ 100

Ή μεγάλη άναλογία άνοικτών άγγείων εύρίσκεται είς άντίθεσιν πρός τήν παρα- 
τηρουμένην σπάνιν αύτών είς τούς άνασκαφέντας μέχρι τοϋδε μυκηναϊκούς τάφους καί 
μαρτυρεί σαφώς περί τοϋ οίκιακοϋ χαρακτήρος τών άγγείων τής προκειμένης έπιχώσεως.

3. ΑΕ 1956, Χρον. 5.
4. ΑΕ 1956, Χρον. ?1κ. 9-15,
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1. Σκύφοι
(Σχέδ. 1-3)

Διά νά παρακολουθήσωμεν εύχερέστερον τήν έξέλιξιν τών σκύφων, είναι άνάγκη 
νά δώσωμεν λεπτομερές διάγραμμα των διακοσμητικών δυνατοτήτων τοϋ σχήματος 
(βλ. και διάγραμμα κατωτέρω σ. 149- 150). ’Από άπόψεως διακοσμήσεως οί σκύφοι 
θά ήδύναντο νά διαιρεθώσιν είς δύο δμάδας : 1) εις τούς φέροντας έσωτερικώς γραμμι
κήν διακόσμησιν περιοριζομένην κάτωθεν τοϋ χείλους καί είς τόν πυθμένα- καί 2) είς 
τούς έχοντας βεβαμμένην όλόκληρον τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν.

Τά άγγεΐα τής πρώτης όμάδος άνήκουν είς τόν λεγόμενον « λιτόν » ρυθμόν ( open 
Style), δστις χαρακτηρίζεται έδώ προς εύκολίαν διά τοϋ γράμματος « A » 5. Έξω- 
τερικώς φέρουν συνήθως μίαν μόνην γραπτήν ταινίαν κάτωθεν τοϋ χείλους καί όμάδα 
λεπτών ταινιών ή πλατυτέραν μεμονωμένην κάτωθεν τών λαβών (Σχέδ. 1, ι_ι0- 
2, ι—2 καί s-ίο )· Τά άγγεΐα τής δευτέρας όμάδος, χαρακτηριζομένης ένταΰθα διά τοϋ 
γράμματος « Β », άνήκουν είς τόν λεγόμενον « πλούσιον » ρυθμόν ( filled Style) 
καί έχουν έξωτερικώς, ώς έπί τό πλεϊστον, μίαν βαθύχρωμον ταινίαν κάτωθεν τοϋ χεί
λους καί δύο ή τρεις κάτωθεν τών λαβών (Σχέδ. 3, ι_7).

Τόσον τά περιθέοντα κοσμήματα (Σχέδ. 1, 2, ι_2 καί 3, ι_4)6, όσον καί τά με
τωπικά (Σχέδ. 2,3—ίο καί 3,5—7 ), εύρίσκονται έν χρήσει είς τά άγγεΐα ταΰτα.

Είς τόν περιθέοντα ρυθμόν παρατηρούνται τρεις κύριαι ποικιλίαι: 1) τά πλατέα 
συνεχή σχέδια( Σχέδ. 1,ι_4 καί 3,ι_2), 2)τά στενά συνεχή σχέδια(Σ χέ δ. 1,5_6 καί 3,3 ) 

καί 3 ) αί σειραί αύτοτελών κοσμημάτων συμμετρικώς διατεταγμένων, όπως τό κόσμημα 
τών ναυτίλων (Σχέδ. 1,9—ιο )»ή άσυμμέτρως, όπως τό κόσμημα τής μετά μίσχου σπείρας 
(Σχέδ. 1,7-8 καί 3, 4 )· Αί δύο πρώται ποικιλίαι τυγχάνουν κοιναί είς άμφοτέρας τάς 
όμάδας « A » καί « Β », ένώ τά αυτοτελή κοσμήματα είναι σπάνια είς τήν όμάδα « Β ».

