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Η οικονομική δραστηριότητα στις ακροπόλεις 
 

Τέσσερα ιδιαίτερα και ταυτόχρονα χαρακτηριστικά, που μας 
περιγράφει ο Όμηρος, τα οποία δεν ξαναβρίσκουμε μαζί ούτε πριν, 
στη Μινωική Κρήτη, ούτε μετά, στον ελληνιστικό κόσμο 
εντυπωσιάζουν ιδιαίτερα το μελετητή του μυκηναϊκού πολιτισμού 
κατά την περίοδο της μεγαλύτερης ακμής του (οι πολλές 
ακροπόλεις, η δύναμη των πολεμιστών, η εκμετάλλευση των 
ανθρώπων της γης, ο πλούτος των ναυτικών). Αυτό άσχετα με το 
έθνος, τη δυναστεία που βασίλευε, τη γλώσσα, τη γεωγραφική 
θέση. Πάνω από τις τρεις λειτουργικές και απόλυτα θεωρητικές 
τάξεις στις ινδοευρωπαϊκές κοινωνίες και στις τέσσερις οργανικές 
τάξεις στις αιγαιοπελαγίτικες κοινωνίες εμφανίζεται ένα ιεραρχικό 
μισοφεουδαρχικό, μισοφιλελεύθερο σύστημα. Μερικές, γερά 
ριζωμένες στις πόλεις οικογένειες, βασιλεύουν στο όνομα των 
θεοτήτων πάνω σ' ένα λαό από στρατιώτες, χωριάτες, 
κτηνοτρόφους, τεχνίτες, ναυτικούς, τυχοδιώκτες και ληστές. Στα 
πόδια τους, ωστόσο, βρίσκεται η θάλασσα, που τους τραβάει 
όλους αυτούς. Μπορεί η ακρόπολη με τα ανάκτορα, τα ιερά, τα 
εργαστήρια και τις αποθήκες της, να δίνει την εντύπωση πως 
διατάζει, πως είναι η πρωτεύουσα, η κεφαλή μ' άλλα λόγια σ' αυτό 
το μεγάλο σώμα: η τόσο κοντινή Μεσόγειος, που τα νερά της 
προσφέρονται για πειρατεία και οι στεριές της για κατακτήσεις, με 
τους ασύγκριτους κατακτητές της και πειρατές της σιγοτρώει τον 
κοινωνικό δεσμό, όπως το νερό σιγοτρώει τους βράχους, ανεβαίνει 
και πλημμυρίζει τις ακτές. Μπορεί το τείχος της ακρόπολης να 
φαντάζει πελώριο και από αιώνα σε αιώνα να γίνεται πιο ισχυρό: 
Θα αδειάσει ωστόσο η ακρόπολη περισσότερο σίγουρα από τους 
κατοίκους της, παρά αν αυτοί αποφάσιζαν, όπως στην Τροία, να 
μην αμυνθούν πια. 
 
ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ 
Μπορεί κανείς με την πρώτη ματιά να ξεχωρίσει στην Κρήτη ή στα 
νησιά ένα μεγαλοχώρι Μυκηναϊκής εποχής από μια πόλη 
μεταγενέστερης εποχής. Στις πλαγιές ενός χωματοσωρού ή ενός 
λόφου, σε μικρή απόσταση από τη θάλασσα, τα χωματένια σπίτια 
του με το επίπεδο δώμα απλώνονται επάλληλα, κολλημένα το ένα 
πάνω στο άλλο, ως την κορυφή που τη στεφανώνει το Βασιλικό 
ανάκτορο. Ένα ή δύο ακόμη περιτειχίσματα, από μεγάλα χαλίκια, 
που τα έχουν ανυψώσει με τοίχους από πλίθρα με ξύλινες 



συνδέσεις, προσφέρουν καταφύγιο στους άρχοντες της πόλης 
Βασιλιάδες και θεότητες, και στους υπηρέτες τους. Στρατιώτες 
φυλάνε τις πύλες ή περιπολούν πάνω στα οχυρά. Μέσα από τα 
τείχη υπάρχουν σκαμμένα μέσα στο βράχο πολλά μικρόσπιτα και 
τάφοι, που πλαισιώνουν έναν πλακόστρωτο δρόμο. Σε αυτά τα 
περίχωρα, τύμβοι, που το ύψος τους φτάνει καμιά φορά στο ύψος 
ενός τετραώροφου σπιτιού, σκεπάζουν σαν προστέγασμα θολωτές 
οικοδομές, που μέσα τους μπαίνει κανείς περνώντας από ένα 
διάδρομο με επένδυση από πέτρινες πλάκες. Είναι οι θόλοι, ή 
θολωτοί τάφοι. Στο βάθος, πίσω από την πόρτα και το τριγωνικό 
τόξο του υποστηρίγματος, αναπαύονται τα λείψανα των ανώτατων 
αξιωματούχων: ηγεμόνες ή ιερείς και τα μέλη των οικογενειών 
τους, που έχτισαν τα τείχη. Τα μικρά σπίτια έξω από τα τείχη 
εξαρτιόνταν κι αυτά από τα ανάκτορα. Στέγαζαν βοηθητικές 
υπηρεσίες, όπως στις Μυκήνες, όπου το λεγόμενο αυθαίρετο σπίτι 
του λαδέμπορου, με ολόκληρη τη λογιστική του, τα μεγάλα πιθάρια 
του και τα μυρωδικά του, δεν ήταν παρά μια από τις βασιλικές 
αποθήκες, που τις έλεγχαν έξι, το λιγότερο, γραφείς. Αυτό το 
αποδείχνουν τόσο οι τοιχογραφίες που διασώθηκαν στο διάδρομο 
και σε πολλά δωμάτια, όσο και οι σφραγίδες στα αγγεία, καθώς και 
το περιεχόμενο από τις τριάντα μία ενεπίγραφες πινακίδες, που 
ανακαλύφθηκαν εκεί το 1952: κατάλογοι από δεκαοχτώ άντρες και 
από διάφορους προμηθευτές λαδερών προϊόντων και γνεσμένου ή 
υφασμένου μαλλιού, περισσότεροι από ογδόντα άτομα όλοι μαζί. 
Στα βορινά και στο συνεχόμενο σπίτι, βρέθηκε από τους 
αρχαιολόγους, που έκαναν τις ανασκαφές το 1953, μια μοναδική 
συλλογή αντικειμένων από σκαλισμένο ελεφαντόδοντο. Επειδή 
βρέθηκαν πολλές απεικονίσεις από πολυάριθμες οκτάσχημες 
μυκηναϊκές ασπίδες, το ονόμασαν Σπίτι των Ασπίδων. Υπήρχαν, 
ωστόσο, ακόμη εκεί και αγγεία από λαξευτή πέτρα. Ήταν το 
αντίστοιχο ενός άλλου σπιτιού που το είχαν ανασκάψει το 1954 
νότια από την πρώτη αποθήκη. Το ονομάζουν Σπίτι των Σφιγγών 
από μια πλάκα από ελεφαντόδοντο που τις απεικονίζει από την 
κάθε πλευρά μιας ιερής κολόνας. Σφραγίδες με σχήματα εραλδικά, 
λίστες από προμήθειες και κατάλογοι από αγγεία και διάφορα 
μυρωδικά, δείχνουν και εδώ πως πρόκειται για βασιλική αποθήκη. 
Ανεβαίνοντας, με λίγα λόγια, στο παλάτι, συναντούσε κανείς κάθε 
είδους τεχνίτες που δούλευαν γι' αυτό. 
 
ΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΟΙ 
Ακριβώς γύρω στο 1250, έπειτα από έναν ισχυρό σεισμό, άρχισαν 
να μεγαλώνουν τα τείχη των Μυκηνών. Στον ανηφορικό δρόμο, 
πηγαινοέρχονταν αδιάκοπα αρχιτεχνίτες, που ήταν ταυτόχρονα 



αρχιτέκτονες και εργολάβοι, ξυλουργοί, χτιστάδες, σιδεράδες, 
βοηθοί και δούλοι. Στα περίχωρα κατοικούσαν από παλιά 
εμιγκρέδες δουλευτάδες και χειρώνακτες, που οι αστοί, που 
ζούσαν μέσα στα τείχη, θεωρούσαν τις ασχολίες τους κακόφημες ή 
επικίνδυνες: χύτες, μεταλλουργοί, βυρσοδέψες, βαφείς, 
λαναράδες, αγγειοπλάστες, γναφείς... Ακόμη και έξω "όλοι αυτοί 
εκεί οι άνθρωποι" χρειάζονταν κάποιο χώρο και ορισμένη 
ποσότητα νερού, που τους τα αρνιόνταν μέσα στις ακροπόλεις. Το 
Άργος, η Κόρινθος, οι Μυκήνες, η Τίρυνθα, η Μιδέα, η Αθήνα, η 
Θήβα δεν ξέφευγαν από τον κανόνα. Η Ελλάδα της κλασικής 
εποχής είδε μέσα στα πελώρια τείχη της, το έργο ξένων εργατών, 
των Κυκλώπων, που δούλευαν με τις οδηγίες των ειδικών, οι 
οποίοι κατάγονταν από τη μακρινή Λυκία. Οι βασιλιάδες της 
Τίρυνθας, της Κορίνθου και του Άργους, ο Προίτος, ο 
Βελλερεφόντης και ο Περσέας, πρόσωπα σίγουρα ιστορικά του 
τέλους του 14ου και της αρχής του 13ου αιώνα, πρέπει να είχαν 
φέρει, για τα οικοδομήματά τους, ολόκληρο στρατό από 
παρόμοιους μισθοφόρους που η παράδοση συνέχιζε να ονομάζει 
Εκατόγχειρες, Γαστερόχειρες ή Χειρογάστορες, "αυτοί δηλαδή που 
είναι όλο κοιλιά και χέρια". Η ίδια παράδοση διέκρινε τεσσάρων 
ειδών Κύκλωπες, που όλοι τους ήταν ξένοι, όλοι πρωτόγονοι κι 
ωστόσο απαραίτητοι στον μυκηναϊκό πολιτισμό: γίγαντες, 
ασυναγώνιστοι μεταλλουργοί, που είχαν, λένε, σφυρηλατήσει τα 
όπλα των θεών του Ολύμπου, όταν οι τελευταίοι μάχονταν με τους 
ντόπιους θεούς, χτίστες και βοηθοί από τη Λυκία, που έχτισαν όλα 
τα κολοσσιαία μνημεία της Ελλάδας και της Σικελίας, βοσκοί με 
τεράστια δύναμη, φημισμένοι κτηνοτρόφοι, που είχαν τα μαντριά 
τους μέσα σε σπηλιές αλλά και που ταυτόχρονα ήταν μεγάλοι 
φαγάδες, μεγάλοι πότες και καλοί μουσικοί και, τέλος, 
υπεράνθρωποι πολεμιστές, κάτοικοι της Πάνω Χώρας και παλιοί 
καταπιεστές των Φαιάκων. Αρχισιδηρουργοί, πρωτομάστορες, 
αρχιτσελιγκάδες, δάσκαλοι στα όπλα θεωρούνταν εξαίρετοι 
τεχνίτες. Ήταν οργανωμένοι σε μυστικές συντεχνίες και ήταν ικανοί 
να μυήσουν τη νεολαία. Όφειλαν, έλεγαν, τη δύναμή τους και την 
εξυπνάδα τους στο γεγονός ότι είχαν ένα εξαιρετικό μάτι, ή 
τοποθετημένο σε εξαιρετική θέση, το μάτι της μαντικής ικανότητας 
και της γνώσης. Οι αρχαίοι μύθοι της εποχής του ορείχαλκου δεν 
έχουν ολότελα εξαφανιστεί: μπορέσαμε να συγκεντρώσουμε από 
την Κρήτη, την Δωδεκάνησο και την Κύπρο εξήντα περίπου 
ιστορίες που μιλούν για Τριόματες, Τριμάτες ή Τριαμάτες, γι' 
αυτούς τους πονηρούς και επίφοβους γίγαντες, που, όπως ο θεός 
Δίας της Λάρισας ή της ακρόπολης του Άργους, έχουν τρία μάτια κι 
ωστόσο τους ξεγελάνε άντρες ή παιδιά πιο πονηρά από αυτούς. Η 



απόδοση τιμής σ' αυτούς τους επινοητικούς δημιουργούς του 
πολιτισμού δεν είναι σημερινό φαινόμενο: σε πολλές ενεπίγραφες 
πινακίδες του Οπλοστασίου της Κνωσού, αναφέρεται, γύρω στο 
1300 π.Χ., ένα άτομο που το έλεγαν Τιrιοqa, δηλαδή Τριώπα, 
"αυτός που έχει τρία μάτια". 
Πώς θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τους χειρώνακτες αυτούς 
όταν βλέπουμε τα "κυκλώπεια" μνημεία που άφησαν; Τους 
λαξεμένους ή ακατέργαστους αυτούς όγκους που, όπως το 
υπέρθυρο του Θησαυρού του Ατρέα, ζυγίζουν γύρω στους εκατόν 
είκοσι τόνους και φτάνουν στο μάκρος τα 8,50 μ.; Οι τέσσερις 
μονόλιθοι που πλαισιώνουν την περίφημη Πύλη των Λεαινών στις 
Μυκήνες, που έχει ύψος πάνω από 3 μέτρα και άλλο τόσο φάρδος 
και βάθος, δεν ζυγίζουν λιγότερο. Με την πολυμάθειά τους, 
ωστόσο, και την ενεργητικότητά τους οι μυθικοί Κύκλωπες, 
μηχανικοί ή τεχνίτες, μπόρεσαν, τη στιγμή ακριβώς που θα 
ξεσπούσε ο Τρωικός Πόλεμος, να τους μεταφέρουν από τα 
λατομεία του Χαρβατιού, σε δύο χιλιόμετρα απόσταση νοτιοδυτικά 
από την ακρόπολη, να τους ανασηκώσουν πάνω από 200 μέτρα, 
να τους πελεκήσουν και να τους στήσουν όρθιους και να τους 
συναρμολογήσουν κατά τρόπο που να αψηφούν την οργή των 
στοιχείων της φύσης και των ανθρώπων. Οι αιγυπτιακές 
γκραβούρες, η μυκηναϊκή λογιστική, οι πραγματείες αρχιτεκτονικής 
και οι επιγραφές, οι αρχαιολογικές αποκαταστάσεις καθώς και οι 
εργασίες της Ελληνικής Υπηρεσίας Αναστηλώσεων, μας βοηθούν 
να διακρίνουμε με τι τρόπο εργάζονταν οι οικοδόμοι των μεγάλων 
και μικρών μνημείων. Και πρώτα απ' όλα διαπιστώνουμε πόσο ο 
δικός μας τρόπος, με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την ειδίκευση 
και τον καταμερισμό της εργασίας δεν μπορεί καθόλου να 
εφαρμοστεί στους μεροκαματιάρηδες της εποχής του ορείχαλκου. 
Αν αφήσουμε κατά μέρος τους χειρώνακτες με το τριγωνικό πανί 
στα γεννητικά τους όργανα, που η προσπάθειά τους κάτω από τον 
ήλιο περιορίζεται σε τρεις εξαντλητικές κινήσεις να περπατούν, να 
κουβαλούν και να σέρνουν, μαθαίνουμε ότι οι επικεφαλής ομάδων, 
οι αρχιτεχνίτες και οι εργολάβοι στα διάφορα οικοδομικά έργα, 
έπρεπε να ξέρουν να κατεργάζονται τόσο το ξύλο όσο και τον 
πηλό, την πέτρα ή το μέταλλο, να διακρίνονται ταυτόχρονα σαν 
μακετίστες, ξυλουργοί και επιπλοποιοί, να χαράζουν δρόμους 
δίπλα στα ποτάμια για να ρυμουλκούν πλοία ή να κατασκευάζουν 
αναχώματα, να χτίζουν φούρνους, να χρησιμοποιούν σοφά τον 
ασβέστη, το γύψο, το αμμοκονίαμα, τα πλίθρα, να επινοούν, να 
πραγματοποιούν, να χειρίζονται τα κατάλληλα όργανα και ιδιαίτερα 
τα μέτρα και τα σταθμά, τα δοχεία, τα εργαλεία, τις συσκευές έλξης 
και ανύψωσης. 



Άφθονη είναι η πέτρα στην Ελλάδα, είτε πρόκειται για γνεύσιο, 
ασβεστόλιθο ή ψαμμόλιθο, δεν χρειάζεται να την αναζητήσει κανείς 
πολύ μακριά. Τα σπίτια κτίζονται κατά κανόνα από άργιλο, πάνω 
σ' ένα υπόβαθρο από σκληρές πέτρες, που τις βρίσκουν εκεί 
κοντά. Όταν, ωστόσο, πρόκειται για τους μεγάλους ογκόλιθους των 
θεμελίων κάποιου ιερού ή ηγεμονικού κτιρίου, των τειχών ή μόλων, 
έπρεπε να σηκώνουν και να μεταφέρουν φορτία πολλών τόνων. 
Τίποτε δεν μας επιτρέπει να πιστέψουμε ότι οι σύγχρονοι του 
Αγαμέμνονα γνώριζαν το παλάγκο με τροχαλίες, το βαρούλκο, το 
λοστό για τη μεταφορά των υλικών και τους αναγωγείς της 
ελληνικής κλασικής εποχής. Το πολύ-πολύ να χρησιμοποιούσαν 
τα μαγκάνια και τον εργάτη, ξύλινους δηλαδή κινητούς κυλίνδρους 
γύρω από τον άξονά τους, ιστούς για φορτία, ανάλογους με 
εκείνους των ψαράδικων του Αιγαίου, μάγκανα πηγαδιών, βαλμένα 
στη σειρά τους, για να ξεκολλούν από το έδαφος τους βαρείς 
όγκους, για να μπορούν να τους δένουν με σχοινιά και ψάθα και να 
τους τοποθετούν πάνω σ' ένα είδος έλκηθρου για τις κατηφοριές ή 
σε φορτηγά αμάξια για τους άλλους δρόμους. Στην πρώτη 
περίπτωση οι εργάτες συγκρατούσαν το έλκηθρο με σχοινιά. Στην 
άλλη περίπτωση έζευαν στα φορτηγά αμάξια, που είχαν διπλό 
άξονα, πολλά ζευγάρια βόδια ή μουλάρια ή ακόμη και ανθρώπους. 
Έπαιρνε ο καθένας ένα σχοινί στον ώμο και τραβούσαν. Ο 
Ξενοφών, στην Κύρου Παιδεία του, ισχυρίζεται ότι ένα ζευγάρι 
υποζύγια μπορούσε να μετακινήσει πάνω σε καλό δρόμο γύρω 
στα εννιακόσια κιλά. Ο Διόδωρος ο Σικελιώτης μας πληροφορεί ότι 
χρειάστηκαν εκατό ζευγάρια βόδια για να μεταφέρουν σε 
απόσταση δεκαεννιά χιλιομέτρων τις βαριές πέτρες του ναού της 
διπλής θεάς Έννας. Οι λογαριασμοί των μεγάλων ελληνικών ιερών 
μας δείχνουν ότι δούλευαν κάπου σαράντα ζευγάρια υποζύγια για 
να σύρουν ένα μόνο σπόνδυλο κίονα. Οι λογαριασμοί της Πύλου 
δίνουν μεγάλη θέση στους κατασκευαστές παλαμαριών και 
διχτυών. Η ανθρώπινη, ωστόσο, δύναμη, μαζί με τη δύναμη των 
ζώων, δεν θα αρκούσαν για να ανασηκώσουν τους εκατόν είκοσι 
τόνους ορισμένων ογκόλιθων από τα κυκλώπεια τείχη σε ύψος 
γύρω στα δεκαπέντε μέτρα πάνω από το έδαφος, αν οι μηχανικοί 
δεν σκέφτονταν να φτιάξουν, όπως και στην Αίγυπτο, προσωρινές 
κατωφέρειες από χώμα και να περιζώσουν, όπως στη Σικελία, με 
πολλά ξύλινα στεφάνια τους όγκους που θα μετακινούσαν. Τους 
έκλειναν, με τον τρόπο αυτό, σε μεγάλες ρόδες ή μέσα σ' ένα 
ολόκληρο κύλινδρο και τις κυλούσαν κατόπιν σαν τεράστια 
καρούλια. Ένα σύστημα από ξύλινα κατρακύλια και λοστούς, στα 
τελευταία μέτρα της διαδρομής, έβαζε την πέτρα στη θέση που 
επιθυμούσαν. Τη στήριζαν κατόπιν με λιθάρια και γέμιζαν τα κενά 



με πηλό. Πόσα άραγε να κέρδιζαν οι χιλιάδες αυτοί μισθοφόροι, 
που δούλευαν από την αυγή ως το δείλι, ανάμεσα στις φωνές των 
καροτσέρηδων, στο τραγούδι που ρύθμιζε την προσπάθειά τους 
να τραβήξουν τις πέτρες, και στο κουδούνισμα των εργαλείων 
πάνω στην πέτρα; Το μαθαίνουμε από τη χωρίς τέλος λογιστική 
των ανακτόρων: ενώ στην Πύλο οι γυναίκες παίρνουν κάτι 
λιγότερο από ένα λίτρο δημητριακά για άλεσμα και ένα λίτρο σύκα 
την ημέρα και στην Κνωσό οι άντρες ενάμισι μόνο λίτρο 
δημητριακά, δώδεκα χτίστες που δουλεύουν στη Μεσσηνία και 
καταγράφονται στη λογιστική πινακίδα Aη 35 μοιράζονται 6 κιλά 
ακατέργαστο μαλλί, 4 κατσίκες, τρία κομμάτια πανί, 360 λίτρα 
κρασί και 480 λίτρα σύκα. Αυτό ήταν όλο το κέρδος τους, το 
"όφελός" τους: ένα λίτρο κρασί και γύρω στο ενάμισι λίτρο σύκα το 
άτομο την ημέρα, λίγο κρέας, και ακόμη ένα μικρό δώρο, που θα 
τους επέτρεπε να μη δουλεύουν ολόγυμνοι. Και έχουν να ζήσουν 
ακόμη και ολόκληρη οικογένεια! Έχουν τάχα άδικο οι 
μεταγενέστεροι που βεβαιώνουν ότι "δεν είναι παρά κοιλιές και 
χέρια"; Και είχαν πάλι άδικο που καταδίκασαν το δόλιο Σίσυφο, τον 
ιδρυτή του Ακροκορίνθου, να κυλάει αιώνια πάνω στον ανήφορο 
της Κόλασης, έναν τεράστιο βράχο, που ξανακατρακυλούσε μόλις 
έφτανε στην κορυφή; 
 
ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
Στις πύλες των τειχών έχουν εγκατασταθεί όλοι οι τεχνίτες της 
φωτιάς, αυτοί που βράζουν τις αλοιφές, οι βαφείς, οι σιδεράδες 
και, ιδιαίτερα, οι αγγειοπλάστες. Η μυθολογία συνδέει στενά στην 
Αθήνα, καθώς και στα νησιά, τον Ήφαιστο, τον αρχισιδερά, με την 
Αθηνά, τη θεά όλων των κεραμουργών. Ο ένας βοηθάει να 
γεννηθεί η άλλη, ξεγεννώντας τον Δία, ή την καταδιώκει με τις 
φιλοφρονήσεις του. Θα παραμείνουν στην πραγματικότητα και οι 
δύο παρθένοι, γιατί είναι πολύ άστατοι και πολύ ανεξάρτητοι για να 
δημιουργήσουν ένα και μοναδικό σπιτικό. Από τη μεριά τους, όλοι 
όσοι καταπιάνονται με χύτρες και ανασκαλεύουν τους φούρνους, 
λίγο-πολύ μόνιμοι, προτιμούν τα περίχωρα παρά το κέντρο της 
πόλης, όπου οι άνθρωποι φοβούνται τις πυρκαγιές, το θόρυβο και 
τον καπνό. Η βυρσοδεψία, που βρωμάει, απαιτεί, εκτός από τα 
δέρματα, πολύ αλάτι, νερό ταννίνη και χρωστικές ουσίες. 
 
ΟΙ ΣΙΔHΡΟΥΡΓΟΙ 
Οι πιο σημαντικοί από όλους αυτούς τους εργαζόμενους, οι πιο 
έξυπνοι και εκείνοι που η εξουσία περισσότερο κολακεύει είναι οι 
σιδηρουργοί. Είναι φανερό πως τους έχουν ανάγκη. Ήταν οι 
αποκλειστικοί δημιουργοί της δύναμης των ανακτόρων, γιατί τα 



εφοδίαζαν με άρματα μάχης, εξόπλιζαν τα πολεμικά και εμπορικά 
πλοία, θωράκιζαν τις πύλες, πολλαπλασίαζαν όλα τα εργαλεία και 
όλα τα σκεύη από μπρούντζο, που επιτρέπουν μεγαλύτερη 
παραγωγή και καλύτερη διατήρηση, διακοσμούσαν τα έπιπλα, 
γέμιζαν τους ισχυρούς με κοσμήματα. Πάνω από εκατό 
ενεπίγραφες πινακίδες στην Πύλο, στην Κνωσό και στις Μυκήνες 
αναφέρονται στην πολύμορφη δραστηριότητά τους. Σ' αυτούς 
αποτάθηκαν ακόμη οι άρχοντες της Πύλου, την παραμονή της 
καταστροφής, για να σφυρηλατήσουν μάνι-μάνι το χαλκό και τον 
ορείχαλκο που αποσπούσαν από τους ναούς για να τους κάνουν 
όπλα: "Οι επίτροποι και οι επιστάτες, οι έπαρχοι, οι κλειδούχοι, οι 
ελεγκτές των καρπών και των συγκομιδών θα παραδώσουν τον 
μπρούντζο των ιερών για να γίνει αιχμές ακοντίων και λάμες 
σπαθιών , στις παρακάτω αναλογίες: ο επίτροπος της Πίσσας 2 
κιλά, ο έπαρχος 750 γραμμάρια κ.λπ.". Συνολικά επίταξαν 
περισσότερο από 51 κιλά θραύσματα και απομεινάρια, αρκετά για 
να χύσουν και να σφυρηλατήσουν 400 το λιγότερο, σπαθιά, 34.000 
αιχμές βελών (πινακίδα ΡΥ, Jπ 829). Μπόρεσαν να υπολογίσουν 
ακόμη ότι όλος ο μπρούντζος που είχαν κιόλας μοιράσει την ίδια 
εποχή από το παλάτι στους σιδηρουργούς που δούλευαν στη 
Μεσσηνία λίγο περισσότερο δηλαδή από ένας τόνος τους 
επέτρεψε να εξοπλίσουν μια πολιτοφυλακή με δύναμη πάνω από 
2.000 άντρες. Μάλιστα, η Αθηνά βγήκε πάνοπλη από το σφυρί του 
Ήφαιστου. 
Τα συλλαβικά κείμενα της Μυκηναϊκής εποχής τούς ονομάζουν με 
το γενικό όρο ΚAΚEWE, που πιθανόν να το πρόφεραν 
"ΚHALΚEWES". Συχνά μας δίνουν το προσωπικό τους όνομα. 
Διαπιστώνουμε έτσι ότι, αν οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 
ονόματα αδιαφιλονίκητα ελληνικά, το ένα τρίτο περίπου φαίνονται 
ξένα για την Πελοπόννησο. Ξούθος, Πυρρός, Πέταλος, Μακρύς, 
Φιλουργός, Εργατικός, Πλουτεύς, Χαλκεύς, αλλά επίσης 
WΑUDοΝΟ, Πιερίατας, Λύκειος, Σαμύ(ν)θαιος ή Τεθρεύς, που τα 
ονόματά τους ή τα παρατσούκλια τους έρχονται κατευθείαν από τη 
Μακεδονία, τη Λυκία ή τα νησιά. Ταξιδεύουν, όπως ο 
ορειχαλκουργός αυτός που ξεκίνησε από τη Συρία με ολόκληρο 
φορτίο από μεταλλικές ράβδους, μεταλλεύματα, παλιά σκεύη και 
εργαλεία, και βούλιαξε στα ανοιχτά του ακρωτηρίου Γελιδονιά, 
γύρω στο 1200 π.Χ. Είναι ελεύθεροι εργαζόμενοι, αν και μερικοί 
μπήκαν στη δούλεψη των ναών σαν "υπηρέτες της θεότητας". 
Έχουν δικά τους ή με νοίκι χωράφια. Απαλλάσσονται από πολλούς 
φόρους. Εργάζονται κάτω από τις διαταγές τους μαθητευόμενοι ή 
συντεχνίτες, ΚΑSΙΚΟΝΟ και δούλοι, DΟERΟ. Μερικοί δικαιούνται 
να παίρνουν από τα ανάκτορα χορηγία σε μέταλλο, ΤΑRΑSΙΥΑ: 



πρόκειται για ένα αξίωμα, μια υπηρεσία. Οι άλλοι δεν παίρνουν 
χορηγία, ΑΤΑRΑSΙΥΑ. Άλλοι, που τους ονομάζουν 
Α(S)ΚEΤERE(S) φαίνεται πως είναι ειδικευμένοι στην κατεργασία 
των πολύτιμων μετάλλων, ή διακοσμητές, κοσμηματογλύπτες, 
ορειχαλκουργοί, που κατασκευάζουν πολύτιμα αντικείμενα. Οι 
ΡΙRΙΥEΤERE ή λεβητοποιοί κατασκευάζουν λεκάνες, ΡΙRΙΥE, και, 
αν τύχει, και όπλα. Είναι, με λίγα λόγια, η εμπορική και δυναμική 
πτέρυγα του πολιτισμού, μια κάστα ισχυρή και πλούσια. 
Μέχρι το 1970 περίπου, μπορούσε ακόμη να δει κανείς σε πολλές 
πόλεις της Κρήτης, ακόμη και στο Μοναστηράκι στην Αθήνα, 
χαλκωματάδες, κατασκευαστές χάλκινων σκευών, λεβητοποιούς, 
που εργάζονταν με τον ίδιο τρόπο, όπως και οι άνθρωποι στο 
χωριό Ασιατία, εδώ και τρεις χιλιάδες διακόσια χρόνια, πάνω-κάτω. 
Από τα χαράματα ως το δειλινό ακουγόταν το βουητό από τα 
σφυριά τους, που γινόταν ακόμα περισσότερο διαπεραστικό, γιατί 
τα μαγαζιά τους βρίσκονταν το ένα κοντά στο άλλο. Μέσα στον 
καπνό που τον διαπερνούν οι κόκκινες λάμψεις της αναμμένης 
χόβολης ή η μουντή ανταύγεια του πυρρού χαλκού, βλέπουμε 
τέσσερις συντρόφους, που φορούν μια δερμάτινη ποδιά, να 
προσπαθούν να μετατρέψουν μια πλάκα από ζεστό μέταλλο σε 
λεβέτι με δύο λαβές και τρία πόδια. Κάτω από τα απανωτά 
χτυπήματα των μπρούντζινων βαριών ή των στρογγυλοκέφαλων 
σφυριών, ο δίσκος πλαταίνει, απλώνει. πιάνει όλη την επιφάνεια 
της πλάκας που είναι από γκρίζο ασβεστόλιθο κι ακουμπάει πάνω 
σ' ένα χοντρό κούτσουρο από ξύλο ελιάς. Ενώ οι βοηθοί κατόπιν 
ξαναγεμίζουν το καμίνι, βάζουν τάξη στα εργαλεία, κάνουν χώρο, 
πίνουν μια γουλιά και φτιάχνουν κρίκους, ρεζέδες ή δικέφαλα 
καρφιά, ο αρχισιδηρουργός ισοπεδώνει με τον ξύλινο κόπανό του 
το πάχος του ελάσματός του. Με την ψαλίδα του δίνει το μέγεθος 
και το στρογγύλεμα που θέλει, κόβει ότι περισσεύει και, καθώς το 
μέταλλο, που το χτύπησε με χιλιάδες χτυπήματα, έχασε κάπως την 
ελαστικότητά του, το ξαναψήνει πάνω στα κάρβουνα, 
δυναμώνοντας πολύ τα φυσερά. Αρχίζει τελικά η πιο μακρόχρονη 
και πιο λεπτή διαδικασία, η μετατροπή ενός οριζόντιου και πλατιού 
φύλλου σε βαθύ και χωρίς πτυχές θύλακα, χωρίς κανένα τσάκισμα, 
χωρίς σχισμές και με απόλυτα ομοιόμορφο πάχος. Ο λεβητοποιός 
ακουμπάει με τη λαβίδα, και με το αριστερό χέρι, το φύλλο από 
χαλκό πάνω σ' ένα στρογγυλοκέφαλο αμόνι και ξαναρχίζει να το 
σφυρηλατεί με το δεξί χέρι, ξεκινώντας από το κέντρο. Το πολύ 
χτυπημένο και ζυμωμένο από τα χτυπήματα μέταλλο διαστέλλεται 
εξωτερικά, ενώ διατηρεί την ίδια εσωτερική επιφάνεια. Αρχίζει να 
λυγίζει. Βαθουλώνει και παίρνει το σχήμα σκούφου. Μακραίνει 
τόσο, ώστε να κρύψει ακόμη και το επάνω υποστήριγμα του 



αμονιού. Το ξαναφέρνει πότε-πότε στη φωτιά. το μέταλλο χάνει 
λίγη από την ακαμψία του και, όταν κρυώσει, το τοποθετεί σ' ένα 
καβαλέτο ή δίκερο αμόνι, δηλαδή σ' ένα αμόνι με μία ή δύο 
κεφαλές. Τα απανωτά σφυρηλατήματά του δίνουν τελικά τη 
στρογγυλάδα, το βάθος και την επίπεδη επιφάνεια που περιμένει 
κανείς από ένα χωρίς σχισμές και προεξοχές δοχείο. Δεν μένει πια 
παρά να λιμάρουν, να στριφώσουν τα χείλη και να στερεώσουν με 
το γλωσσίδι τη σύνδεση των ποδιών και των αυτιών. 
 
ΟΙ ΧΡΥΣΟΧΟΟΙ 
Ειδικά ιδεογράμματα προσδιορίζουν το χρυσάφι και τον 
μπρούντζο. Το ιδεόγραμμα του χρυσαφιού μοιάζει με το σταυρό 
του Αγίου Ανδρέα, που έχει δύο πλάγιους κρίκους κομμένους στη 
μέση και ένα είδος Π στο πάνω μέρος. Με τον τρόπο αυτό 
απεικόνιζαν το υψηλότερο τμήμα του καμινιού που συγκρατούσε 
το χωνευτήρι, όπου το κίτρινο μέταλλο καθαριζόταν και 
αποχωριζόταν από τις προσμείξεις. Ξεχωρίζουν καθαρά στα 
κείμενα το χρυσοχόο, ΚURUSΟWΟΚΟ, από τον ορειχαλκουργό ή 
απλό σιδερά, ΚAΚEU, και από τον οπλοποιό, EΤΟDΟΜΟ, μα όχι 
λιγότερο καθαρά το μάλαμα, ΚURUSΟ, από το ασήμι, ΑΚURΟ, και 
από ένα λευκό μέταλλο, που φαίνεται πως είναι το ήλεκτρο. 
ΡΑRΑΚU. Το χρυσάφι, που παράσερνε ο Πακτωλός και τα 
ποτάμια της Κολχίδας ή της Γεωργίας, ήταν πάντοτε ανακατεμένο 
με ασήμι, που καμιά φορά έφτανε σε ποσοστό 30 στα 100. Όταν 
στην Ελλάδα δεν έφτανε καθαρισμένο και επεξεργασμένο, έπρεπε 
να το λιώσουν, να ανεβάσουν δηλαδή τη θερμοκρασία του 
κράματος στους 1.063 βαθμούς, είκοσι περίπου βαθμούς λιγότερο 
από όσους χρειάζονταν για το χαλκό. Για πολύ καιρό οι ίδιοι 
τεχνίτες ασχολούνταν με το ευγενές και με το ευτελές μέταλλο. Στις 
μυκηναϊκές πολιτείες, ακόμη και στα μεγαλοχώρια, που ήταν 
πραγματικά πλούσιες σε χρυσάφι, η εξειδίκευση είχε προχωρήσει 
πολύ περισσότερο από αλλού. Έπρεπε ακόμη να επιβλέπουν από 
κοντά αυτούς που το κατεργάζονταν. Οι τελευταίοι αυτοί 
υπηρετούσαν αποκλειστικά τους βασιλιάδες και τους πλούσιους, 
ζούσαν στη σκιά τους, ανάμεσα στα μικροσκοπικά πριόνια, στα 
τρυπάνια, στα γλύφανα, στις λίμες και στις ζυγαριές, με το κεφάλι 
σκυμμένο πάνω στον πάγκο τους και με ένα μεγάλο κομμάτι πετσί 
τεντωμένο ανάμεσα στη σανίδα και τη ζώνη τους, για να μαζεύουν 
όλη τη χρυσόσκονη που θα ξέφευγε από το εργαλείο τους. Το 
χρυσάφι αθάνατο, αναλλοίωτο και ακτινοβόλο υλικό, που έχει το 
ίδιο, πάνω-κάτω, βάρος με το μολύβι, αλλά είναι περισσότερο 
μαλακό και εύκαμπτο, είναι για τους Μυκηναίους τόσο θείο όσο και 
ο ήλιος. Στην Πύλο, γύρω στο 1225, όριζαν δεκατέσσερις 



ιερόδουλες ή σκλάβες της θεότητας, για να το φυλάνε και να 
διαχειρίζονται τον "ιερό χρυσό", ΚURUSΟΥΟ ΙΥERΟYΟ (πινακίδα 
ΡΥ, Αe 303). Την κρίσιμη εκείνη χρονιά, οι άρχοντες του παλατιού 
εισπράττουν έκτακτη εισφορά σε χρυσάφι από τους 
αξιωματούχους και τους πιο σημαντικούς γαιοκτήμονες δεκαέξι 
τμημάτων του μικρού βασιλείου. Στο περιθώριο αυτής της 
αρχαϊκής φορολογικής σελίδας (ΡΥ, jn 438) κάποιος γραφιάς, 
μπορεί και ο γενικός ελεγκτής των οικονομικών, υπογράμμισε ένα 
στα τρία ονόματα: εκείνους που δέχτηκαν ή εκείνους που 
εναντιώθηκαν; Εύκολα μπορούμε να φανταστούμε πόσους 
χρυσοχόους, εμπόρους και παραχαράκτες μπορούσε να έχει ένας 
τέτοιος πλούτος σ' όλη την Ελλάδα. 
 