Είς τήν σύνθεσιν κατά τόν άντωπόν ρυθμόν διακρίνονται δύο τύποι. Ό πλέον κοι
νός είναι ό διαχωρισμός είς φατνώματα τής διακοσμητέας ζώνης, ήτοι ό λεγόμενος « με- 
τοπικός » ρυθμός, είς τόν όποιον ή κεντρική μετόπη όρίζεται έκατέρωθεν ύπό όμοίως 
έπαναλαμβανομένων μετοπών (Σχέδ. 2,5_g καί 3, s, 7), καί ό τύπος τών άντιθετικών 
κοσμημάτων (Σχέδ. 2, 9—ίο καί 3, β ). Είς τινας περιπτώσεις ή κεντρική μετόπη τών 
σκύφων τής όμάδος « A », μολονότι στενοτέρα, παρουσιάζεται πλέον περίτεχνος ή όσον 
είς τούς σκύφους τής όμάδος « Β » ( πρβλ. π.χ. Σχέδ. 2,6-9, μέ Σ χ έ δ. 3, 5, γ)· Τινά 
τών δευτερευόντων κοσμημάτων άνευρίσκονται μόνον είς παραδείγματα τής μιας όμάδος. 
Οΰτω, αί επάλληλοι γωνίαι (Σχέδ. 2,7) καί οί ρόμβοι (Σχέδ. 2, g), ώς κύριον κό
σμημα, όχι ώς παραπληρωματικόν, άπαντοϋν μόνον είς τήν όμάδα « A », ένφ τά μεμο
νωμένα ήμικύκλια έμφανίζονται μόνον είς τήν όμάδα « Β » ( βλ. π.χ. Σχέδ. 3, 7 ). 
Άλλα κοσμήματα, όπως π.χ. αί άντιθετικαί σπεΐραι καί τό κοινότερον πάντων, ή στενή 
μετόπη (Σ χ έ δ. 2, s-ε καί 3,5 ), άνευρίσκονται είς άμφοτέρας τάς όμάδας ( διά τάς άντι- 
θετικάς σπείρας βλ. Σ χ έ δ. 2, 9—ίο καί 3, 6 )·

5. BSA 52, 211.
6. Ό Furumark χρησιμοποιεί, ώς γνωστόν, τήν άγγλικήν όρολογίαν. Άλλ’ ό ρυθμός τής δια- 

τάξεως τών κοσμημάτων κατά φατνώματα όρίζεται άλλως είς τά έλληνικά καί άλλως είς τά άγγλικά 
κείμενα. Είς τά τελευταία τό κεντρικόν χώρισμα, μολονότι φέρει ένίοτε σχέδια, χαρακτηρίζεται ώς 
τρίγλυφος χωρίζουσα δύο φατνώματα ή μετόπας. Εις τά έλληνικά κείμενα άντιθέτως όλα αύτά τά χωρί
σματα χαρακτηρίζονται ώς μετόπαι.
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Σχέδ. 1. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς «Α»
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Σχέδ. 2. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύψοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς « A »
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Σχέδ. 3. ’Αντιπροσωπευτικοί σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος. Όμάς « Β »
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Τό κόσμημα τής θαλασσίας άνεμώνης σχεδιάζεται κατά τόν άντωπόν ρυθμόν καί 
παρίσταται έντός έλευθέρου πεδίου εϊς σκύφους συγγενείς πρός τήν όμάδα « A » ( Σ χ έ δ. 
2,3-4)7. Οί σκύφοι ούτοι στερούνται έξ όλοκλήρου γραμμικής διακοσμήσεως εις τε 
τήν έξωτερικήν καί είς τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν, άλλ’ έχουν συνήθως μίαν σειράν 
στιγμών πέριξ τοϋ χείλους καί όμοίας στιγμάς έπΐ των λαβών άντΐ τών συνήθων κηλί- 
δων8. Άπό άπόψεως ρυθμοΟ συγγενεύουν περισσότερον μέ τάς Έφυριακάς κύλικας 
καί μέ τάς κύλικας τύπου Ζυγουριών.

Ή παρατηρουμένη έξέλιξις τοϋ ρυθμοϋ άπό στρώματος είς στρώμα είναι έλαχίστη. 
Υπάρχει έν τούτοις μία σταθερά αϋξησις είς τήν άναλογίαν τών σκύφων τής όμάδος 
« Β » (4 1/2, 6, 10, 13 %), ή όποία δέν είναι ίσως τυχαία.

2. Ύψίποδες σκύφοι
(Σχέδ. 4)

Βασικόν κριτήριον πρός ταύτισιν τών τεμαχίων, άτινα άνήκουν είς τό παρόν σχήμα, 
άποτελεΐ τό στρογγυλούμενον χείλος διακοσμημένον έξωτερικώς μέ μίαν γραπτήν ται
νίαν πέριξ τής κορυφής, μέ μίαν άλλην έλαφρώς χαμηλότερον καί μέ τρίτην έδαφόχρω- 
μον μεταξύ τών δύο. Συχνά ύπάρχει έπίσης μία πλατυτέρα γραπτή ταινία είς τό μέσον 
σχεδόν τής έσωτερικής έπιφανείας.