ΟΙ ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΕΣ 
Σιδηρουργοί και αγγειοπλάστες ήταν οι πρώτοι που 
απελευθερώθηκαν από την καταπίεση της πρωτόγονης γεωργικής 
κοινωνίας και σχημάτισαν οικογένειες, ακόμη και φύλα ή κάστες 
στα περιθώρια της αγροτικής αυτής κοινωνίας. Πριν από είκοσι 
χρόνια περίπου υπήρχαν ακόμη στην Κρήτη ολόκληρα χωριά 
αγγειοπλαστών. Πλανόδιοι με τον καλό καιρό, όταν μπορούσαν να 
φτιάχνουν και να πουλάνε τα αγγεία τους, περνούσαν το 
φθινόπωρο και το χειμώνα καλλιεργώντας τη γη και ασχολούμενοι 
με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου 
διαφορετική την εποχή του Τρωικού Πολέμου. Κάθε, ωστόσο, 
πρωτεύουσα είχε κιόλας, ακόμη και στη Μινωική εποχή, τα 
εργαστήρια των αγγειοπλαστών της, που εργάζονταν άλλοι στην 
αποκλειστική υπηρεσία των ιερών και του ανακτόρου και άλλοι 
στην υπηρεσία του πλήθους. Βρέθηκαν στις ανασκαφές οι 
κυψελόσχημοι φούρνοι τους από πυρίμαχη γη, τόσο στις Μυκήνες 
της Αργολίδας, όσο και στο Στύλο της Κρήτης. Ακουμπούν άλλοτε 
πάνω σ' ένα βραχώδες τείχισμα και άλλοτε όχι. Έχουν το ύψος 
ανθρώπου και αποτελούνται από τρία μέρη: μια κυκλική εστία με 
χαμηλό άνοιγμα, ένα δάπεδο από οπτό άργιλο, ένα θάλαμο για το 
ψήσιμο αγγείων με πλάγιο άνοιγμα για να βλέπει ο αγγειοπλάστης 
και ένα άλλο ακόμη στρογγυλό άνοιγμα, στο πάνω μέρος, για να 
φεύγει ο καπνός. Από το άνοιγμα αυτό έβαζε ο αγγειοπλάστης τα 
διάφορα δοχεία του, από την οινοχόη ως τη σαρκοφάγο, που 
έπλαθε στο κατασκότεινο εργαστήρι του. Έκλεινε το άνοιγμα, αφού 
άναβε πρώτα μια φωτιά από ρείκια, που κράταγε οκτώ ώρες με 
θερμοκρασία από 800 ως 1.000 βαθμούς, όταν αυτός έκρινε, χάρη 
στον τοποθετημένο δίπλα στο άνοιγμα που του χρησίμευε για να 
βλέπει δείκτη, ότι τα δοχεία είχαν πάρει ωραίο χρώμα και ότι δεν 
έμενε παρά να τα αφήσει αργά-αργά να κρυώσουν, δώδεκα πάνω-



κάτω ώρες. Δόξα στην Αθηνά. Οι κεραμουργοί, ΚERΑΜEWE, 
αναφέρονται συχνά στα μυκηναϊκά κείμενα. Εύκολα μπορούμε να 
αναμετρήσουμε και να εκτιμήσουμε την πολύπλοκη δραστηριότητά 
τους, μια και οι επιγραφές πάνω σε επιτραπέζια σκεύη είναι 
πολυάριθμες και μια που τα αγγεία που βρέθηκαν σ' όλη τη γύρω 
από την Ανατολική Μεσόγειο περιοχή και που οι χημικοί και 
ιστορικοί ανάλυσαν, μας επιτρέπουν να καθορίσουμε μια τεχνική, 
ένα ρυθμό, ένα συρμό και ακόμη πολλούς εμπορεύσιμους τύπους. 
Είναι πιθανό να υπήρχαν από τότε στα μεγάλα αστικά κέντρα ή 
έστω και στις πύλες των πόλεων, στα τέλη του 13ου αιώνα, δυο 
ειδών κεραμουργοί αυτοί που κατασκεύαζαν και πουλούσαν, 
αντάλλασσαν, δηλαδή, μεγάλα κομμάτια με τρόφιμα: λουτήρες, 
λεκάνες, σαρκοφάγους, μεγάλα και υψηλά πιθάρια, πλάκες για 
διακόσμηση ή για επένδυση κ.λπ. και αυτοί που κατασκεύαζαν και 
πουλούσαν επιτραπέζια σκεύη καθημερινής χρήσης. Οι πρώτοι 
μάλαζαν με την τσάπα ένα, δύο είδη ντόπιου, μα αρκετά 
χοντροκοσκινισμένου πηλού, άφηναν να υποστεί τη ζύμωση και 
τον έπλαθαν με τα χέρια. Όταν ο αγγειοπλάστης επρόκειτο να 
φτιάξει την κοιλιά ενός πιθαριού, που για τους αρχαίους χρησίμευε 
για βαρέλι, κιβώτιο και αποθήκη σιταριού -στα μυκηναϊκά 
ονομαζόταν QΕΤΟ -έβαζε πάνω στον τροχό, που γύριζε με τα 
χέρια ο βοηθός ή ο δούλος του, ένα μεγάλο πλακούντα από ζύμη. 
Σώριαζε, κατόπι, ολόγυρα στις άκρες, απάνω στους κυλίνδρους 
από πηλό, όλο και πιο μεγάλους, που έφταναν ως το πάνω μέρος 
της κοιλιάς και κατόπιν όλο και πιο μικρούς που έφταναν ως τα 
χείλη. Για να αποφύγει να σπάσει η μάζα, άφηνε κάθε ζώνη να 
στεγνώσει μια ώρα. Δεν απόμενε πια, προτού τη βάλει στο 
φούρνο, παρά να κολλήσει, με κεραμόκολλα, τις λαβές, που είχαν 
ζυγό αριθμό, να αλείψει την εξωτερική επιφάνεια με ειδικό 
επίχρισμα, να τη διακοσμήσει με κυματοειδή σχήματα ή εγκάρσιες 
γραμμές και να την αφήσει δύο ολόκληρες ημέρες να στεγνώσει 
στον ήλιο. Κατάρα στους ανέμους, στους δαίμονες ή στους 
ανθρώπους με κακό μάτι που, αυτήν ακριβώς τη στιγμή, τους 
έρχεται η ιδέα να ρίξουν βροχή. 
 
ΟΙ ΓΝAΦEΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΒΑΦΕΙΣ 
Πολλές άλλες ακόμη συντεχνίες επαγγελματιών συνωστίζονταν 
γύρω από τα τείχη και χρησιμοποιούσαν τα βουερά λεβέτια των 
σιδηρουργών , τις σκάφες και τους κάδους των αγγειοπλαστών. 
Εκεί δούλευαν οι γναφείς (ΚAΝΑΡEWE), που τους ονόμαζαν καμιά 
φορά "βασιλικούς", και οι βαφείς που καθάριζαν με ζεματιστό νερό 
τα μαλλιά, τα μπουγάδιαζαν με στάχτη και αιγυπτιακή σόδα ή με 
χώμα από την Κίμωλο, τα ξέβγαζαν, κατέστρεφαν τις φυτικές 



τρίχες ή ίνες με χυμό αλόης, ροδιάς, ξυνίθρας, στύψης, με ταννίνη 
ή με διάφορα αμμωνιούχα προϊόντα, για να πιάνουν καλά οι 
χρωστικές ουσίες, που έβγαζαν από την πορφύρα, την κοχενίλλη, 
τον κρόκο, την ίριδα, τον ίσατι, τον κάρθαμο ή τα σιδηρούχα 
χώματα. Μέσα από τα επίσημα έγγραφα των ανακτόρων 
βλέπουμε τους αξιωματούχους ντυμένους με άσπρους, κόκκινους 
και μαβιούς μανδύες, με άσπρα ή πολύχρωμα, γκρίζα, ασημένια, 
μπορεί ακόμη και χρυσά φεστόνια και άλλες γαρνιτούρες. Το 
ιδεόγραμμα 15β της γραμμικής γραφής Β εικονίζει, 
αναμφισβήτητα, έναν κάδο βαφέα που ανακατεύει με τη διχάλα του 
τα ρούχα ή τα κουβάρια του μαλλιού. Τα έτοιμα προϊόντα, 
ΤEΤUΚΟWΟΑ, στεγνώνουν στον ήλιο, πάνω σε ένα μικρό τοίχο ή 
σε μεταλλικές βέργες, ανάμεσα σε δυο σειρές δοκάρια, όπως 
συνηθίζουν ακόμη στη Λιβαδειά της Βοιωτίας ή στην Κρητσά της 
Κρήτης. 
 
ΟΙ ΑΡΩΜΑTΟΠΟΙΟΙ 
Αρωματοποιοί ονομάζονταν "αυτοί που βράζουν τις αλοιφές", 
ΑLΕΡΗΑΖΟΟΙ ή ΑLEΙΡΗΟΖΟΟΙ. Πρέπει να είχαν πολύ μεγάλη 
θέση και μέσα και έξω από τα ανάκτορα, αν σκεφτούμε ότι τα 
αρώματα, οι αλοιφές και τα κοσμητικά χρησιμοποιούνταν τόσο στη 
λατρεία όσο και σε μη θρησκευτικές χρήσεις, στην περιποίηση των 
ζωντανών όσο και των νεκρών, ότι αρωμάτιζαν τα κρασιά, τα 
τρόφιμα ακόμη και τα έπιπλα, ότι οι μυρωδιές ήταν η ευαίσθητη 
ψυχή των θεών, των ανθρώπων και των πραγμάτων και ότι τα είδη 
αρωματοποιίας στάθηκαν για πολύ καιρό μια από τις σημαντικές 
εισοδηματικές πηγές των ελληνικών πόλεων. Στην εποχή που μας 
απασχολεί ολόκληρα φορτία από φιάλες, οινοχόες, ψευδόστομους 
αμφορείς σφραγισμένους με κερί, που χωρούσαν δύο με τρία λίτρα 
αρωματικά έλαια, ξεκινούσαν από τα λιμάνια της Πελοποννήσου 
και της Κρήτης για όλα τα παράλια της Μεσογείου. Οι 
συμπληρωμένες με τις σημειώσεις του Θεόφραστου και του 
Πλίνιου του Πρεσβυτέρου, καθώς και από τις λαϊκές παραδόσεις, 
πινακίδες της Πύλου, μας δίνουν αρκετές πληροφορίες σχετικά με 
τη δουλειά της σημαντικής αυτής βιοτεχνίας, που ήταν 
συνδεδεμένη με τόσες άλλες και που την έλεγχαν οι άρχοντες των 
ναών και των ανακτόρων, Το 13ο αιώνα προ Χριστού αναφέρονται 
έλαια του φασκόμηλου, της κύπερης, του ρόδου. Το ελαιόλαδο 
ανακατεμένο με λίγο αλάτι, για να μην ταγκίζει, αποτελεί πολύ 
συχνά το είλημα, τη βάση ή, όπως λένε οι ειδικοί, "το σώμα" ή "την 
ουρά" του αρώματος. Με τη βοήθεια κάποιας ρητίνης ή μιας 
γόμμας δένδρου, ο τεχνίτης φιξάρει ή δένει σ' αυτό ένα μύρο που 
εξατμίζεται πολύ συχνά, το χυμό κάποιου μέρους του φυτού, της 



ρίζας, του βλαστού, των φύλλων, των λουλουδιών, ακόμη και των 
καρπών ή των σπόρων. 
 
ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
Όλοι αυτοί οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι ζούσαν συγκεντρωμένοι 
στην ίδια συνοικία, στοιβάζοντας την οικογένειά τους και τους 
δούλους τους μέσα σε μερικά μικροσκοπικά δωμάτια, δίπλα στα 
μαγαζιά και τους φούρνους τους. Διαβιβάζουν τα επαγγελματικά 
τους μυστικά από πατέρα σε γιο, αφού υπάρχουν ολόκληρες 
οικογένειες από τεχνίτες, όπως του ναυπηγού Φήρηκλου, γιου του 
Τέκτονα, του ξυλουργού και εγγονού του εφαρμοστού Άρμωνα. 
Ευκολονόητο είναι ότι τα εργαστήρια, που χρησιμοποιούσαν 
φωτιά, έπρεπε να είναι σχετικά απομακρυσμένα από τον κεντρικό 
συνοικισμό: η συνοικία του Κεραμικού στην Αθήνα, με τους 
αγγειοπλάστες, τους σιδηρουργούς, τους χύτες, τους λαναράδες 
και τους αρωματοποιούς της, δεν συγχωνεύτηκε ποτέ με την 
Ακρόπολη, τη συνοικία με τους ναούς, τα ανάκτορα και τα 
βοηθητικά του κτίρια. Ακόμη και οι βυρσοδέψες, αυτοί που 
προετοιμάζουν τα δέρματα, οι οπλοποιοί που κατασκευάζουν 
λινούς μανδύες και δερμάτινες ασπίδες, οι σχοινοποιοί, οι 
αμαξοποιοί, αυτοί που κατασκευάζουν δίχτυα, που τόσο καλά 
απεικονίζονται στα κείμενα της Μυκηναϊκής εποχής, όλοι αυτοί 
χρειάζονται νερό, χώρο και πρώτες ύλες, πράγμα που τους 
απομάκρυνε από την Ακρόπολη. Όχι, αυτούς που συναντάει 
κανείς μέσα από τα στενά και φιδωτά σοκάκια της Ακρόπολης, 
ανάμεσα στους αχθοφόρους, τα παιδιά, τους δούλους, τα 
φορτωμένα με εμπορεύματα γαϊδούρια και μουλάρια, είναι 
αποκλειστικά οικογένειες εργατών και αρχιμαστόρων στην 
υπηρεσία των βασιλιάδων και των θεών. Στη σκιά του παλατιού 
ζούσε ένα πλήθος από τεχνίτες, άντρες και γυναίκες, αυτόχθονες ή 
ξένους, μόνιμους κατοίκους σ' όλη τους τη ζωή ή περαστικούς 
επισκέπτες, δούλους αφιερωμένους σ' ένα ναό και λαϊκούς 
δούλους, πλανόδιους τραγουδιστές, θεραπευτές, μάντεις, κήρυκες, 
που τους καλούσαν ή τους έδιωχναν οι πλούσιοι. Από τα αρχεία 
που βρέθηκαν, γνωρίζουμε κάποιους που άκουγαν στο όνομα 
"Πλουτεύς", που είχαν στις διαταγές τους αμέτρητες υφάντρες, 
κατασκευάστριες ενδυμάτων και ράφτρες, Πολλοί κατασκευαστές 
ειδών πολυτελείας δουλεύουν και μοχθούν γι' αυτούς: 
υποδηματοποιοί, επιπλοποιοί, λεπτουργοί, σαμαράδες, 
σμαλτωτές, μαχαιροποιοί, τεχνίτες που επεξεργάζονται το κόκαλο 
ή το κέρατο, που φτιάχνουν έγχορδα όργανα, που συναρμολογούν 
τόξα... Οι ναοί που έχουν στην ιδιοκτησία τους απέραντες εκτάσεις 
και απολαμβάνουν μεγάλα εισοδήματα, έχουν τους δικούς τους 



αγγειοπλάστες, αρτοποιούς, ιεροφύλακες, οινοχόους, 
αρχειοφύλακες, δούλους και, καμιά φορά, όπως στην Κύπρο, τα 
Κύθηρα ή την Κόρινθο, τις ιερές πόρνες τους. Εδώ και πολύ καιρό 
αναζήτησαν να βρουν πώς έκαναν την περιουσία τους οι 
κατάφορτοι από χρυσάφι και κοσμήματα άρχοντες, που τους 
έθαβαν μαζί με τα θαυμάσια επιτραπέζια σκεύη και την 
πλουσιότατη ιματιοθήκη τους, με λίγα λόγια τον οικονομικό λόγο 
ύπαρξης του μυκηναϊκού πολιτισμού την παραμονή της 
καταστροφής. Οι λογιστικές πινακίδες μάς επιτρέπουν να 
προτείνουμε μια απάντηση: ο πλούτος των αρχόντων της Ελλάδας 
εξαρτιόταν, κατά μεγάλο μέρος, από το εμπόριο υφασμάτων, 
ακαθάριστων ή αρωματισμένων ελαίων, μεθυστικών κρασιών, από 
το δουλεμπόριο και την εκμετάλλευση των δούλων. 
 
ΥΦΑΝΤΑ 
Τριών ειδών είναι τα τεκμήρια στα οποία αξίζει να σταματήσουμε 
για λίγο. Αφορούν στη βιομηχανία υφασμάτων, στην επίπλωση και 
στη διαχείριση. Μια και τα υφάσματα χρειάζονται για να ντυθούν οι 
ζωντανοί και οι νεκροί, για την κατασκευή των πανιών και για την 
εξάρτυση των πλοίων, για την κατασκευή θωράκων, για το 
κλείσιμο των παραθύρων, για την ταπητουργία, για στρωσίδια του 
κρεβατιού, για την τυροκομία, για το κυνήγι, για την ιατρική κ.λπ., 
είναι εύκολο να καταλάβουμε ότι οι άρχοντες των ανακτόρων ή των 
ναών έλεγχαν αυστηρά την κατασκευή των λινών και μάλλινων 
υφασμάτων. Έξι διαφορετικά ιδεογράμματα παριστάνουν 
αντίστοιχα κουβάρια μαλλιών, σεντόνια ή ορθογώνια κομμάτια 
πανιού (ΡΑWEΑ), που τα αποτελούσαν ένα ως πέντε ραμμένα 
φύλλα, φορέματα (WEΑΝΟ, στα ελληνικά ελνός), κοντούς χιτώνες, 
σάρπες ή πολύχρωμα υφάσματα, χαλιά. Το ιδεόγραμμα του 
σεντονιού συνοδευόταν από πέντε διαφορετικά συλλαβικά σημεία, 
ΚΕ, KU, ΡΑ, ΡU, ΤΕ, WE, ΖΟ, που προσδιορίζουν το υλικό, την 
κατασκευή ή την κατεργασία του υφάσματος, αλεύκαντο για 
παράδειγμα, βαμμένο ή χωρίς γυαλάδα. Διάφορα επίθετα, καμιά 
φορά, προσδιορίζουν την προέλευση, τον παραλήπτη, τη 
γαρνιτούρα, το χρώμα. Γιατί ο ηγεμόνας μπορεί να ντύνεται με 
πορφύρα, οι άνθρωποι όμως της ακολουθίας του ΕQΕΤΑ -οι 
κόμητες θα λέγαμε- και οι βασιλικοί φιλοξενούμενοι φορούν άσπρα 
ή πολύχρωμα ρούχα. 
Στην κατασκευή υφασμάτων για λογαριασμό του βασιλιά 
χρησιμοποιούσαν πολυάριθμο γυναικείο προσωπικό, ελεύθερες 
γυναίκες, δούλες με τα παιδιά τους, που το πλήρωναν με ορισμένη 
ποσότητα αλευριού και σύκων. Βλέπουμε αμυδρά μέσα από τα 
κείμενα τις γυναίκες που ξαίνουν, ΡEKΙΤΙRΥΑ, να λαναρίζουν το 



άγριο μαλλί μέσα στη μικρή τους αυλή, τις κλώστριες, 
ΑRΑKΑΤEYΑ, κι ανάμεσά τους τις ειδικευμένες στο λινάρι, 
RΙΝEYΑ, τις υφάντρες, ΙΤΕΥΑ, να εργάζονται σ' έναν κάθετο 
αργαλειό και να τραγουδούν, όπως η Καλυψώ, στο βάθος της 
σκιερής και δροσερής κατοικίας τους, τις κατασκευάστριες, 
ΑΚΕΤΙRΙΥΑ, τις υφάντρες χαλιών, ΤΕΡΕΥΑ, τις ράφτρες, 
RΑΡΙΤΙRYΑ, καθισμένες όλες μαζί κατάχαμα, μέσα σε πραγματικά 
εργοστάσια, να βιάζονται να παραδώσουν τις παραγγελίες για 
τριάντα και σαράντα σεντόνια, δεκάδες φουστάνια και φούστες με 
βολάν ή χωρίς βολάν, με μανίκια ή ξεμανίκωτα. Έχουν στήσει 
κουβεντολόι. Προσπαθούν να αποφύγουν τα μαλώματα της 
επιστάτριας. Γιατί αυτή τους έχει επιβάλει μια πραγματική τιμωρία, 
ΤΑRΑSΙΥΑ, να επεξεργαστούν δηλαδή μέσα σε ορισμένο χρόνο 
μια ποσότητα ακατέργαστης ύλης, που την έχει ζυγίσει. 
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η πιο σημαντική θεά στις 
μυκηναϊκές ακροπόλεις, η Αθηνά, ήταν κλώστρια και το αγαπημένο 
της ζώο, η κουκουβάγια, είναι πουλί της ταπητουργίας. Στην 
Κνωσό, ορισμένα υφάσματα συνοδεύονται από ενδείξεις για το 
βάρος τους, ταυτόχρονα είναι και μονάδες αξίας. Εκείνο που έχει 
μεγαλύτερη σημασία είναι να γίνονται όλα πιο γρήγορα και όσο το 
δυνατόν καλύτερα. Χρειάζεται άραγε να πούμε πως δεν 
λαμβάνουν ποτέ υπόψη τους το χρόνο ούτε την παιδική 
θνησιμότητα; Όποιος έχει δει, και σήμερα ακόμη, τις νέες υφάντρες 
της Εγγύς και Μέσης Ανατολής να εργάζονται μαντεύει τι θέλουμε 
να πούμε. 
 
ΟΙ ΛΕΠΤΟΥΡΓΟΙ 
Οι λεπτουργοί και οι κατασκευαστές ψηφιδωτών φαίνεται πως 
ήταν περισσότερο προνομιούχοι, όχι μόνο γιατί ήταν απόλυτα 
εξειδικευμένοι διακοσμητές ή γιατί τους έφερναν, όπως τον 
Ικμάλιο, από την Κύπρο ή τις πόλεις της Συρίας ή της Φοινίκης, 
αλλά και γιατί τους εμπιστεύονταν πολύτιμα ξύλα και μέταλλα. Τα 
διακοσμητικά θέματα ταξιδεύουν, όπως και οι καλλιτέχνες και οι 
φιλοξενούμενοι. Μια μακρόχρονη παράδοση, που ξεκινάει από τα 
σουμεριακά και βαβυλωνιακά εργαστήρια, δίδαξε στους 
λεπτουργούς να κόβουν, να λειαίνουν και να συναρμολογούν με 
σφήνες και λούκια μικρές σανίδες από κέδρο, έβενο, τούγια, 
χαρούπι, να τις κοιλαίνουν, να κολλούν κόκκαλο, ελεφαντόδοντο, 
σμάλτο ή λεπτές πλάκες από ήλεκτρο (μείγμα χρυσού και 
ασημιού), χρυσάφι ή ασήμι, που σχηματίζουν όμορφα σχέδια 
πάνω στο σκούρο φόντο του επίπλου. Επικολλούν ακόμη 
ημιπολύτιμους λίθους. Καμιά φορά μέσα στις χαραξιές του ξύλου, 
που τις έχουν καταστήσει άφλεκτες, οι διακοσμητές χύνουν μια 



καυτή υαλόμαζα, KUWΑΝΟ, που έχει ένα χρώμα γαλάζιο προς το 
τυρκουάζ, ανάλογα με την ποσότητα της σκόνης του μαλαχίτη ή 
αζουρίτη που προσθέτουν σ' αυτή. Το εργαστήρι τους μυρίζει 
ψαρόκολλα, άσφαλτο, πίσσα, βερνίκι. Όπως οι λεπτουργοί που 
είχαν διακοσμήσει τα διαμερίσματα του Τουταγχαμών, των 
ηγεμόνων της Αλαλάχ, στον Ορόντη ή της Νούζι φτιάχνουν 
πλαίσια στους τοίχους, έπιπλα, κιβώτια, που η σκαπάνη τα βρίσκει 
σε χίλια κομμάτια μέσα στους τάφους ή στα ερείπια των 
ανακτόρων. Είναι συχνά πολύ λεπτή δουλειά να αποδώσουμε τη 
σημασία των τεμαχίων των αρχείων που αφορούν μια τόσο 
λεπτομερειακή και τόσο πολύμορφη εργασία στις Μυκήνες, στην 
Πύλο και στην Κνωσό. Τα πιο σημαντικά είναι τα χαμηλά, 
πτυσσόμενα τραπέζια, τα ανάκλιντρα με σκαμνάκια, που 
χρησιμεύουν για να βάζουν τα πόδια. Μόνο οι επιφανείς και οι θεοί 
δικαιούνται να κάθονται στο κάθισμα που ονομαζόταν θρόνος ή 
στα κρεβάτια όπου έκθεταν τους επιφανείς νεκρούς. Ο γενικός 
όρος που προσδιορίζει όλους τους επιπλοποιούς είναι 
ΤΟRΟΝΟWΟKΟ, "κατασκευαστής θρόνων". 
 
ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ 
Οι μεγαλοκυράδες, με τους μπούστους τους και με το φαρδύ 
παντελόνι σε σχήμα φούστας, γαρνιρισμένο με φραμπαλάδες, 
καθώς και οι άρχοντες, με την τριγωνική πάνα που τους σκεπάζει 
τα γεννητικά όργανα ή με χιτώνα, πηγαινοέρχονται φορτωμένοι με 
κοσμήματα. Στολίζουν τα μαλλιά, τα αυτιά, το λαιμό, τους 
καρπούς, τα δάχτυλα των χεριών. Πόρπες και καρφίτσες, 
ροδόσχημα κουμπιά συγκρατούν τις σάρπες, στερεώνουν τα 
ρούχα. Οι κομμώσεις, που άλλες αφήνουν κυματιστά τα μαλλιά και 
άλλες πλεκτά, στολίζονται με χτένες, κορδέλες, διαδήματα, μακριές 
φουρκέτες. Όλοι έχουν το δικό τους σφραγιδόλιθο, από 
χαλκηδόνιο λίθο, αχάτη ή κρύσταλλο, που αποτελεί αντίτυπο της 
προσωπικότητάς τους και ταυτόχρονα σφραγίδα και φυλαχτό, γιατί 
οι σκηνές νίκης που εικονίζονται σ' αυτόν έχουν συμβολική αξία. 
Έτσι οι χρυσοχόοι και οι λιθοχαράκτες του ανακτόρου δεν μένουν 
χωρίς δουλειά και χωρίς πελατεία. Εκείνοι, ωστόσο, που δέχονται 
τις περισσότερες παραγγελίες, είναι αυτοί που επεξεργάζονται το 
ελεφαντόδοντο. Δεν τους αρκεί να παραδίνουν στους 
επιπλοποιούς τα χαραγμένα ή ανάγλυφα στολίδια, που θα 
στολίσουν το δίφρο του άρματος, τα κιβώτια και τα σκαμνιά, όλα τα 
μικρά κιβώτια που θα δώσουν οι άρχοντες στους φιλοξενουμένους 
τους την ημέρα της αναχώρησής τους. Το ελεφαντόδοντο 
μεταβάλλεται κάτω από τα δάχτυλά τους σε ιντάλιο, σε κοσμήματα, 
σε φυλαχτά, σε λαβές, σε καθρέφτες, σε τραπέζια παιχνιδιών με τα 



πιόνια τους, τα ζάρια, τα κότσια τους, σε στρογγυλά κουτιά, σε 
αγαλματάκια, κεφάλια και μέλη που τα προσαρμόζουν ή τα 
σφηνώνουν σε μεγάλα επίχρυσα αγάλματα. 
 
ΕΛΕΦΑΝΤΟΥΡΓΟΙ 
Ο ελεφαντουργός των Μυκηνών έχει στον πάγκο του, που 
βρίσκεται πάντα σε μέρος πολύ φωτεινό, επτά μπρούντζινα 
εργαλεία: ένα μικρό πριόνι, τρία γλύφανα, το ένα με κυρτή λεπίδα, 
μια λίμα, ένα είδος κυλινδρικού τρίφτη και ένα τοξοειδές τρυπάνι. 
Το ξέστρο του είναι από οψιδιανό λίθο, τη λάβα αυτή που μοιάζει 
με γυαλί και που τη φέρνει από τη Μήλο ή από το Γυαλί. Το υλικό 
που θα επεξεργαστεί, το πράσινο, το λευκό ή το κίτρινο 
ελεφαντόδοντο, του έρχεται κυρίως από τη Συρία: κοπάδια από 
ελέφαντες ζούσαν στις όχθες του Ορόντη ως τον 8ο αιώνα προ 
Χριστού. Δεν περιφρονεί, ωστόσο, τα δόντια του ελέφαντα και του 
ιπποπόταμου της Αιγύπτου, τους χαυλιόδοντες των ελληνικών 
κάπρων. Κόβει με πριόνι στο χαυλιόδοντα, έναν κύλινδρο με τόσο 
τέλεια τομή, ώστε θα έλεγε κανείς ότι είναι μια μεταλλική ρωγμή. 
Σκαλίζει, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, πάνω στην εσωτερική 
επιφάνεια έναν άγριο ταύρο, που ανατρέπει έναν κυνηγό μέσα σ' 
ένα τοπίο δάσους. Χαράζει το εσωτερικό μέρος της βάσης, για να 
στερεώσει με σφήνες και λούκια ένα στρογγυλό πάτο. Ένα 
σμιλεμένο καπάκι εφαρμόζει στο στόμιο του πάνω μέρους. Θα 
μουσκέψει το αντικείμενο μιάμιση μέρα, αν ο πελάτης το θέλει, 
μέσα σε ξίδι ή στύψη και θα το βάψει με πορφύρα. Ή θα κολλήσει 
στην επιφάνεια ένα φύλλο χρυσού. Διαφορετικά, ο καλλιτέχνης θα 
σβήσει κατόπιν, με την πιο ψιλή άμμο και με σκόνη από 
ελαφρόπετρα, τις σπάνιες ανωμαλίες και θα γυαλίσει ολόκληρο το 
αντικείμενο με ένα στουπί γεμάτο κιμωλία. Τα θέματά του τα 
δανείζεται από την πανίδα και τη χλωρίδα της πατρίδας του, αλλά 
και, γύρω στο 1250, από τη θεματογραφία της Μιλήτου, της 
Σιδώνας και της Κύπρου, όπου ακμάζουν σημαντικά εργαστήρια: 
σφίγγες η μία απέναντι στην άλλη, πάλη λιονταριού με γρύπες, 
λιοντάρια που καταβάλλουν ταύρους και ανθρώπους. 
 
ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
Συχνά γίνεται λόγος για το επάγγελμα, και μάλιστα για την τάξη ή 
την κάστα των γραφέων. Σε κανένα, ωστόσο, από τα τέσσερις 
χιλιάδες πήλινα έγγραφα που υπάρχουν και που τα περισσότερα 
δεν είναι παρά προχειρογραφήματα ή προσωρινές σημειώσεις, 
δεν αναγράφεται το όνομά τους. Η έννοια όμως του γραφέα 
φαίνεται πως ήταν ξένη στο μυκηναϊκό πολιτισμό. Όποιος στην 
Ελλάδα ήξερε να γράφει, έστω κι αν ήταν ξένος, έπαιρνε, όπως και 



στην αρχαία Κίνα, σημαντική θέση στη διοίκηση των ανακτόρων 
και των ναών. Οι ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι έπρεπε να είναι 
όλοι γραμματισμένοι. Μετέγραφαν τους λογαριασμούς και τις 
χρονιάτικες αναφορές τους σε φθαρτά υλικά, λινό, περγαμηνή, 
φυτικές ίνες ή φλοιούς. Δέκα το λιγότερο αξιωματούχοι, ίσως και 
δώδεκα, έλεγχαν τις εισόδους και τις εξόδους των τροφίμων και 
των ακατέργαστων ή βιομηχανοποιημένων προϊόντων, 
συνέτασσαν τις απογραφές των στάβλων, των αποθηκών των 
εφοδίων ή των κελαριών, κατέγραφαν λογιστικά τα χρέη και τις 
οφειλές, καθόριζαν το ρόλο και τη βάση της φορολογίας, 
πρόβαιναν στην απογραφή του πληθυσμού και των ζωντανών, 
έκαναν κατανομή της εργασίας στις εργάτριες και στους εργάτες 
και εξοικειώνονταν με τις πολύπλοκες υποδιαιρέσεις των μονάδων, 
των μέτρων και των σταθμών. Μερικοί πίστεψαν πως 
αναγνώρισαν σαράντα, το λιγότερο, διαφορετικά "γραφεία" στο 
ανάκτορο μόνο της Κνωσού, γύρω στα 1300 π.χ. Στην 
πραγματικότητα τα λογιστικά έγγραφα μας γνωρίζουν διάφορους, 
πολύ ειδικευμένους υπαλλήλους, έναν επιστάτη για τα σύκα 
(ΟΡΙSUKΟ), έναν για τους καρπούς της γης ή τα δημητριακά 
(ΟΡΙΚΑΡΕΕU), έναν έφορο για το μέλι (ΜERΙDUΜΑ), έναν 
αποθηκάριο (ΟΡΙΤΕUΚΕΕU), έναν επιστάτη για τα κράματα 
(ΜΙΚΑΤΑ) ένα μετρητή (ΜΕΖΑΝΑ), έναν οπλοποιό (EΤΟWΟKΟ), 
ένα φύλακα των ιερών δερμάτων (DΙΡRERΑΡΟRΟ), έναν 
επιφορτισμένο στο άναμμα της φωτιάς με πολλούς βοηθούς, έναν 
υπο-επιστάτη (ΡΟRΟDUΜΑ). Πάνω από αυτούς, που θα έπρεπε 
να ξέρουν να γράφουν, γιατί έπαιρναν και διαβίβαζαν γραπτές 
διαταγές, υπήρχε ένας επίτροπος (KΟRΑΤE) και ένας 
πληρεξούσιος (ΡΟΡΟKΟREΤE) και, στις επαρχίες, ένας 
επαρχιακός επόπτης (ΑΤΟΜΟ) και ένας επαρχιακός διαχειριστής 
(DΑΜΟKΟRΟ). 
Είναι φανερό πως οι τελευταίοι αυτοί αξιωματούχοι 
(QΑSΙRΕWΙΥΟΤΕ) διακρίνονται σε σχέση με τους προηγούμενους 
από τα φανταχτερά τους ρούχα και τα εμβλήματά τους, από τη 
μεγάλη ζωή που έκαναν και από την ίδια την τροφή τους. Ο 
επαρχιακός ελεγκτής, για να φέρουμε ένα παράδειγμα, έπαιρνε τη 
χορηγία του σε γουρούνια. Οι επίτροποι και οι έπαρχοι 
φορολογούνταν διαφορετικά την ημέρα που το Κράτος είχε 
επείγουσες ανάγκες από μέταλλο ή λινάρι. Ορισμένοι υπάλληλοι 
με μυστηριώδεις αρμοδιότητες είχαν το δικαίωμα να απαλλάσσουν 
από ορισμένα βάρη αυτούς που διοικούσαν. Όπως αυτός ο 
ESΑREU, ίσως κάποιος διαχειριστής, που τον έλεγαν Κεύποδα, ο 
οποίος εξαιρούσε διάφορες κοινότητες στα νοτιοδυτικά της Πύλου, 
από τη φορολογία σε λινάρι ή σε είδη από λινάρι. Ή ακόμη ο 



WΑΤEU, κάποιος ίσως εφοριακός πράκτορας, που ήταν 
επιφορτισμένος με τις μισθώσεις της γης. Άλλοι μετακινούνταν, 
όπως ο ΑKERΟ, ελληνικά άγγελος ή αγγελιαφόρος, που ήταν 
επιφορτισμένος να στέλνει επιστολές, και ο KΑRUKΑ, ή ιερός 
κήρυκας. Τι να πούμε, ωστόσο, για τον ΡΑDEΥ, τον ΡΑDΑWEΥ 
και για πολλούς άλλους, που ο όνομά τους δεν εμφανίζεται παρά 
μια ή δυο φορές συνολικά; Και μια που δεν βρίσκουν κάτι 
καλύτερο, τους μεταφράζουν σαν κύρια ονόματα, ενώ μπορεί να 
είναι, για παράδειγμα, όπως οι ΑΜΟΤERE και οι EREUΤERE 
επίτροποι, επιθεωρητές, πληρεξούσιοι και φοροεισπράκτορες. 
 