Τά χρησιμοποιούμενα σχέδια είναι τά ίδια τά άπαντώντα καί είς τούς άπλοϋς σκύ
φους, χωρίς όμως νά σχηματίζουν έδώ πλήρη σειράν ( βλ. καί τό παρατιθέμενον διά
γραμμα, κατωτέρω σ. 150). Τρικάμπυλα τόξα ( Σ χ έ δ. 4, ι ) καί μεμονωμένα ήμικύκλια 
(Σχέδ. 4, g) τυγχάνουν κατ’ έξοχήν προσφιλή.

3. Κρατήρες
(Σχέδ. 5, ι)

Άμφότεροι οί τύποι, ήτοι ό FS 9 καί ό FS 281, άπαντοϋν μεταξύ τών άγγείων 
τής παρούσης όμάδος 9. Είς τόν πρώτον τύπον άνήκουν τά προεξέχοντα χείλη καί αί 
κάθετοι ταινιόσχημοι λαβαί, εϊς τόν δεύτερον τά όριζόντια χείλη καί αί όριζόντιοι λα- 
βαί. Τεμάχια φέροντα πλατείας ζώνας είς τό εσωτερικόν άνευρίσκονται μεταξύ τούτων 
καί άνήκουν πιθανώς είς τόν τύπον FS 9, ένώ τά έξ όλοκλήρου χρωματισμένα είς τό έσω- 
τερικόν όστρακα άνήκουν πιθανώς είς τόν τύπον FS 281.

Ή διάταξις τών κοσμημάτων είναι όμοια πρός έκείνην τών σκύφων, παρατηρούν
ται όμως μεταξύ τούτων καί σημαντικοί διαφοραί. Μεταξύ τών κοσμημάτων τοϋ περι- 
θέοντος ρυθμοϋ 10 άπαντοϋν τόσον ή συνεχής σπείρα όσον καί τά τρικάμπυλα τόξα, 
άλλά καί οί ναυτίλοι έν ποικίλη χρήσει τυγχάνουν έπίσης πολύ κοινοί (Σχέδ. 5, ι), 
ίσως διότι τό πλάτος τής πρός διακόσμησιν ζώνης είς τά μεγαλυτέρων διαστάσεων ταΰτα 
άγγεϊα προσαρμόζεται καλύτερον είς τά έπιμήκη κατακόρυφα κοσμήματα ή όσον 
προσαρμόζεται είς τούς σκύφους.

Τό μέγεθος τής πρός διακόσμησιν ζώνης συντελεί έπίσης είς τήν χρήσιν τοϋ μετο-

7. Τό κόσμημα τής θαλασσίας άνεμώνης χρησιμοποιείται σποραδικώς κατά τόν μετοπικόν ρυ
θμόν. Συχνά έπίσης χρησιμοποιείται καί ώς παραπληρωματικόν κόσμημα.

8. Τάς στιγμάς άντικαθιστοϋν κηλϊδες είς τούς σκύφους τής YE III Γ περιόδου.
9. Τά άγγεϊα τής όμάδος ταύτης άποτελούν κυρίως είπεΐν παραλλαγήν άπό άπόψεως χωρητικό- 

τητος τών ύψιπόδων καί τών άπλών σκύφων.
10. Δέν χρησιμοποιούνται στενά κοσμήματα.
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Σχέδ. 4. ’Αντιπροσωπευτικοί ύψίποδες σκύφοι έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος
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πικοΰ ρυθμοΰ καί είς τήν έκλογήν των διακοσμητικών θεμάτων. Τά τελευταία συνίσταν- 
ται έξ ένός πλατυτέρου κοσμήματος είς τήν κεντρικήν μετόπην καί έκ περιτέχνων παρα
πληρωματικών έκατέρωθεν, όπως π.χ. άντιθετικών σπειρών, μεμονωμένων ήμικυκλίων 
καί διαγώνιων. Ή κεντρική μετόπη πληροΰται ένίοτε δι’ άβακωτοΰ. Ή χρήσις τών 
άπλουμένων καθ’ όλην τήν επιφάνειαν κοσμημάτων, όπως τοΰ φολιδωτού, συνήθης 
είς τήν προηγουμένην περίοδον, συνεχίζεται καί τώρα είς τούς κρατήρας, μολονότι 
όμοια θέματα είναι σπάνια κατά τήν περίοδον ταύτην είς άλλα άγγεΐα άνοικτοΰ σχή
ματος.

4. ’Αμφορείς ή πρόχοι

(Σ χ έ δ. 5, 4 καί 6, ι )

Τρεις κύριοι τύποι τών άγγείων τής κατηγορίας ταύτης άντιπροσωπεύονται είς τήν 
έπίχωσιν : α) τρίωτα άγγεΐα- β) μέτριων διαστάσεων πρόχοι- καί γ) άμφορεΐς ή 
πρόχοι μετά γραμμικής άπλώς διακοσμήσεως.

Τρίωτα άγγεΐα δύνανται νά ταυτισθώσιν έπί τή βάσει τού τρόπου διακοσμήσεως τής 
ζώνης τών λαβών, προκειμένου περί γραπτών όστράκων, ή έπί τή βάσει τοΰ σχηματισμού 
τοΰ χείλους καί τών λαβών προκειμένου περί βεβαμμένων όστράκων. Μέ βάσιν τά κρι
τήρια ταΰτα άνεγνωρίσθησαν είς τήν έπίχωσιν τρίωτα άγγεΐα μετρίων καί μικρών δια
στάσεων. Τά άπλούμενα έπί τής επιφάνειας κοσμήματα, ήτοι τό δικτυωτόν καί τό φολι
δωτόν, άτινα ύπήρξαν πάντοτε προσφιλή είς τό σχήμα τούτο Π, έξακολουθοΰν νά είναι 
καί τώρα έν χρήσει, άλλά τά άλλα θέματα, όπως π.χ. οί πλοχμοί, αί σειραί φύλλων, τό 
"Ν” - όσχημον κόσμημα καί αί τεθλασμένοι γραμμαί διατάσσονται μάλλον άδεξίως έν- 
τός στενής περιθεούσης ζώνης. Είς τινας περιπτώσεις αί περιβάλλουσαι έκατέρωθεν 
τήν ζώνην ταινίαι κοσμούνται διά κροσσού.

Ή άλλη όμάς γραπτών όστράκων προέρχεται άπό τήν ζώνην τοΰ ώμου μετρίων 
διαστάσεων άγγείων, πιθανώς πρόχων (Σ χ έ δ. 5, 4 )· Επειδή τά έκ τοΰ σώματος τών 
άγγείων τούτων προερχόμενα τεμάχια δέν κατέστη δυνατόν νά ταυτισθώσι, δέν είναι δυ
νατόν καί νά άποδοθοΰν τά άγγεΐα τής όμάδος ταύτης είς καθωρισμένον τι σχήμα τοΰ 
Furumark, είναι όμως βέβαιον ότι ώρισμένα τουλάχιστον έξ αύτών άνήκουν είς τό FS 
120. Ή κατά μετόπας διακόσμησις είς τά άγγεΐα ταΰτα είναι ή συνηθεστέρα, άλλά καί 
τά άπλούμενα κοσμήματα, όπως τά φολιδωτά καί τά τρικάμπυλα τόξα, είναι έπίσης συνή
θη. Ποικίλοι μορφαί σπείρας, φυτικά κοσμήματα, έπάλληλοι γωνίαι καί ναυτίλοι άπαν- 
τώσιν έπίσης, όπως καί μικρότερα περιθέοντα κοσμήματα, π.χ. τά ριπιδιοειδή δστρεα 
καί ό πλοχμός.

Ή τρίτη όμάς άποτελεΐται, όπως έλέχθη, άπό άμφορεΐς ή πρόχους διακοσμημένος 
μέ πλατείας μόνον ταινίας, τοΰ σχήματος FS 69 ή FS 110 (Σ χ έ δ. 6, ι ). Τά άγγεΐα 
τής όμάδος ταύτης είναι ιδιαιτέρως συνήθη.

5, Ψευδόστομοι άμφορεΐς

( Σ χ έ δ. 5, 2-3 )

Εξαιρέσει δύο μεγαλυτέρων διαστάσεων παραδειγμάτων, ούδέν άλλο σχήμα 
τοΰ είδους τούτου έταυτίσθη πλήν του μικροΰ σφαιρικοΰ τύπου FS 173.

Π. BSA 59, 253-4
10
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Σχέδ. 5. Κρατήρες καί άλλα σχήματα άγγείων έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος
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Τά άγγεΐα τοϋ τύπου τούτου έχουν δύο διακοσμητικάς ζώνας, μίαν είς τον ώμον, 
δπου τά φυτικά κοσμήματα είναι τά συνηθέστερα, άντί των όποίων δμως άνευρίσκον- 
ται έπίσης ρόδακες, έπάλληλοι γωνίαι, πολύμισχα κοσμήματα, ρόμβοι καί σταυροί, 
καί μίαν είς τό μεγαλύτερον άνοιγμα τοϋ σώματος, είς τήν όποίαν χρησιμοποιείται μία 
ποικιλία άπλών γραμμικών κοσμημάτων.