ΖΩΓΡΑΦΟΙ 
Στην καρδιά του παλατιού, στο βάθος μιας αυλής, πίσω από μια 
στοά, από έναν προθάλαμο και από μια δίφυλλη πόρτα, 
απλώνεται μια μεγάλη τετράγωνη αίθουσα, που η οροφή της 
συγκρατείται από τέσσερις κίονες. Συγκεντρώνονται κοντά στην 
κεντρική εστία για τα γεύματα, για τα συμπόσια, που συνοδεύονται 
από τραγούδια και αφηγήσεις, για τις δεξιώσεις. Είναι το μέγαρο. 
Εκεί μέσα απασχολείται πότε-πότε μια ομάδα διακοσμητών με 
τους βοηθούς τους, για την επισκευή των τοιχογραφιών. Μιλούν 
αυθαίρετα για νωπογραφίες, αλλά πρόκειται για μια ολότελα 
διαφορετική τεχνοτροπία. Πάνω στις εσωτερικές πλευρές του 
τοίχου έχουν απλώσει οι χτίστες μια στρώση από κιτρινωπή 
άργιλο ανακατεμένη με ψιλοκομμένο άχυρο για να βαστάξει 
καλύτερα. Από πάνω οι γυψοποιοί πέρασαν δύο ή τρεις, πολύ 
λεπτές αλλά του ίδιου πάχους στρώσεις μαρμαροκονίας. Λειαίνουν 
τη μαρμαροκονία αυτή με μεγάλη προσοχή με το μαρμαρένιο 
στίλβωτρο, και σε μερικά σημεία ακόμη και με το νύχι: δεν υπάρχει 
πια η παραμικρότερη γούβα, μια ανωμαλία, ένα χαλίκι. Και κατόπιν 
τα αφήνουν όλα να στεγνώσουν έναν ολόκληρο μήνα. Οι ζωγράφοι 
εργάζονται πάνω στην τελευταία επίστρωση, μια στεγνή και 
σκληρή επένδυση, την ΚΙRΙSΕWΕ, σύμφωνα με τη μέθοδο που 
τώρα ονομάζουν Α FRESCΟ SECCΟ. Μουσκεύουν κομμάτι, 
κομμάτι, ελαφρά με το σφουγγάρι την επιφάνεια που θα 
διακοσμήσουν και που θα τη βάψουν με το πινέλο και το καλάμι. 
Οι κοπανισμένες χρωστικές ουσίες, που τις διαλύουν μόνο μέσα σ' 
ένα αρκετά ανοιχτόχρωμο ασβεστοπολτό, είναι βασικά οργανικές 
και ορυκτές ουσίες. Όταν το μαύρο δεν είναι από μελάνι σουπιάς, 
το φτιάχνουν από σκόνη καρβουνιασμένων οστών ή από καπνιά. 
Η ώχρα δίνει το κίτρινο και όταν την καίνε, διάφορες άλλες 
αποχρώσεις, που αρχίζουν από το καφέ και φτάνουν στο 
κοκκινόξανθο. Από τον αιματίτη βγάζουν τα διάφορα κόκκινα 
χρώματα, από το ροζ μέχρι το κρεμεζί. Το κιννάβαρι δίνει ένα 



χρώμα ροδαλό. Το μπλε και το πράσινο δεν είναι παρά οι σκόνες 
αυτές του αζουρίτη και του μαλαχίτη, των δύο αυτών ανθρακικών 
αλάτων του χαλκού, που συναντάμε στην κατασκευή της 
υαλόμαζας, που οι κιβδηλοποιοί και οι ερασιτέχνες εξακολουθούν 
να ονομάζουν λαζούρι, εμαγιέ, σμάλτο ή νιέλλο. Το πιο σκούρο ή 
πιο ανοιχτό καφέ δεν είναι παρά ένα χώμα με μικρότερη ή 
μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξείδια του σιδήρου και του 
μαγγανίου. Είναι πολύ πιθανό, μα όχι και βέβαιο, ότι οι 
μυαλωμένοι αυτοί τεχνίτες είχαν προσέξει τις χρωματικές αρετές 
που έχουν τα κράματα του κοβαλτίου και του χρωμίου, δύο 
ορυκτών που τα βρίσκουμε σε πολλά ορυχεία της Κρήτης. Όπως 
κι αν έχει το πράγμα, ένα είναι σίγουρο: ότι έκαναν διάφορες 
αναμείξεις μέσα στα δοχεία τους. 
 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ 
ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Από το βάθος της προϊστορίας υπάρχει κατοίκηση στην 
ελληνική και γενικά στην μεσογειακή περίμετρο με στοιχεία 
πολιτισμού που χαρτογραφούνται συνέχεια και 
ανακαλύπτεται σιγά σιγά  στην εποχή μας Την Εποχή του 
Χαλκού όμως στην περιοχή του Αιγαίου και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα αναπτύχθηκαν τέσσερις ξεχωριστά πολιτισμοί με 
μεγάλες ομοιότητες και μικρές  διαφορές μεταξύ τους ,  τους 
ονομάζουμε ως : Ο κυκλαδικός πολιτισμός. Ο πολιτισμός της 
Τρωάδας και του βορειοανατολικού Αιγαίου. Ο πολιτισμός 
της Κρήτης (μινωικός πολιτισμός).  Ο πολιτισμός της 
ηπειρωτικής Ελλάδας που εξελίχθηκε αργότερα στον 
(μυκηναϊκό πολιτισμό). 

Η διασπορά των μυκηναϊκών οικιστικών εγκαταστάσεων 
φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική 
γεωγραφία στο εσωτερικό της ελληνικής  επικράτειας. Τα  ελληνικά 
κράτη την μυκηναϊκή εποχή ήταν οργανωμένα σε μικρά 
ανεξάρτητα βασίλεια, τα οποία διοικούνταν από μια ισχυρή 
διοικητική έδρα. Δε γνωρίζουμε αν τα γεωγραφικά σύνορα έπαιζαν 
πάντα σημαντικό ρόλο στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. 

Η Πύλος ήταν το σημαντικότερο κέντρο και η πρωτεύουσα του 
βασιλείου της Μεσσηνίας, ενώ αντίθετα στην Αργολίδα σε μία 



σχετικά μικρή περιοχή υπήρχαν συγχρόνως δύο ισχυρές 
ακροπόλεις, των Μυκηνών και της Τίρυνθας, οι οποίες -
τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Ύστερης 
Χαλκοκρατίας- υπήρξαν ανεξάρτητα διοικητικά κέντρα. Ανάμεσα 
στα μεγάλα και σημαντικά μυκηναϊκά κέντρα υπήρχαν μικρότερες 
εγκαταστάσεις, η έκταση των οποίων δεν ξεπερνούσε μερικά 
εκτάρια.  

Μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα διαγράφονται καθαρά οι 
περιοχές της μυκηναϊκής επικράτειας. Το κέντρο του μυκηναϊκού 
πολιτισμού ήταν σαφέστατα η Πελοπόννησος, όπου εντοπίστηκαν 
τα σημαντικότερα μυκηναϊκά κέντρα- οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και 
η Πύλος. 

Πολύ σημαντικά κέντρα βρίσκονταν επίσης στη Βοιωτία, στη 
Θήβα, στο Γλα και στον Ορχομενό, όπου συναντάμε όλα τα 
χαρακτηριστικά κατάλοιπα του μυκηναϊκού πολιτισμού: τα 
ανάκτορα, τα μεγάλα τεχνικά έργα, οι οχυρώσεις και οι βασιλικοί 
τάφοι. Στην Αττική θα πρέπει επίσης να υπήρχαν αρκετές 
μυκηναϊκές θέσεις, όπως φαίνεται από τα λείψανα της μυκηναϊκής 
οχύρωσης στην Ακρόπολη των Αθηνών από τους θολωτούς 
τάφους στο Λαύριο και στο Μενίδι και από το σημαντικό ύστερο 
μυκηναϊκό νεκροταφείο της Περατής.  

Τα βορειότερα σύνορα της μυκηναϊκής επικράτειας ξεπερνούν  τη 
Θεσσαλία, όπου εκεί ξεχωρίζει το σημαντικό κέντρο της Ιωλκού. 
Στους 200 μυκηναϊκούς οικισμούς είναι που έχουν μέχρι σήμερα 
εντοπισθεί στη Θεσσαλία και δείχνουν πως υπήρχε πλήρης 
κατοίκηση σε όλη την πεδιάδα. Είναι λοιπόν κάτι πολύ δύσκολο να 
έχει τέτοια πυκνή κατοίκηση, η Θεσσαλία και οι Μυκηναΐοι που 
έχουν περάσει από πολλά μέρη της Ευρώπης να μην έχουν 
κατοικήσει την Μακεδονία όπως μέχρι τώρα τίθεται. Τον 12ο αι. 
π.Χ. οι οικισμοί αυτοί εγκαταλείπονται. Η εγκατάλειψη των 
οικισμών «διεξήχθη ειρηνικά, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία 
ένδειξη για παρέμβαση εξωτερικής απειλής, που να επιβεβαιώνει 
τη μεταγενέστερη ελληνική παράδοση της δωρικής εισβολής». Η 
περιοχή της Μακεδονίας φαίνεται ότι ήταν μέσα  από την τροχιά 
του μυκηναϊκού κόσμου και δεμένη περισσότερο από ορισμένες 
θεωρήσεις. Τα μυκηναϊκά προϊόντα που έφταναν στα λιμάνια της 
Χαλκιδικής και της Θάσου φανερώνουν εμπορικές επαφές με τα 
κέντρα του νότου. 



 
 



  
 

Αρχαίοι τάφοι που φέρονται να ανήκουν στην Μυκηναϊκή Εποχή, 

 ηλικίας 3.500 ετών,  έχουν έρθει στο φως κατά τη διάρκεια 

αρχαιολογικών ανασκαφών στην περιοχή της Αλικαρνασσού. 

 

Ο μυκηναϊκός κόσμος στον Όμηρο 
Η ομηρική Ανάπλαση της μυκηναϊκής εποχής. 

Οι «πολύχρυσες» Μυκήνες, το σημαντικότερο διοικητικό κέντρο, 

παρότι μνημονεύεται τόσο συχνά, δεν περιγράφεται με βάση τα 

γνωστά στους κατοπινούς συγγραφείς «Κυκλώπεια Τείχη» που 

στην κεντρική πύλη (την «Πύλη των Λεόντων») έφεραν ως 

έμβλημα τους όρθιους λέοντες, ένα ανάγλυφο που δεν μένει 

απαρατήρητο. 

Ο Όμηρος περιγράφει την εποχή του Χαλκού, πριν την 

γενικευμένη επικράτηση του Σιδήρου, λίγο πριν την καταστροφή 

των παλατιών και των ακροπόλεων των Μυκηναίων, η οποία 

συνέβη γύρω στο 1200 π.Χ. (καταστρέφονται όλα σχεδόν 

ταυτόχρονα, μαζί με τα τείχη), εκτός των Αθηνών.  

Είναι γεγονός ότι τις ένδοξες μυκηναϊκές ακροπόλεις, ο Όμηρος τις 

γνώρισε μόνο ως ερείπια, εάν πράγματι έζησε τον 8ο αι π.Χ., και 

ότι είδε τότε (την εικόνα τους) μπορεί σήμερα να την τεκμηριώσει 

και η αρχαιολογία με τα ευρήματα των ανασκαφών (κτίρια, 



κατασκευή, διαστάσεις…). 

Ο ποιητής λοιπόν με την ανάπλασή του επιχείρησε να 

ξαναζωντανέψει στοιχεία (ήθη, έθιμα, τρόπους ζωής, πολιτείες, 

πρόσωπα), τα οποία στην εποχή του άφησαν ελάχιστα ίχνη, όμως 

σ’ αυτό το εγχείρημα (δηλαδή την διαδικασία της ανάπλασης), 

υπάρχουν πολλά ενδεχόμενα: 

 

Α) Να στηρίχτηκε σε αυθεντικό υλικό, από την μυκηναϊκή περίοδο  

( έπη, αφηγήσεις, αρχεία, αναθήματα, στήλες…) και η ανάπλαση 

να έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. 

 

Β) Να έγινε σε χρόνο κοντινό ως προς τα ίδια τα γεγονότα, κάτι 

που σημαίνει ότι ο Όμηρος έζησε σ’ άλλη περίοδο (10ος ή 11ος αι 

π.Χ.) και γνωρίζει σημαντικές πληροφορίες. 

 

Γ) Ο ποιητής μεταφέρει αυτούσια την εποχή του (8ος αι) στην 

μυκηναϊκή εποχή και η ανάπλασή του έχει πλέον χαμηλή αξία. 

 

Δ) Η γνήσια ομηρική ανάπλαση να δέχτηκε μεταγενέστερες 

παρεμβάσεις από τους «Ομηρίδες», τον Πεισίστρατο ή άλλους 

διασκευαστές, οι οποίοι εισήγαγαν στοιχεία και αλλοίωσαν την 

εικόνα της… 

 

Συνεπώς εμείς θα σχολιάσουμε σύντομα την γνώση ή την άγνοια 

του Ομήρου προς την εποχή που αναπλάθει στα κείμενα του, 

χωρίς να λάβουμε υπόψη όλα αυτά τα ενδεχόμενα, και σε πρώτο 

επίπεδο θα διαπιστώσουμε την ύπαρξη ή όχι οποιασδήποτε 

σχέσης μαζί της. 

Η ομηρική γνώση ή η άγνοια θα κριθεί σε σύγκριση με 

διαπιστωμένα ευρήματα των μυκηναίων, των οποίων η ερμηνεία 

έδωσε γνωστά συμπεράσματα για την εικόνα του μυκηναϊκού 

κόσμου (τα έχουμε παρουσιάσει πριν «μυκηναϊκός πολιτισμός»). 

 

 

 

 



Ο Όμηρος και η Ανάπλαση της μυκηναϊκής Εποχής 

Το πρόβλημα της ασυμφωνίας Ομήρου – Μυκηναϊκών 

Eυρημάτων . 

 

(Η αμφισβήτηση) 

Η ομηρική «άγνοια» εμφανίζεται σε πολλά και χαρακτηριστικά 

στοιχεία της μυκηναϊκής εποχής. 

Είναι λοιπόν ολοφάνερη η διαφωνία ανάμεσα στην ομηρική 

μαρτυρία και στις πληροφορίες των πήλινων πινακίδων 

(σε Γραμμική Β΄), στο ζήτημα της δομής της μυκηναϊκής 

εξουσίας. 

 

Με βάση τις πινακίδες η οργάνωση της εξουσίας στα μυκηναϊκά 

βασίλεια έχει αυστηρή ιεράρχηση, με τον «Άνακτα» στην 

κορυφή, πλαισιωμένο από άλλους αξιωματούχους : Λααγέτες –

Επέτες – Χωρητές (korete) – Mόροπες – Tελεστές – 

Δαμοκόρους, ενώ οι βασιλείς είναι κατώτεροι αξιωματούχοι, 

όμως στον Όμηρο το ανώτατο αξίωμα δηλώνεται με τον τίτλο 

του βασιλιά, αντίθετα ο μυκηναϊκός όρος «άναξ» των πινακίδων 

χρησιμοποιείται ελάχιστες φορές για τους βασιλείς, αποδίδεται 

κυρίως στους θεούς  και φαντάζει απαρχαιωμένος. 

 

Απούσα στα έπη είναι και η πιστοποιημένη από τις 

πινακίδες εξειδίκευση των τεχνιτών : εριουργοί – βαφείς – 

χαλκείς – οπλουργοί …, αφού στον Όμηρο κυριαρχεί ο 

ποιμενικός βίος, η αίγλη των ληστρικών επιδρομών  και των 

λαφύρων, ενώ ως χρήσιμοι «επαγγελματίες» καταγράφονται 

μάντεις, αοιδοί και υφάντριες. Οι εμπορικές δραστηριότητες και 

οι συναλλαγές των αγαθών με στόχο το κέρδος, θεωρούνται 

υποτιμητικές, παρότι η αρχαιολογία αποκαλύπτει πως ανάλογες 

εμπορικές συναλλαγές συντελούνταν από τους Μυκηναίους σε 

ευρεία κλίμακα σ’ όλη την Μεσόγειο . 

 

Το εμπόριο κατά τον Όμηρο το διεξάγουν οι Φοίνικες, που 

κυριαρχούν στις θάλασσες, όμως χαρακτηρίζονται 

«απατεώνες» και «πλάνοι» (όπως και όλοι οι έμποροι) 



δυστυχώς όμως η παρουσία των Φοινίκων στον Όμηρο είναι 

εντελώς ασύμβατη με την εποχή των τρωικών γεγονότων (12ος 

αι) με βάση τα αρχαιολογικά δεδομένα…. 

 

Η ζωή στα ανάκτορα και στις βασιλικές οικογένειες στον Όμηρο 

έχει μια μορφή παραδοσιακή (τυπικές ενασχολήσεις), αφού η 

Ελένη και η Πηνελόπη ασχολούνται οι ίδιες με τον αργαλειό, το 

ίδιο συμβαίνει και με τους βασιλείς οι οποίοι διαθέτουν μεγάλο 

ζωικό κεφάλαιο (βόδια, πρόβατα, χοίρους) ή γαιοκτησία 

(χωράφια) με την οποία ασχολούνται άμεσα (π.χ. ο Λαέρτης 

εργάζεται, ο Οδυσσέας προκαλεί τον Αντίνοο να διαγωνισθούν 

στο όργωμα), όμως από τις ανασκαφές αποδείχτηκε ότι τα 

βασιλικά ανάκτορα ήταν «πολυκτήρια» με κυρίαρχες τις 

βιοτεχνικές και τις εμπορικές δραστηριότητες και με εμπορική 

διαχείριση των γεωργικών αγαθών (λάδι, σιτάρι…). 