Σχέδ. 6. Διάφορα σχήματα αγγείων έκ τής έπιχώσεως τής Τίρυνθος

Ψευδόστομοι άμφορεΐς τοϋ προκειμένου τύπου φαίνεται δτι τυγχάνουν κοινοί 
καθ’ δλην τήν YE III Β περίοδον12 καί είναι δύσκολον νά προταθώσι κριτήρια, έπί 
τή βάσει τών όποίων θά ήδύνατο νά γίνη διάκρισις αύτών έντός τής ίδιας περιόδου.

12. Πρβλ. τούς έκ τής Δυτικής Οικίας τών Μυκηνών: Mycenae Tablets III, είκ. 24, 25, καί 
τούς έκ τού προϊστορικού ( κεντρικού ) νεκροταφείου : BSA 58, 49.
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6. Χειροποίητα αγγεία

( Σ χ έ δ. 6,6-7 )

Ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα είναι ή σχετικώς μεγάλη άναλογία μικρών χειροποίη
των άγγείων (Σ χ έ δ. 6,6—7)· ’Επικρατούν εις δλα τά στρώματα καί πρέπει νά άποτελοΟν 
τυπικόν στοιχεϊον. Σκύφοι καί μικροί αμφορείς είναι τά κοινότερα σχήματα μεταξύ 
τούτων άλλ’ εύρέθησαν πρός τούτοις καί άσκοί, ως καί μία μικρά κύλιξ. Οί άσκοί 
κοσμούνται δι’ άκανονίστων γραμμών καθ’ δν τρόπον τά ειδώλια, άλλ’ αί κάθετοι γραμ- 
μαί, διατεταγμένοι ένίοτε καθ’ όμάδας ή έντός μετοπών, καί οί κροσσοί ή τά κρεμάμενα 
ήμικύκλια άποτελοϋν τήν πλέον κοινήν διακόσμησιν εις τά άλλα σχήματα. Μερικοί 
άμφορεΐς κοσμούνται μέ χονδροειδείς γραπτάς σπείρας.

7. Λοπάδες καί άλλα παρόμοια σχήματα

( Σ χ έ δ. 6, 2-5 )

Τό κοινότερον σχήμα μεταξύ τών λοπάδων είναι τό FS 296 (Σ χ έ δ. 6, 3-5 )· Τό 
σχήμα τούτο έτύγχανε προηγουμένως σπάνιον είς τήν ήπειρωτικήν Ελλάδα, άλλ’ ήτο 
σύνηθες είς τήν Κύπρον, δπου άπαντα συχνά είς τούς τάφους, καθώς καί είς τήν λοιπήν 
Άνατ. Μεσόγειον, διό καί έθεωρεΐτο ώς άνατολικοελλαδικόν. Ή μαρτυρία τής Τίρυν- 
θος άποδεικνύει ότι ή γνώμη αυτή ήτο έσφαλμένη καί ώφείλετο είς τήν σπάνιν τών ΥΕ 
III Β όμάδων έκ τής ήπειρωτικής Ελλάδος.

Τά άγγεϊα τού προκειμένου σχήματος φέρουν κυρίως έσωτερικήν διακόσμησιν 
έκ στενών ζωνών, έντός τών όποιων σχεδιάζονται είς όριζοντίαν διάταξιν ποικίλα κο
σμήματα, άποδιδόμενα συχνά διά λευκού χρώματος έπί έρυθροΰ βάθους 13.

Όμοιον σχήμα, άλλ’ άνευ γραπτών κοσμημάτων είναι έπίσης πολύ κοινόν. Είς 
τά τελευταία ταΰτα άγγεϊα ή συνηθεστέρα διακόσμησις είναι μία γραπτή ταινία πέριξ 
τού έσωτερικοΰ χείλους, ή όποια συνεχίζεται καί είς τήν έξωτερικήν δψιν τού άγγείου 
καλύπτουσα τό χείλος καί τάς λαβάς. Τινά τών άγγείων τούτων καλύπτονται διά χρώ
ματος καθ’ δλην τήν έσωτερικήν έπιφάνειαν (Σ χ έ δ. 6, 2 ).