 

Γενικά οι μυκηναίοι βασιλείς παρουσιάζονται αντιφατικά ακόμη 

ως προς την άσκηση της εξουσίας, αφού εμφανίζονται ισχυροί, 

πλούσιοι σε χρυσό – χαλκό, κτήνη, πολύτιμα αντικείμενα, 

δούλους, έχουν συμβούλους (γερουσία) μια ομάδα από 

ευγενείς κοντά τους (π.χ. ο Αλκίνοος), εντούτοις συγκαλούν 

λαϊκές συνελεύσεις σαν να πρόκειται για πολιτικό όργανο, που 

τους δεσμεύει ( π.χ. γίνονται συνελεύσεις του στρατού στην 

Τροία, του λαού στην Σχερία (Αλκίνοος, συμμετέχουν όλοι οι 

πολίτες), στην Ιθάκη ( Τηλέμαχος), στις οποίες γίνεται διάλογος 

και κάποιοι σαν τον Θερσίτη (Τροία) μπροστά σε όλους βρίζουν 

τους βασιλείς) . 

 

Όμως η πιο σημαντική παράλειψη από την αποτύπωση της 

καθημερινής ζωής των ανακτόρων αφορά τη χρήση της γραφής 

και τη λεπτομερή απογραφή των αγαθών κατά την διαχείρισή 

τους που, κατά την εκτίμηση των μελετητών, ο ποιητής δεν 

δείχνει να γνωρίζει, διότι δεν κάνει σαφές κατά πόσο οι βασιλείς 

χρησιμοποιούν την γραφή, ή αν αλληλογραφούν με τα βασίλειά 

τους, βέβαια στο συγκεκριμένο  ζήτημα υπάρχουν πολλές 

ενστάσεις, γιατί κάποιες ομηρικές αναφορές χρειάζονται 

περισσότερη ανάλυση. 



 

Ένα άλλο ζήτημα είναι η ποιητική άγνοια για τις επιβλητικές 

οχυρώσεις των μυκηναίων, που αποκαλύφτηκαν στις 

αρχαιολογικές ανασκαφές, αφού στην Ιλιάδα οι μυκηναίοι 

χτίζουν τείχη (όπως π.χ. το τείχος των καραβιών), με 

ξυλοδεσιές και υλικά που δεν αντέχουν στην πολιορκία μιας 

μέρας . 

 

Οι «πολύχρυσες» Μυκήνες, το σημαντικότερο διοικητικό κέντρο, 

παρότι μνημονεύεται τόσο συχνά, δεν περιγράφεται με βάση τα 

γνωστά στους κατοπινούς συγγραφείς «Κυκλώπεια Τείχη» που 

στην κεντρική πύλη (την «Πύλη των Λεόντων») έφεραν ως 

έμβλημα τους όρθιους λέοντες, ένα ανάγλυφο που δεν μένει 

απαρατήρητο. 

 

Αντίθετα διαπιστώνουμε ότι ενώ όλοι οι μεταγενέστεροι 

συγγραφείς  γνωρίζουν τα μεγαλοπρεπή ερείπια των Μυκηνών, 

τα αγνοεί ο Όμηρος που επιδιώκει ν’ αναπλάσει αυτή την 

εποχή…. 

 

 

 



 

 

Εντύπωση επίσης προκαλεί και κάτι άλλο, ότι ενώ ο ποιητής έχει 

έφεση στις λεπτομερείς περιγραφές (π.χ. περίτεχνων 

αντικειμένων ή όπλων) εντούτοις δεν μιλάει καθόλου για τις 

εντυπωσιακές τοιχογραφίες  των ανακτόρων, που ανακαλύπτουν 

οι αρχαιολόγοι, ή τα δάπεδα των ανακτόρων, που στην Οδύσσεια 

περιγράφονται να έχουν πατημένο χώμα, ενώ στις ανασκαφές 

αποδείχτηκε ότι έφεραν διάκοσμο και είχαν επίχρισμα γύψου. 

Περίεργες είναι και οι αναφορές για τις διατροφικές συνήθειες των 

μυκηναίων οι οποίοι ενώ έχουν σταθερές εγκαταστάσεις με 

ανεπτυγμένο πολιτισμό, ζουν λιτά τρέφονται κυρίως με ψητό κρέας 

(χοιρινά, πρόβατα) δεν σιτίζονται καθόλου με όσπρια, χόρτα ή με 

ψαρικά, παρ' ότι γνωρίζουν το ψάρεμα . 

 



 

 

Η ομηρική αφήγηση αποσιωπά επίσης σημαντικές ελληνικές 

πόλεις που άκμασαν κατά την μυκηναϊκή εποχή, όπως π.χ. τη 

Θήβα (κατάλογος νεών), ενώ μνημονεύονται οι Κάτω Θήβες (ίσως 

λόγω της καταστροφής της Θήβας από τους Επιγόνους, την οποία 

ο Όμηρος γνωρίζει) . 

 

Επίσης αναφέρονται λαοί, όπως οι Βοιωτοί, που έφτασαν στις 

περιοχές τους, κατά τον Θουκυδίδη, 60 χρόνια μετά τον Τρωικό 

πόλεμο, ή οι Δωριείς που είναι παρόντες, σ’ αυτή την εποχή (12ο 

αι), και η παρουσία τους θεωρείται απολύτως «φυσιολογική» στην 

Κρήτη, η οποία (Κρήτη) περιγράφεται εναρμονισμένη πλήρως στα 

μυκηναϊκά ήθη, κάτι που δεν επιβεβαιώνεται από τις ανασκαφές. 

 



Ο οπλισμός των πολεμιστών και ο τρόπος πολέμου, συνδυάζουν 

διαφορετικές εποχές και τεχνικές: Οι παλιές ασπίδες (η οκτώσχημη 

αλλά και η πυργωτή), που είναι ολόσωμες και παλιότερες του 13ου 

 αι . (αποτυπώνονται σε παραστάσεις ξιφών που βρέθηκαν στους 

μυκηναϊκούς τάφους), χρησιμοποιούνται ακόμη μαζί με τις 

κυκλικές, που είναι μεταγενέστερες και κρέμονται από τον ώμο με 

«τελαμώνα» διότι ο ποιητής (8ος αι) δεν γνωρίζει την ασπίδα με 

εσωτερική λαβή . 

 

 

Το δόρυ, χρησιμοποιείται από τους πολεμιστές κυρίως για ρίψεις 

προς τον εχθρό, ενώ κατά την μυκηναϊκή εποχή ήταν για χτύπημα 

από κοντά, επίσης αναφέρεται η οπλιτική φάλαγγα που ανήκει σε 

πολύ μεταγενέστερη εποχή (ανάπτυξη της πόλης – κράτους). 

 

 



 
 

  [ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΝΑΚΤΟΡΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ ] 



 

 

Όσον αφορά τα ταφικά έθιμα που καταγράφει ο Όμηρος 

μνημονεύεται κυρίως η καύση των νεκρών και ελάχιστα η ταφή 

(π.χ. οι νεκροί της πρώτης ημέρας, ο Πάτροκλος και Έκτορας 

καίγονται στην πυρά), όμως στους λακοειδείς τάφους που 

ανασκάφτηκαν στις Μυκήνες και σε άλλα πολλά μυκηναϊκά 

νεκροταφεία γίνεται σαφές ότι οι νεκροί θάβονται με κτερίσματα .  

 
 

 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με την λατρεία αφού στις πόλεις (π.χ. 

Τροία) αναφέρονται ναοί, αγάλματα, ιερείς και ιέρειες 

και προηγμένη λατρεία, κάτι όμως που δεν επιβεβαιώθηκε ακόμη 

από τις ανασκαφές. 

 



Αυτή η εικόνα για το επικό υλικό, ως αποτέλεσμα ανάμειξης 

στοιχείων από διαφορετικές εποχές, τεκμηριώνεται ακόμη και από 

δευτερεύοντα στοιχεία του έπους, όπως είναι οι παρομοιώσεις, οι 

αναφορές για την ιππευτική, ή το βράσιμο του κρέατος που έγιναν 

ήδη αντικείμενο παρατήρησης από τους Αλεξανδρινούς 

αποκαλύπτοντας τα πολιτιστικά στρώματα στο έπος …..  

 

Ακόμη και οι θέσεις γνωστών μυκηναϊκών κέντρων δίνονται με 

αρκετή ασάφεια όπως π.χ. η Ιθάκη ή οι Μυκήνες. 

 

Εκείνο όμως που στο έργο του Ομήρου προβληματίζει ιδιαίτερα 

είναι η καραυγαλέα απουσία των Χετταίων και η παντελής άγνοιά 

τους, ως δύναμη στην Ασία, αφού στην επικράτεια 

τους διενεργούνται οι επιχειρήσεις των Αχαιών. Οι Χετταίοι ήταν 

μια δύναμη που για αιώνες κυριαρχούσε στην Ασία. 

 

Η απλή απαρίθμηση όλων αυτών των στοιχείων υποδεικνύει ότι ο 

ποιητής (ή κάποιοι άλλοι διασκευαστές) εισήγαγαν στοιχεία από 

μια άλλη εποχή που εναρμονίζονται δύσκολα με την μυκηναϊκή 

εποχή και πολλά δείχνουν ότι ανήκουν στον 8ο αι. π.Χ. 

 

Πρέπει όμως να πούμε ότι η ομηρική «άγνοια» εκτείνεται ακόμη 

και στον 8ο αι.  την εποχή που θεωρητικά έζησε ο ίδιος ο Όμηρος, 

σε χρόνους που δεν δικαιολογείται εύκολα. 

 

Έτσι διαπιστώνουμε την ολοφάνερη άγνοια της Σμύρνης, από ένα 

ποιητή που έζησε στην Ιωνία (πιθανόν την Σμύρνη), παρότι 

αναφέρεται η θυσία στον Ελικώνιο Ποσειδώνα (το Πανιώνιο ιερό), 

εξίσου εντυπωσιακή είναι η αναφορά στην Μίλητο, στην οποία 

τοποθετεί ως κατοίκους τους Κάρες, που είναι «βαρβαρόφωνοι», 

δυο ενδείξεις που αποκαλύπτουν ότι ο ποιητής αγνοεί τον 

αποικισμό ή την παρουσία των Ελλήνων στην Μικρά Ασία (όταν 

μάλιστα έζησε τον 8ο ή 9ο αι !!! ), ενώ γνωρίζει τον δωρικό 

αποικισμό στο νότιο άκρο του Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, που έγινε 

κατά πολύ αργότερα από την άφιξη των Ιώνων. 

Μένει λοιπόν να δούμε αν Όμηρος έχει κάποια σχέση με την 

μηκυναϊκή εποχή , δηλαδή ν’ αναφερθούμε στα πιστοποιημένα 



μυκηναϊκά στοιχεία που συναντάμε στον Όμηρο, τα οποία με την 

παρουσία τους θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αρχαιολογικά την 

ομηρική ανάπλαση και κατ’ επέκταση την εγκυρότητα του αφηγητή. 

 

 

2. Η «εγκυρότητα» του ποιητή Ομήρου . 

Η «μυκηναϊκή» εκδοχή της ομηρικής ανάπλασης . 

 

Είναι γεγονός ότι εξειδικευμένοι μελετητές( όπως π.χ. o Kirk και 

άλλοι) που μελέτησαν την ομηρική ανάπλαση, αναγνωρίζουν σ’ 

αυτή αρκετά αυθεντικά μυκηναϊκά στοιχεία, που αναφέρονται είτε 

στον υλικό είτε στον πνευματικό πολιτισμό της μυκηναϊκής 

περιόδου. 

 

Μια σύντομη αναφορά σ’ αυτά θα μας θυμίσει γνωστά δεδομένα :  

Οι ήρωές του Ομήρου χρησιμοποιούν στον πόλεμο μικρά άρματα- 

τα οποία έσυραν άλογα, που πάνω επιβαίνουν δύο πρόσωπα, 

όπως ακριβώς απεικονίζονται και στα ευρήματα (τοιχογραφίες, 

ταφικές στήλες…), μάλιστα οι πήλινες πινακίδες της Κνωσού 

αναφέρουν ( για το ανάκτορο ) πως διέθετε 120 άρματα έτοιμα με 

τροχούς, 41 χωρίς τροχούς και 237 που δεν είχαν ακόμη 

συναρμολογηθεί. 

 

 

 



Οι ομηρικές αναφορές αποδεικνύονται άκρως κατατοπιστικές, 

ιδίως στις κατασκευαστικές τους λεπτομέρειες, π.χ. στην ΡΥ 

Sa287 πινακίδα της Πύλου «a-ku-ro- de-de-me-no Τροχός. ΖΕ 1» 

αναφέρεται ζεύγος τροχών «δεμένοι με άργυρο», για ένα άρμα 

πολυτελούς κατασκευής, όμως η περιγραφή προκαλεί μεγάλη 

εντύπωση κατά τον Προμπονά διότι παραπέμπει με μεγάλη 

ακρίβεια σε ομηρική περιγραφή, στην Ε-722 της Ιλιάδας, όπου 

περιγράφεται αναλυτικά ένα πολυτελές (θεϊκό) άρμα : 

 

«κι η Ήβη τις ρόδες άρμοσε δεξιά ζερβά στ’ αμάξι, 

τις χάλκινες, τις οκτάκτινες, στο σιδερένιο αξόνι. 

Μαλαματένιος, ακατάλυτος ο γύρος τους, κι απάνω 

στεφάνια περασμένα χάλκινα, που να σαστίζει ο νους σου 

κι από καθάριο ασήμι ολόγυρα στις άκρες κεφαλάρια…» 

 

 

Η μνημονευόμενη πρακτική (Ιλιάδα) της αποσυναρμολόγησης των 

αρμάτων, μετά την χρήση τους (τα άρματα δένονται και 

αποσυναρμολογούνται), βρίσκει εντυπωσιακή αντακόκριση (με 

ακρίβεια) στις πινακίδες, που καταγράφουν πιστοποιημένες 

συνήθειες της καθημερινότητας των μυκηναίων, ενώ πινακίδες σαν 

την προηγουμένη (που σχολιάσαμε) αποκαλύπτουν μια 

ολοφάνερη αναλογία ακόμη και στους κατασκευαστικούς τρόπους 

(τεχνολογία και μεταλλοτεχνία) του Ομήρου και της μυκηναϊκής 

εποχής . 

 

Οι πολεμιστές στον Όμηρο φέρουν ως οπλισμό μόνο τα χάλκινα (ή 

ορειχάλκινα) όπλα, τα οποία σύμφωνα με τις ανασκαφές και τα 

ευρήματα δεν είναι τελείως άγνωστα (ως προς την μορφή τους) 

στον ποιητή, αλλά είναι σύμφωνα με τις περιγραφές του και 

παρόμοια. 

 

Η μεγάλη ασπίδα (σάκος) που κρατά ο Τελαμώνειος Αίας, στην 

οποία καλύπτει τον Τεύκρο, για να τοξεύει, αλλά και η ολόσωμη 



του Περιφήτη απεικονίζονται σε παραστάσεις από ευρεθέντα ξίφη 

σε τάφους, εντύπωση όμως προκαλεί ότι οι ασπίδες, ακόμη και οι 

μικρές κυκλικές, κρεμιούνται από τον ώμο με τελαμώνα και δεν 

φέρουν λαβή όπως ακριβώς απεικονίζονται σε ευρεθείσες 

παραστάσεις . 

 

Επίσης οι χάλκινες περικνημίδες που πάντοτε φέρουν οι ομηρικοί 

πολεμιστές, επιβεβαιώνονται από τις παραστάσεις των αγγείων, 

όπως και το κράνος από δόντια αγριόχοιρου, που δίνει ο Μηριόνης 

στον Οδυσσέα, αφού βρέθηκε παρόμοιο σε ανασκαφές, ενώ 

τα ξίφη που αναφέρονται με την ονομασία «φάσγανον» 

αργυρόηλον συναντιούνται με την ίδια λέξη σε πινακίδες της 

Γραμμικής Β΄ και βρέθηκαν (παρόμοιας κατασκευής) σε 

ανασκαφές.  Αλλά και η τεχνική της επεξεργασίας του χρυσού είναι 

μυκηναϊκή, η οποία επιβιώνει μέχρι το τέλος των μυκηναϊκών 

χρόνων, μάλιστα η περιγραφή ενός χρυσού κυπέλλου του 

Νέστορα «του όμορφου κυπέλλου που ο γέρος είχε φέρει από την 

Πύλο κι είχε διπλό το πόδι, τέσσερα αυτιά, κι ολόχρυσες εις το 

καθένα δύο περιστερές που εφαίνονταν ως να τσιμπολογούσαν» 

αποδείχτηκε εξαιρετικά ακριβής γιατί παρόμοιο βρέθηκε στις 

ανασκαφές (Μυκήνες). 

 

Όμως και ο τρόπος που χρησιμοποιούνται τα χρυσά κύπελλα των 

αρχόντων π.χ. του Αχιλλέα, που σπένδει ευχόμενος πριν την 

αναχώρηση του Πατρόκλου, το οποίο κατά τον Όμηρο 

χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον βασιλιά, 

αποδεικνύεται από τα ευρήματα ότι απηχεί μέρος των συνηθειών 

εξουσίας και τελετουργίας, διότι το συναντάμε στις μυκηναϊκές 

ταφές να συνοδεύει επιφανείς νεκρούς ως κτέρισμα (τάφος των 

Φυτειών στην Αιτωλοακαρνανία…). 

 



 
 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί επίσης η περιγραφή των 

ανακτόρων, η οποία αποτυπώνει ένα μεγαλοπρεπές οικοδόμημα, 

με αυλή, την αίθουσα των συμποσίων που έχει κολώνες και την 

«εσχάρη» (εστία) στο κέντρο, διαθέτει λουτρά (Σπάρτη), δωμάτια 

για τις δούλες ( στο ισόγειο κοντά στην κουζίνα), έχει μεγάλες 

αποθήκες και σκάλες εσωτερικές ( από την αίθουσα που οδηγούν 

στον πρώτο όροφο, στα βασιλικά δωμάτια) … Mάλιστα οι ομηρικές 

περιγραφές, σε Ιλιάδα και Οδύσσεια, αντιστοιχούν προς τα 

ευρεθέντα κτίρια των ανασκαφών, δηλαδή στα τριμερή ορθογώνια 

οικοδομήματα της Πύλου, της Τύρινθας, των Μυκηνών, που όντως 

αποδεικνύονται πολυσύνθετα και «σκιόεντα» (σκιερά), ενώ ο 

μνημονευόμενος πλούτος τους αντιστοιχεί θαυμάσια με τα πλούσια 

σκεύη που βρέθηκαν και τις μεγάλες αποθήκες τους, π.χ. στην 

Πύλο βρέθηκαν 3000 κύπελλα (κύλικες) που δείχνουν πως υπήρχε 

τεράστια δυνατότητα εξυπηρέτησης υψηλών προσώπων – 



δεξιώσεις, ενώ στις αποθήκες βρέθηκαν 33 μεγάλοι πίθοι λαδιού 

και άλλοι 35 εξίσου μεγάλοι κρασιού 61. 

 

 
 

 

Οι ομηρικοί βασιλείς(-ευγενείς) παρουσιάζονται φιλοπόλεμοι, 

συμμετέχουν ενεργά στον πόλεμο και τις μάχες (Αγαμέμνονας, 

Οδυσσέας, Αίας…) χρησιμοποιούν τα άρματα που τα σέρνουν 

επίλεκτα άλογα, «προμαχούν» βγαίνοντας μπροστά από τους 

υπολοίπους (π.χ. Αινείας….), ή μονομαχούν διεκδικώντας το 

αποτέλεσμα της μάχης (Έκτορας – Αίαντας …), ενώ αγαπούν το 

κυνήγι, ιδίως του κάπρου (Ιλ. Ι 538-550, Μ 41 και Οδ. το κυνήγι 

στον Παρνασσό με τον Αυτόλυκο που τραυματίζεται ο Οδυσσέας) 

και αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται από την τοιχογραφία της 

Τύρινθας και τον σφραγιδόλιθο από το θολωτό τάφο του 



Βαφειού (προσφιλές μυκηναϊκό θεματολόγιο). 

 

 
 

Ας έρθουμε όμως και σε κάποιες ειδικότερες πληροφορίες. 

 

Αυθεντική («μυκηναϊκή»), θεωρείται η γεωγραφική κατανομή και τα 

δηλούμενα όρια των ομηρικών βασιλείων, δηλαδή η πολιτική 

διαίρεση του μυκηναϊκού κόσμου, όπως και πολλές από τις 

ονομασίες που χρησιμοποιούνται εκεί π.χ. τα τοπωνύμια. 

Τα στοιχεία της διοικητικής διαίρεσης του αχαϊκού κόσμου κατά τον 

Όμηρο διαπιστώθηκε ότι απηχούν σε στοιχεία των πινακίδων, η 

πιο χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση της Πύλου 

(όπως την περιγράφει ο Προμπονάς ) της οποίας η διοικητική 

διαίρεση (σύμφωνα με τις πινακίδες) γίνεται σε δύο ζώνες, εκ των 

οποίων η μία έχει εννέα (9) πόλεις και η άλλη επτά ( 7 ), όμως 

αυτή η διαίρεση, όπως αποδεικνύεται, είναι γνωστή στον Όμηρο 

ακριβώς έτσι, αφου το κείμενο της Ιλιάδας αποδίδει στον Νέστορα 

9 πόλεις (Β 591 ραψωδία), μάλιστα την ίδια διαίρεση επιβεβαιώνει 

έμμεσα στην Οδύσσεια, όταν ο Τηλέμαχος φτάνει στην Πύλο, εκεί 

γίνονται θυσίες στον Ποσειδώνα στο λιμάνι, σε εννέα θέσεις 

(«έδραι») και στην κάθε μία ήταν 500 κάτοικοι, αλλά και το δεύτερο 

διοικητικό κομμάτι δεν είναι άγνωστο στον ποιητή, αφού όπως 

φαίνεται «ανήκει» στον Αγαμέμνονα, διότι στην πρεσβεία προς τον 

Αχιλλέα (Ι 291-4) του υπόσχεται 7 πόλεις δώρο, τις οποίες 



ονομάζει μία- μία συμπληρώνοντας «κι είναι όλες στο γιαλό, στο 

σύνορο της αμμουδάτης Πύλου» (Ι 295), δηλαδή βρίσκονται κοντά 

στην περιοχή της Πύλου…. 

 

Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τα τοπωνύμια : 

 

-περιοχών όπως Σάμη, Δουλίχι, Ιθάκη, Πύλος, Φθία, Ελλάς… 

 

-πόλεων : Άργος, Αγχίαλος, Άλος… 

 

αλλά και τα υδρωνύμια π.χ. Σπερχειός, Αχελώος, Υπέρεια…  

 

Είναι γεγονός ότι πολλά από αυτά έχουν μυκηναϊκή προέλευση και 

όπου μπορούν ν’ αξιοποιηθούν είναι χρήσιμα στην αρχαιολογία 

υπάρχουν όμως κάποια, με βεβαιωμένη παλαιότητα, που η 

αξιοποίησή τους από τον Όμηρο εγείρει πολλές απορίες. 

 

Η ενσωμάτωση τοπωνυμίων και υδρωνυμίων με βεβαιωμένη 

παλαιότητα όπως π.χ. το όνομα «Αίγυπτος» για το Νείλο, ή 

κάποιες ονομασίες πόλεων, δημιουργεί ζήτημα για το πότε (την 

εποχή) ήταν σε χρήση, διότι στην υποτιθέμενη εποχή του Ομήρου 

(8ος αι. π.Χ.) έχουν ήδη ξεχαστεί, ενώ είναι άγνωστα στους 

κατοπινούς Έλληνες, οι οποίοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν 

ούτε την θέση πολλών ομηρικών πόλεων (π.χ. 3 Οιχαλίες του 

Ευρύτου). 

 

Ενδιαφέρουσα είναι όμως και η περίπτωση των ομηρικών 

γενεαλογιών, αφού οι περισσότερες, ειδικά των βασιλικών γενών 

(Αγαμέμνων, Αχιλλέας, Διομήδης…) έχουν μικρό βάθος χρόνου 

(έως τρεις γενιές) και προηγούνται των Τρωικών γεγονότων. 

Υπάρχουν όμως ενδείξεις ότι κάποιοι πρόγονοι ονομάζονταν έτσι, 

ή ότι ανάλογα τα ονόματα χρησιμοποιούνταν κατά την μυκηναϊκή 

περίοδο. 

 

Οι ομηρικοί πρωταγωνιστές του μυκηναϊκού κόσμου έχουν 

ονόματα που τα συναντάμε στις πήλινες πινακίδες (Αχιλλεύς, 

Έκτωρ…), μάλιστα τα ονόματα των προσώπων στις πινακίδες 



αποκαλύπτουν μια βαθύτερη σχέση με την ομηρική ανάπλαση, 

αφού ο e-u-me-ne= Ευμένης (ευ+μένος) απαντά στον Όμηρο με 

την ίδια σημασία (αυτός που έχει δύναμη) και απηχεί στο ιδεώδες 

της γενναιότητας (ανδρείας), ο na-u-si-ke-re-we = Ναυσικκέφης 

(ναυς + κλέος= ο ένδοξος των πλοίων) απηχεί στις πινακίδες, 

όπως στον Όμηρο, δηλαδή το ιδεώδες της ναυτοσύνης, όπως 

δηλώνεται και με το e-u-na-wo=Εύναφος= ομηρ. Εύνηος, ενώ ο e-

u-me-ta = Ευμήτας (ευ+μήτις= ο πολύ συνετός) απηχεί στο 

ομηρικό ιδεώδες της σοφίας, όπως και ο e-u-me-de (Ευ+μήδος= ο 

επινοητικός) που απηχεί στην ομηρική επινοητικότητα (Οδυσσέας, 

Δούρειος Ίππος), αντίθετα ο ra-wo-qo-ta= Λαφοφόντας= 

Λαοφόντης (αυτός που φονεύει τους πολεμιστές) όπως και ο a-no-

qo-ta = Ανορφόντας= ομηρ. ανδρεϊφόντης απηχούν στο 

πολεμόχαρο ιδεώδες που όντως αποδίδεται από τον Όμηρο στους 

Αχαιούς. 

 

Η πολιτιστική εικόνα των μυκηναίων στον Όμηρο, δεν είναι άσχετη 

με την πραγματικότητα, αφού οι αξίες τους (τιμή, ηρωισμός), οι 

σχέσεις τους, η εθνική και κοινωνική τους εικόνα, η φιλοπόλεμη 

νοοτροπία τους, η ψυχολογία τους, οι δοξασίες, οι θεότητες, τα ήθη 

(φιλοξενία), οι συνήθειες της ανταλλαγής πολύτιμων αναμνηστικών 

δώρων (κειμήλια), επιβεβαιώνονται από τις ανασκαφές, στις 

οποίες διαπιστώθηκαν κοινά ήθη, κοινή γραφή, τεχνοτροπίες, 

παρόμοια κτερίσματα όπως π.χ. άφθονα όπλα, πολύτιμα υλικά, 

κοσμήματα και αντικείμενα από πολύ μακρινούς τόπους … 

Σύμφωνα με τον Όμηρο κεντρική διοίκηση (ενιαίο κράτος) όλων 

των μυκηναίων δεν υπήρχε, αλλά ίσως να υπήρξε μια χαλαρή 

ομοσπονδία κρατών . 

 



 

Χρυσό σκήπτρο, Κούριο (Κύπρος) 11ος αι. π.Χ 

 

Οι βασιλείς της «πολύχρυσης» πόλης των Μυκηνών είναι οι πιο 

σημαντικοί, «σκηπτούχοι» 65 βασιλείς, που το σκήπτρο τους το 

παραχώρησε ο Δίας και το μεταβιβάζουν κληρονομικά με την 

διαδοχή στον θρόνο (κληρονομική μοναρχία), παρουσιάζονται 

ανώτεροι σε πλούτο και δύναμη, συμμετέχουν στον τρωικό πόλεμο 

με τους περισσότερους πολεμιστές και τα περισσότερα καράβια 

(100), παρέχουν πλοία ακόμη και σ’ άλλους, διοικούν τις 

περισσότερες πόλεις, έχουν δικαιοδοσία σε πολλά εδάφη (Πύλος), 

και αυτούς τους ομηρικούς ισχυρισμούς απέδειξαν οι ανασκαφές 

(εκεί) όταν έφεραν στο φως άφθονα ευρήματα σε χρυσό και 

πολύτιμα μέταλλα… 
 

 



 

 

Ο Αγαμέμνων με σκήπτρο. 410 -400 πχ Αρχ. μουσείο Τάραντα -

Ζωγράφος του Μειδία. 

 

Ο Όμηρος αν και γνωρίζει τους Δωριείς και τους Ίωνες όμως 

επιμένει ότι μόνο οι Αχαιοί είναι οι πρωταγωνιστές του μυκηναϊκού 

κόσμου, οι οποίοι παρουσιάζονται ως πολυάριθμη και συμπαγής 

ελληνόφωνη ομάδα κάτι που αποδείχτηκε από την ανάγνωση των 

πήλινων πινακίδων (Γραμμική Β΄). 

Ονομάζονται επίσης «Δαναοί» και «Αργείοι» ενώ η προσφώνηση 



«Παναχαιοί» δείχνει την κυριαρχία του Αχαϊκού φύλου και την 

φυλετική ενότητα (ενώ οι αντίπαλοι διακρίνονται σε Τρώες – 

Δαρδανούς - Συμμάχους) κάτι που πλέον μαρτυρεί την οργάνωση 

ενός ανταχαϊκού μετώπου . 

 

Στα κείμενά του Ομήρου οι Αχαιοί (Έλληνες) αντιμετωπίζονται ως 

ενιαίος λαός που έχει επίγνωση του παρελθόντος, ιστορία (εθνική 

συνέχεια) και πολιτιστική ενότητα ( Κρήτη, Πελοπόνησος, Φθία, 

Βοιωτία, Αττική, Ιόνιο, Αιγαίο, αποτελούν ένα ενιαίο περιβάλλον) 

και αυτός ο πολιτισμός που έχει χρώμα ελληνικό (παράδοση) έχει 

συνέχεια, γι’ αυτό και ο ποιητής σ’ όλο το έργο του οργανώνει ένα 

χρονολογικό ιστό παρελθόντων «γεγονότων» που όμως τον 

γνωρίζει και ο αναγνώστης . 

 

Τέλος σημαντικό τεκμήριο της αξιοπιστίας του αφηγητή –ποιητή 

είναι τα μυκηναϊκά στοιχεία στη γλώσσα των επών που έχουν 

συγγένεια προς την γλώσσα των πινακίδων (Γραμμική Β΄), ενώ 

εντύπωση προκαλεί ο όγκος των μυθικών αναφορών και η 

πληθώρα των μύθων και των παραδόσεων που ενσωματώνει το 

έπος. 

 

Ο Όμηρος συντηρεί και «καταγράφει» τους παλαιούς μυκηναϊκούς 

μύθους που αποτελούν την πνευματική εικόνα του μυκηναϊκού 

πολιτισμού (είτε αφορούν τους θεούς (Ήφαιστος - Σίντιες) είτε τους 

παλαιούς ήρωες, είτε κάποια μυθικά πρόσωπα (Νιόβη)), μάλιστα η 

αξιοποίησή τους υπηρετεί την απόπειρα του ποιητή για τη 

«χρονολόγηση» των αφηγούμενων γεγονότων. 

Συνεπώς ένα μέρος του υλικού της ομηρικής ανάπλασης (των 

επών) είναι μυκηναϊκής προέλευσης, ίσως αποτελεί το πνευματικό 

υλικό της, δηλαδή μύθοι – πληροφορίες που ενσωματώθηκαν στο 

έπος της Ιλιάδας . 

 

Ο εντοπισμός τέτοιου είδους υλικού στα ομηρικά έπη γεννά την 

απορία της προέλευσης, της διατήρησης αυτού του υλικού ( των 

πληροφοριών) για μεγάλο διάστημα, ενώ θέτει επίσης το ζήτημα 

της αξιοποίησής τους (μεθοδολογικά) από τους πνευματικούς 

δημιουργούς (ποιητές). 



 

Αυθεντικό και αξιόπιστο υλικό στα έπη σημαίνει λοιπόν « πηγές» ή 

παλαιότερα πρότυπα… 

 

Όμως το ζήτημα των πηγών είναι στενά συνυφασμένο με το 

ζήτημα του εγγράμματου ποιητή και θα πρέπει σύντομα να το 

συζητήσουμε κι αυτό. 

Τι συμβαίνει στην περίπτωση του Ομήρου ; 

 

 

O Όμηρος και η ονομασία "Ελλάς"  "οι 
τε  είχον Φθίην   ήδ' Ελλάδα  καλλιγύναικα 
Μυρμιδόνες  δε  καλεύντο  και Έλληνες  και  Αχαιοί" 

 
 
 

 

 
1. Οι Μύθοι. 
Οι  αρχαίοι  ανέφεραν  ένα  φυλετικό  μύθο, με  τον οποίο  
"ερμήνευαν"  την εθνική  τους  ονομασία  "Έλληνες" συνδέοντάς  
τη  με  το όνομα   του  μυθικού  βασιλιά  και  γενάρχη "Έλληνα" 
(θεωρία  του  κοινού  προγόνου - γενάρχη) απ'  τον  οποίο  
προήλθαν  όλα  τα  ελληνικά  φύλα . 
Την   ύπαρξη του  Έλληνα  δέχονταν  ακόμη  και  οι  μεγάλοι  
ιστορικοί  της αρχαιότητος  όπως ο  Ηρόδοτος  ή ο  Θουκυδίδης  οι 
οποίοι  με  την  σειρά  τους  επανέλαβαν, χωρίς  συστηματικό  
έλεγχο, το "μυθικό αξίωμα" και  στις  επίσημες  πλέον  ιστορίες  
των  Ελλήνων, έτσι  συνδέθηκε  άμεσα  η εθνική  ονομασία  με  
τον  γενάρχη, βασιλιά  της  Φθίας, (τον "Έλληνα"), ο  οποίος  είχε  



γιούς  τους  υπολοίπους  "γενάρχες"  των  ελληνικών  φύλων : τον  
Αίολο, τον  Δώρο  και  τον  Ξούθο. 
Ο μύθος, εάν  τον  παρακολουθήσουμε  στην αφήγηση του 
Απολλοδώρου  αναφέρεται  στο  πανάρχαιο  γεωλογικό  
φαινόμενο  του  κατακλυσμού  το  οποίο, ως  γεγονός,  είναι   
καταγεγραμμένο  σε  πολλές  μυθολογίες   αρχαίων λαών  και  η 
σύνδεσή  του  με  την  καταγωγή των Ελλήνων  αποδεικνύει  ότι  
οι  Έλληνες  συντηρούσαν  στην  παράδοσή  τους,  παλαιές  
μνήμες  και  εμπειρίες  κοινές  με  πολλούς   άλλους  λαούς . 
 
 

 
 
 
 
Κατά  τον  ελληνικό  μύθο, ο  τιτάνας  Προμηθέας  συμβουλεύει  
τον  γιό  του, τον βασιλιά  της  Φθίας, που  ονομάζεται  
"Δευκαλίων"  και  έχει  γυναίκα  την  κόρη  του  άλλου  τιτάνα  του 
Επιμηθέα,  την  "Πύρρα",  να  φτιάξει  μια  κιβωτό  για  να  σωθεί  
από  τον  επερχόμενο  κατακλυσμό. 
Ο Δευκαλίων  κατασκεύασε  την κιβωτό  και  σ'  αυτή  κατέφυγε  
μαζί  με  την Πύρρα  στις  εννέα  μέρες  που  ο Δίας, με  
ασταμάτητη  βροχή,  πλημμύρισε  τον  κόσμο.  Πνίγηκαν  λοιπόν  
οι  άνθρωποι  και άλλαξε  οριστικά  η γεωλογική  όψη  της  
Ελλάδας, όμως, όταν  υποχώρησαν  τα  νερά, και  η  κιβωτός  
σταμάτησε  στον  Παρνασσό, ο  Δίας   συμβούλευσε  τους  
διασωθέντες  να  δημιουργήσουν  και  πάλι  τους ανθρώπους, 
ρίχνοντας  πίσω  τους  πέτρες, έτσι  από  την  Πύρρα  προήλθαν  
οι  γυναίκες  και  από  τον Δευκαλίωνα  οι  άνδρες …. 
Το  ζευγάρι  απέκτησε  όμως  και  τα  δικά  του  παιδιά :  
τον  Έλληνα, τον Αμφικτύονα  και  την Πρωτογένεια, (ενώ 
αναφέρονται  και  άλλα  όπως  η Θυία, η Μελανθώ…) . 
Αυτοί  οι  μετα-κατακλυσμιαίοι  απόγονοι  του Δευκαλίωνα  
απλώνονται  στις  κοντινές  περιοχές  και  συνδέονται  επιγαμικά  
με  άλλους  βασιλικούς  οίκους. 