Πλήν τών άνωτέρω σχημάτων καί ποικίλοι άλλοι τύποι άγγείων παρουσιάσθησαν 
είς τήν έπίχωσιν. Μικραί άνοικταί σωληνοειδεΐς προχοαί καί ύψηλαί τοξοειδείς λαβαί 
ύποδηλούν τήν ύπαρξιν κυάθων τού τύπου FS 236 καί 253. Μερικά άλλα όστρακα φαί
νεται δτι προέρχονται έξ ένός τύπου μικρού μονώτου κυπέλλου μέ τονισμένα χείλη. 
Τά τελευταία αυτά άγγεϊα έχουν στενά όριζόντια σχέδια έντός πλατείας ζώνης (συχνά 
κυματοειδή ταινίαν) καί διακοσμημένον ένίοτε τό χείλος (Σ χ έ δ. 6, 4 )·

Ή κατηγορία τού πώματος ή δίσκου μέ κάθετα τοιχώματα ( FS 334) άντιπροσω- 
πεύεται έπίσης είς τό ύλικόν μας. Ή διακόσμησις των άποτελεϊται άπό πλατείας ταινίας. 
Τό σχήμα δέν φαίνεται νά δεικνύη σημεία έξελίξεως καθ’ δλην τήν περίοδον τής χρή- 
σεώς του 14.

Μερικαί άπό τάς λαγήνους (mugs) είναι μικραί καί κοσμούνται μέ στενά όριζόν- 
τια σχέδια είς έκάστην ζώνην. Δύο παραδείγματα φέρουν σχέδια έντός έλευθέρου πε
δίου καί τό σύστημα τούτο άποτελεΐ ίσως τό μόνον Ιδιάζον κατά τήν περίοδον αύτήν 15, 
μολονότι άπαντοΰν έπίσης καί σχέδια έντός μετοπών.

13. Stubbings, Mycenaean Pottery from the Levant, 40.
14. Βλ. BSA 59, 250 διά τά YE III A1 παραδείγματα.
15. Βλ. BSA 52, πίν. 41D.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

'Ολόκληρος ή σειρά των άγγείων τούτων δέν διαφέρει των άλλων ομάδων, αΐτινες 
προέρχονται άπό τάς όλίγας άλλας γνωστάς YE III Β έπιχώσεις 1β, μολονότι ή σπάνις 
τών μικρών κλειστών άγγείων, δπως π.χ. τών άλαβάστρων, είναι άξιοσημείωτος καί ή 
παρουσία χειροποιήτων άγγείων καί γραπτών λοπάδων τυγχάνει ένδιαφέρουσα. Τό υλι
κόν έπομένως τής Τίρυνθος άποτελεΐ πολύτιμον μαρτυρίαν άπό διπλής άπόψεως : πρώ
τον διότι ή σειρά τών οικιακών άγγείων τής YE III Β περιόδου εύρύνεται καί πλουτίζε
ται καί δεύτερον διότι τά άνοικτά σχήματα, καί μάλιστα οί σκύφοι, δύνανται νά χρη
σιμεύσουν ώς βάσις διά συγκρίσεις καί στατιστικήν άνάλυσιν.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΣΚΥΦΩΝ

‘Ομάς α: Εξωτερική επιφάνεια : γραπτή ταινία εις τό χείλος καί γραπταΐ ταινίαιή 
ζώνη κάτωθεν τών λαβών.
Εσωτερική έπιφάνεια : ταινία είς τό χείλος καί όμόκεντροι κύκλοι εϊς τήν 
βάσιν.

α) Περιθέοντα σχέδια :

1. Πλατέα: Τρικάμπυλα τόξα FM 62 (Σχέδ. 1, 1-2)
Τρέχουσαι σπεΐραι FM 46 (Σ χ έ δ. 1,3-4)

2. Στενά : Κυματοειδής γραμμή FM 53
Γωνιωδώς θλωμένη γραμμή (ζίκ - ζάκ ) FM 61 
Πλοχμοειδής ταινία FM 48 (Σχέδ. 1,5-6)
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών (VAV) FM 59 
Ύψιλόσχημον κόσμημα FM 45 ( UU )
« Ν » - όσχημον κόσμημα FM 60

3. Κατακόρυφα : Στελεχωτή = σπείρα FM 51 (Σ χ έ δ. 1, 7-8)
Μετόπαι FM 75 (Σχέδ. 1,9)
Ναυτίλοι FM 23 (Σ χ έ δ. 1, ίο)
Επάλληλοι γωνίαι FM 58 (Σ χ έ δ. 2, j)
Κυματοειδής γραμμή FM 53 (Σ χ έ δ. 2, ζ )

β) Άντωπά σχέδια :

1. Θαλασσία ανεμώνη FM 27 (Σχέδ. 2,3-4). Σειρά στιγμών είς τά
χείλη καί τάς λαβάς.

2. Μετοπικός ρυθμός : κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ
δια, ήτοι:
Στενή μετόπη FM 75 (Σ χ έ δ. 2,5-6)
Επάλληλοι γωνίαι FM 58 (Σχέδ. 2,7)
Ρόμβοι FM 73 (Σ χ έ δ. 2, 8)
Διάφορα άλλα σχέδια
’Αντιθετικοί σπεΐραι FM 50 (Σχέδ. 2, 9-ιο)

16. Μυκηναι: Πύλη Λεόντων στρώματα I - VI, Rhyton Well, ΜενελάΙον Δελφοί. Βλ. Furu- 
mark, Chronology of Mycenaean Pottery, 64 κ.έ.
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*Ομάς p : Εξωτερική έπιφάνεια : βαθύχρωμος ταινία εις τό χείλος, ταινίαι κάτωθεν 
των λαβών.
Εσωτερική επιφάνεια : κεκαλυμμένη όλόκληρος διά χρώματος, 

α) Περιθέοντα σχέδια :
1. Πλατέα : Τρικάμπυλα τόξα FM 62 ( Σ χ έ δ. 3, ι )

Τρέχουσα σπείρα FM 46 (Σ χ έ δ. 3, 2 )
2. Στενά : Κυματοειδής γραμμή FM 53 ( Σ χ έ δ. 3,3)

Πλοχμοειδής ταινία FM 48 
Γωνιωδώς θλωμένη γραμμή FM 61 
« Ν »- όσχημον κόσμημα 
Ύψιλόσχημον κόσμημα 
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών

3. Κατακόρυφα (σπάνια σχετικώς ) :
Μετά μίσχου σπεΐραι FM 51 (Σ χ έ δ. 3, 4 )
Φολιδωτά τρίγωνα ( άνευ άριθμοϋ έν FM )

β) Άντωπά σχέδια :
1. Μετοπικός ρυθμός : Κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ

δια, ήτοι:
Στενή μετόπη (ένίοτε διπλή ) FM 75 (Σ χ έ δ. 3,5) 
Μεμονωμένα ήμικύκλια FM 43 (Σ χ έ δ. 3, η )
Διάφορα άλλα σχέδια
Άντιθετικαί σπεΐραι FM 50 (Σ χ έ δ. 3, 6 )

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΩΣ ΥΨΙΠΟΔΩΝ ΣΚΥΦΩΝ

α) Περιθέοντα σχέδια :
1. Πλατέα : Κυματοειδής ταινία ( Σ χ έ δ. 4, 2 )

Τρικάμπυλα τόξα FM 62 (Σχέδ. 4, ι)
Τρέχουσα σπείρα FM 46 ( Σ χ έ δ. 4,3 )

2. Στενά : Πλοχμοειδής ταινία FM 48
« Ν » όσχημον κόσμημα FM 60
Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών FM 59 (Σ χ έ δ. 4, 4)
Διάφορα άλλα σχέδια

3. Κατακόρυφα : Κάθετος κυματοειδής γραμμή FM 53
Στελεχωταί σπεΐραι FM 51 
Φολιδωτά τρίγωνα (Σχέδ. 4, s)

β) Άντωπά σχέδια :
1. Μετοπικός ρυθμός : Κεντρική μετόπη μέ βοηθητικά έκατέρωθεν σχέ

δια, ήτοι:
Άπλάς μετόπας FM 75 (Σ χ έ δ. 4, η)
Μεμονωμένα ήμικύκλια FM 42 (Σ χ έ δ. 4, 8)
'Ομάδας διαγώνιων FM 55 (Σ χ έ δ. 4, β)
Κάθετον διαγώνιον γραμμήν FM 53 
Διάφορα άλλα σχέδια 
’Αντιθετικός σπείρας FM 50
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ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ

Σ χ έ δ. 1 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ(ίρυνς)(19) 57 : 163. Συγκεκολλημένον έκ τε
μαχίων άπό διάφορα στρώματα

2. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 655. 'Ομοίως
3. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 614 Κι -1
4. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 :958 Κε -1
5. Πλοχμός. Τ 57 : 348 Κε - 2
6. Πλοχμοειδές. Τ 57 : 627C Κι -1
7. Σπεΐραι μετά μίσχου. Τ 57 : 334 Κε - 2
8. Σπείρα μετά μίσχου. Τ 57 : 335 Κε - 2
9. Στεναί μετόπαι. Τ 57 : 735 Κι -1

10. Ναυτίλοι μέ ρόμβους ώς παραπληρωματικά. Τ 57 : 629 Κι -1 

Σ χ έ δ. 2 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Επάλληλοι γωνίαι μέ άνεμώνην ώς παραπληρωματικόν. Τ 57 : 680
Κι -1

2. Κάθετοι κυματοειδείς γραμμαί. Τ 57 : 442 Κε - 2
3. Άντωπή θαλασσία άνεμώνη. Τ 57 : 701 Κι -1
4. Άντωπή θαλασσία άνεμώνη. Τ 57 : 703 Κι -1
5. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν τής κεντρικής. 

Τ 57 : 130 Κι - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν τής κεντρικής καί 

άνεμώνη ώς παραπληρωματικόν. Τ. 57 : 140.Έκ τεμαχίων άπό διά
φορα στρώματα.

7. Μετοπικός ρυθμός· παραπληρωματικόν κόσμημα έπαλλήλων γωνιών. 
Τ. 57 :93. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώματα.

8. Μετοπικός ρυθμός μέ ρόμβους ώς παραπληρωματικά.Τ 57 : 416 Κε - 2
9. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57 : 602 Κι -1

10. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57 : 318 Κε-2

Σ χ έ δ. 3 : Σκνφοι ( FS 284 ) τής όμάδος A

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 302 Κε-2
2. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 341 Κε-2
3. Κυματοειδείς γραμμαί έν εΐδει κροσσοϋ. Τ 57 :224. Έκ τεμαχίων 

άπό διάφορα στρώματα.
4. Στελεχωταί σπεΐραι. Τ 57 :208. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώ

ματα.
5. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν τής κεντρικής στεναί μετόπαι. 

Τ 57 : 533 Κε - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν άντιθετικαί σπεΐραι. Τ 57:953 

Κε-1
7. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν μεμονωμένα ήμικύκλια. Τ 57 : 531. 

Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώματα.
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Σ χ έ δ. 4 : 'Υψίποδες σκύφοι ( FS 305 )

1. Τρικάμπυλα τόξα. Τ 57 : 164/300. Έκ τεμαχίων άπό διάφορα στρώ
ματα

2. Κυματοειδής ταινία. Τ 57 : 211 Κι - 2
3. Τρέχουσα σπείρα. Τ 57 : 617 Κι -1
4. Κόσμημα άντιρρόπων γωνιών. Τ 57 : 951 Κε - 1
5. Φολιδωτά τρίγωνα. Τ 57 : 332 Κε - 2
6. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν κόσμημα διαγωνίων. Μουσεϊον Ναυ

πλίου 13205 Κι - 2
7. Μετοπικός ρυθμός· στεναί μετόπαι έκατέρωθεν. Τ 57 :253α. Έκ δια

φόρων στρωμάτων
8. Μετοπικός ρυθμός· έκατέρωθεν μεμονωμένα ήμικύκλια. Τ 57 : 309. 

Έκ διαφόρων στρωμάτων

Σ χ έ δ. 5 : Διάφορα σχήματα

1. Κράτη ρ ( FS 9). Ναυτίλοι. Τ 57 : 635. Έκ διαφόρων στρωμάτων.
2. Ψευδόστομος άμφορεύς (FS 173). Ώμος : Άνθη. Σώμα : Πλοχμός. 

Τ 57 : 26 Κι - 2
3. Ψευδόστομος άμφορεύς ( FS 173 ). Ώμος : Άνθη. Σώμα : Ταινία 

με ζητοειδές κόσμημα. Τ 57 : 888 Κι -1
4. Πρόχους ( FS 120;). Στελεχωτή σπείρα μέ παραπλήρωμα ρόμβου. 

Τ 57 : 66 Κι - 2

Σ χ έ δ. 6 : Διάφορα σχήματα

1. Άμφορεύς ή πρόχους (FS 69 ή 110). Πλατεία κυματοειδής ταινία 
κάτωθεν τών λαβών. Τ 57 : άστρωματογράφητον

2. Λοπάς (FS 296). Βεβαμμένη όλόκληρος ή έξωτερική έπιφάνεια. 
Τ 57 : Κε - 2

3. Λοπάς ( FS 296 ). Τ 57 : 36 Κι - 2
4. Σκύφος μέ διακοσμημένον χείλος. Τ 57 : Κε -1
5. Κύλιξ ή σκύφος. Τ 57 : άστρωματογράφητον
6. Χειροποίητος πρόχους. Τ 57 : 527β Κε - 2
7. Χειροποίητος σκύφος μέ καλαθοειδή λαβήν. Τ 57 : 261 Κι - 2

Ν. ΒΕΡΔΕΛΗΣ- ELIZABETH 
& DAVID FRENCH
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