Ο Αμφικτύονας βασίλεψε  για  λίγο  κοντά  στις  Θερμοπύλες, 
(στην   Ανθήλη), όπου  ίδρυσε  την  Πυλαία  Αμφικτυονία,  κατόπιν  
πήγε  στην  Αττική, παντρεύτηκε την κόρη  του  Κραναού, τον  
εκθρόνισε  και  βασίλεψε  για  δέκα  χρόνια , για  να  εκθρονιστεί  
και αυτός  με  την σειρά  του  από  τον Εριχθόνιο . 
Ο Έλληνας,  παντρεύτηκε την  νύμφη Ορσηίδα  απέκτησε  γιους  
τον  Αίολο (Αιολείς), τον  Δώρο (Δωριείς)  και  τον  Ξούθο, ο  
οποίος  ήρθε  στην  Αττική, παντρεύτηκε  την  κόρη  του Ερεχθέα, 
την  Κρέουσα  και  απέκτησε  μαζί  της  δύο  γιούς  που  
αποτέλεσαν  τους  άλλους  δύο  γενάρχες :  τον  Αχαιό  και  
τον  Ίωνα. 
Από  τον Αίολο  και την  Εναρέτη λοιπόν  γενήθηκαν  πέντε  
κορίτσια  και  εφτά  αγόρια  οι : Κριθέας, Αθάμας, Σίσυφος, 
Σαλμονέας, Διηόνας, Μάγνητας και Περιήρης (Αιολίδες),  Κρανάη, 
Αλκυόνη, Πεισιδίκη, Καλύκη  και Περιμήδη. 
Από  τον  Δώρο,  προήλθαν  οι  Δωριείς, ο  Αιγιμιός (ο γιος  του  
Δώρου) τους  έδωσε  τους  νόμους, όσο  ζούσαν  στην  κοιλάδα  
του  Πηνειού, κάλεσε  μάλιστα  σε  βοήθεια  τον  Ηρακλή  εναντίον 
των Λαπιθών  και  υιοθέτησε  τον  Ύλο, επίσης  ως  γιός  του  
Δώρου  θεωρούνταν  και  ο  Τέκταμος  που  επέδραμε  στην  
Κρήτη . 
Ο Ίων  κατά  τον  Παυσανία  πρώτα  έγινε  βασιλιάς  στους  
Αιγιαλείς  και  κατόπιν  στους  Αθηναίους, ενώ  ο  Στράβων 
υποστηρίζει  πως  επειδή  νίκησε  τους  Θράκες  για  την δόξα  
του  οι  Αθηναίοι  τον  έκαναν  βασιλιά. 
Ο Αχαιός γύρισε  στην Θεσσαλία και  από  εκεί  οι  γιοι  του 
Άρχανδρος  και  Αρχιτέλης ήρθαν στο  Άργος  όπου  κατέκτησαν 
την Πελοπόννησον (Αχαιοί) . 
Βέβαια  είναι αδύνατο να  προσδιορίσουμε  χρονικά  αυτά  τα  
πρόσωπα, την  ύπαρξή τους   ή  την  δράση  τους, όμως  η 
αναφορά  του κατακλυσμού (παρ' ότι αναφέρονται και άλλοι  
κατακλυσμοί  στους  αρχαίους  ελληνικούς μύθους π.χ. επί  
Ινάχου, ή  επί  Ωγύγου)  είναι  ένα  στοιχείο  που  μπορεί  να  
διασταυρωθεί  με  τις  αναφορές  της  Μεσοποταμίας, (για  τον  
εκεί  κατακλυσμό), τον  οποίο  οι  επιστήμονες  χρονολογούν 
κοντά  στο 3000 π.Χ. 
Συμπερασματικά  θα  λέγαμε  ότι  ο μύθος  εμφανίζει  τις  πρώτες 
 ελληνικές  φυλές ως  βιολογικούς  απογόνους  του Έλληνα, οι 
οποίες  αναπτύσσονται  στον  χώρο  της  κεντρικής  Ελλάδας, 
μάλιστα  στην  ευρύτερη  περιοχή της Φθίας, (και της Αττικής) σε  
κάποιο  χρόνο  ακαθόριστο. 
 Φυσικά, μόνο  τα  παιδιά  του  Έλληνα  φέρουν αυτό  το  όνομα, 
(Έλληνες) ενώ  η  γενιά  του  αδελφού του Αμφικτύονα, μένει  



ανώνυμη  μέχρι  που  ο  εγγονός  του  (ο  γιος  του Ιτωνού), ο 
Βοιωτός  μετέδωσε  εκείνος  τ'  όνομά  του  στους  Βοιωτούς, το  
ίδιο  και  η  γενιά  της Πρωτογένειας  που με  τον Δία  γέννησε 
τον Αέθλιο και τον Οπούντα (κατ' αλλους  με  τον 
Λοκρό) ονομάζει  το  φύλο των  Λοκρών (από  την  Θυία, ο 
Μάγνητας  και  ο Μακεδόνας  και από  την Μελανθώ  ο  
Δελφός). 
Αυτή  την  παράδοση  όπου  δεν  ονομάζονται  όλοι  Έλληνες, 
αλλά  μόνο  το  ένα  τρίτο  των  επίσημων απογόνων του 
Δευκαλίωνα, ενώ οι άλλοι φέρουν τοπικές ονομασίες, την  
συναντάμε  υπαρκτή στον  Όμηρο,  όταν  ο  ποιητής, συντηρεί  
την  τοπική  φυλετική διαίρεση και μνημονεύει  τις  ονομασίες.  
Άμεσα, όμως  στο  όνομα  Έλληνες, συνδέει  μόνο  τους  
Μυρμιδόνες, οι οποίοι (κατά  μία  άποψη) ξεκάθαρα  στην  Β της 
Ιλιάδας  ονομάζονται  και  Έλληνες, ενώ κατά  άλλη  εκτίμηση οι 
Έλληνες  είναι  ένα  μικρό  φύλο, πολεμικό,  που συμβιώνει μαζί  
τους  στην Φθία  και  έχει  βασιλιά  τον  γενναιότερο  από  τους  
ήρωες,  τον Αχιλλέα.   
Η  πρώτη λοιπόν  πιστοποιημένη σχέση  του συγκεκριμένου λαού, 
των Ελλήνων, με  ένα  πρόσωπο της  εξουσίας και με  ένα  
γεωγραφικό  χώρο, ζωής  και  δράσης τους  (λαός - βασιλιάς- 
περιοχή)  είναι  αυτή  που  κατατίθεται  στην  Ιλιάδα  στο  σχήμα :  
Έλληνες – Αχιλλέας (βασιλιάς)- Ελλάς - Φθία (πατρίδα). 
Ο προσδιορισμός  του  λαού με  βάση  τον  μύθο, γίνεται δεκτός  
από  τον Όμηρο  αφού  οργανώνει τα  γεγονότα  με  βάση τις  
γενεαλογίες. Αυτές  αποτελούν   την ταυτότητα  του απογόνου, το  
πιο  περιληπτικό σχήμα  καταγωγής  και  ιστορίας  ενός  γένους  ή  
ενός  φύλου. 
Η  γενεαλογία  λοιπόν  του βασιλιά  των  Ελλήνων (- Μυρμιδόνων) 
διότι αυτή  σημαίνει  πολλά  για  την  κοινή  πορεία  τόσο  του  
βασιλικού  οίκου, όσο  και  του  λαού, είναι  γνωστή  στον  ποιητή, 
γι' αυτό  και  εκείνος  φωτίζει  το  παρελθόν  με  το  στόμα  του   
ιδίου  του  Αχιλλέα: 
 
"όμως  εγώ περηφανεύομαι πως  είμαι  γενιά  του  Δία, του  
μεγάλου, με  γέννησε ο  Πηλεύς, ο  γιος  του Αιακού, άνδρας  
που  στους  πολλούς βασιλεύει  Μυρμιδόνες  και  ο  Αιακός  
ήτανε  γιος  του Δία…" 
 
Άραγε  οι  Αιακίδες  βασιλείς  είχαν  την  τιμή  της άμεσης  σχέσης 
με  τους  Μυρμιδόνες  και  αυτοί  ήταν  οι  αμιγείς  απόγονοι της  
πρώτης  βασιλικής  αρχής (Αιακός), συνεπώς  μόνο ο δικός  τους  
βασιλικός οίκος (Αιακίδες) διοικεί  νόμιμα (με κληρονομική  



διαδοχή) τους  φερόμενους  Μυρμιδόνες -Έλληνες της  Ιλιάδος, 
ή  έστω ανάμεσά  τους  το  μικρό  φύλο  που  μένει  στο  βασίλειό  
τους  στην  Φθία  και  ονομάζεταιΈλληνες . 
Αυτή  η μυθική  αντίληψη  ότι  : Αιακίδες - Μυρμιδόνες- Φθία, 
έχουν  στενή και σταθερή σχέση, την  πιστοποιούσαν  
ποικιλοτρόπως  και  πολλοί  άλλοι  μύθοι (αναφερθήκαμε) οι  
οποίοι συνέδεαν  στενά  τον  γενάρχη Μυρμιδόνα με τους  
Αιολείς, αφού  τον  ανέφεραν ως εγγονό  του Αιόλου  από  την 
κόρη  του, την  Πεισιδίκη, ή τον Φθίο με τους  Αχαιούς  αφού  τον  
ανέφεραν  ως  γιο  του Αχαιού, μάλιστα  (ο Φθίος) είχε  ένα  γιο  
που  ονομαζόταν  Έλληνας (κατά  μια  παράδοση ίδρυσε  την  
πόλη Ελλάς), ο Απολλόδωρος  αναφέρει  τον  Φθίο  ως  γιο  του  
βασιλιά  της  Αρκαδίας  Λυκάονα, (απηχείται  η σχέση Δαναών - 
Μυρμιδόνων). 
Πρέπει  λοιπόν   να   δεχθούμε  ότι  αυτή, η  διασύνδεση  των  
προσώπων  (βεβαιωμένη  από  την  παράδοση),σημαίνει  
φυλετική  σχέση, διότι  Αιολείς - Αχαιοί - Μυρμιδόνες  συνδέονται  
αναμεταξύ  τους  μ' ένα  πλέγμα   σχέσεων (καταγωγή-
επιγαμίες…) ενώ  επίσης  μοιράζονται  και  ένα  μικρό  
γεωγραφικά  χώρο  με  τον  οποίο  συντηρούν  μια  μακρά  
παράδοση . 
Συμφωνα  με  την  μυθολογική  θεώρηση, το όνομα "Έλλην" 
υπήρξε όνομα  αρχαιοτάτου τοπικού  βασιλέα, σ'  ένα  φυλετικό  
κορμό  μετά  τον  κατακλυσμό, γι' αυτό  και  επανέρχεται στον  ίδιο  
χώρο, σε πολλές  και  διαφορετικές  γενιές, μέσα  σε  συγγενικά  
φύλα. 
Ο Αχιλλέας λοιπόν  αποτελεί  την  προέκταση  του  μύθου αφού  
έχει  στο  βασίλειό του τους απογόνους  του  Έλληνα  και  τους  
ίδιους  μαζί  του, ως  στρατιώτες   στην  Τροία,  μάλιστα  όταν  θα  
σκοτωθεί  δεν αναλαμβάνει  στους  Μυρμιδόνες  βασιλιάς  ο 
ανιψιός  του, ο  Μενέσθιος,  που  βρίκσεται  εκεί, αλλά  τηρείται  το  
τυπικό  της  διαδοχής  και καλείται  στον  πόλεμο  ο  διάδοχος, 
(Νεοπτόλεμος) που  στρατολογείται  ξανά  από  τον  ίδιο  
άνθρωπο, τον Οδυσσέα  και  στο  ίδιο  νησί  (όπως  και ο  
πατέρας  του), την Σκύρο ! 
Εντυπωσιακό  είναι  και  το  μεγαλειώδες  τυπικό  της  ταφής  του  
Πατρόκλου με  τις  ανθρωποθυσίες, την  πυρά, την  πομπή, τους  
αγώνες, δηλώνοντας  εκεί  μια  φυλετική  διαδικασία, με  
απαράβατους  εθιμικούς  κανόνες . 
Υπάρχει όμως  εδώ  μια  δυσαρμονία, διότι  το  γενεαλογικό 
δένδρο  του  Αχιλλέα τον  μετάγει  έξω  από  την  Φθία,  στην  
Αίγινα, από  όπου  ο  Πηλεύς  έρχεται  φυγάς  και  συνεπώς  έξω  



από  τον  κύκλο  της  μυθικής  διαδοχής  του  Έλληνα  και  των  
κατά  παράδοση  Ελλήνων . 
Παρακολουθώντας  τους  μύθους δημιουργείται  η  αίσθηση  ότι ο 
Πηλέας "εγγράφεται"  επιγαμικά "Έλληνας", είτε από τον γάμο του 
με την  κόρη του Ευρυτίωνα (Αντιγόνη) του  γιου  του  Άκτορα 
(είναι  γιος  του Μυρμιδόνα) που  και  εκείνος  έχει  παντρευτεί  
απόγονο του  Έλληνα,  την κόρη  του  Αιόλου  την  Πεισιδίκη 
(Αιολείς, γενιά  του  Έλληνα),  είτε  από  τον  γάμο  του  με  
την  Θέτιδα, αν  τελικά  αυτή  ήταν  μια  ντόπια  πριγκίπισσα  και  
μόνο, ως  προς  το  όνομα  θεά ( είτε  συνωνυμία, είτε  
μυθοπλαστική  αυθαιρεσία). 
Βέβαια  ακόμη  και  ο  λαός  του  Πηλέα, που  ήταν  κατά  την  
μυθολογική  παράδοση  οι  Μυρμιδόνες, και  αυτοί  πλάστηκαν 
αλλού, έξω  από  την  κατά  παράδοση  Ελλάδα (τη Φθιωτικό -
Βοιωτία). 
Δηλαδή  εάν  εξαιρέσουμε  τις  επιγαμίες,  μόνο ο  Πηλέας, στην  
περιοχή  της Φθίας  "συγγενεύει" με  τους  θεόπλαστους (από τα  
μυρμήγκια ) Μυρμιδόνες  της  Αιγίνης  και   αυτός  μόνο  μπορεί  
να  "συγγενέψει", ως  βασιλιάς  τους, και  τους  υπόλοιπους  
Μυρμιδόνες  με  τους  Έλληνες  της  Φθίας, απογόνους  του  
βασιλιά   Έλληνα … 
Είναι  η  επιγαμία   του  λοιπόν  και  μόνον  που  προσδίδει  στους  
Μυρμιδόνες  την  ονομασία  Έλληνες, την  οποία  όμως  δεν  
φέρουν  οι  υπόλοιποι  ντόπιοι  Φθίοι :  Λαπίθες, Βοιωτοί, 
Μάγνητες … που κατοικούσαν  μόνιμα  εκεί, πολλά  δείχνουν  
πως  όχι (κάτι  άλλο  υπάρχει). 
Ίσως  κάποια  κατάκτηση (που υπαινίσσεται  και ο  Ησίοδος  διότι  
ο Πηλέας  είναι αρχηγός  στρατού με μεγάλη δύναμη), ή  κάποια  
μετοίκηση (και κατόπιν οι επιγαμίες)  να  μεταβίβασε  το  τοπικό  
φυλετικό  όνομα "Έλληνας" στον  Πηλέα, κατάσταση  που  μπορεί  
να  παντρέψει  τυπικά  τους  Μυρμιδόνες  με  τους  Έλληνες, 
εκτός  αν  οι  Μυρμιδόνες  έφεραν  εκείνοι,  πάντα   το  όνομα  
Έλληνες . 
 
2.  Τα  Ελληνικά  Κείμενα  -  Οι  Ετυμολογήσεις. 
Εάν  εξαιρέσουμε  τον   φυλετικό  μύθο  του  μετα-κατακλυσμιαίου  
βασιλιά - γενάρχη  που ονομαζόταν  Έλληνας  και δάνεισε  το  
όνομα  στους  απογόνους  του (και  όχι  μόνο) του  οποίου  η  
παρουσία  ερμηνεύει  την  σχεση  ονόματος  και  λαού ("Έλλην-
Έλληνες") τότε  θα  πρέπει  να  αναζητήσουμε κάποιο  άλλο  
δρόμο για  να  ερμηνεύσουμε   την  ονομασία  και  την  σχεση  
που  έχει  με  τον  Αχιλλέα . 



Η διερεύνηση  της  σχέσης   εθνωνυμίου  και  λαού, όταν ο 
διάλογος  με  τους  μύθους  καθίσταται  αδιέξοδος, πρέπει  να   
επιχειρηθεί  μέσω  άλλων δρόμων : είτε  αναζητώντας   
ιστορικές  πληροφορίες  μέσα  στην  μεταγενέστερη  γραμματεία 
(εάν υπάρχουν), είτε  μέσω  της   ετυμολόγησης  του  ονόματος 
(της  λέξης Έλλην) για  να  εντοπίσουμε  το  ειδικό  νοηματικό  
φορτίο  της  λέξης, και  κατόπιν  γλωσσικά  να  διαπιστώσουμε  
κάτω  από  ποια  γλωσσική  διαδικασία, το  νόημά  της  
μεταβιβάστηκε  σε ευρύτερα  σύνολα . 
(π.χ. μια  λέξη  που  περιέγραφε  τόπο, μεταφέρεται  και  στον  
κάτοικο, και συνεπώς  σ'  ένα  ευρύτερο σύνολο, τον  λαό,  δηλ. το  
"Έλληνες", πιθανόν  ν'  αποτελεί  παράγωγο  του  τοπωνυμίου 
"Ελλάς" ή του  υδρωνυμίου  "Ελλάς"  το  οποίο  θα  προϋπήρξε ). 
Βέβαια  καμιά  ετυμολόγηση  δεν  μπορεί να  εξηγήσει  αξιόπιστα  
ή  να  αιτιολογήσει  την  επιλογή  ενός  εθωνυμίου (π.χ. Σκύθες), 
πως  δηλαδή  από  μια  ομάδα  ανθρώπων  επιλέγεται  μια  
εθνωνυμία, σε μια  τόσο πρώιμη  εποχή  ή πως  μεταβιβάζεται σ' 
άλλους  ομοφύλους . Ο εντοπισμός  ενός  βασικού  νοήματος  
είναι  πολύ  χρήσιμος, γιατί  μπορεί  να  φωτίσει  αυτόν  τον  
δρόμο  της  επιλογής  ή  την  σημασία  που  είχε  το  όνομα  για  
την  ομάδα . 
Α) Τα  ελληνικά  κείμενα . 
Σ' αυτές  τις  ερευνητικές  προσπάθειες, όπου  ο  έλεγχος   αφορά  
όχι  μόνο τον  όρο  "Έλληνες" αλλά  και  το τοπωνύμιο " Ελλάς", 
χρειάζεται  να  επιστρέψουμε  στην  πηγή  της   επίσημης  
καταγραφής  τους,  δηλαδή  στα  ομηρικά  κείμενα   που  
αποτελούν  την  παλαιότερη  λογοτεχνική  πηγή  των Ελλήνων. 
Ο  Όμηρος, όπως  ήδη  αναφέραμε, καταγράφει αυτή  την  σχέση 
"Ελλάς - Έλληνες" για  τον  λαό  του Αχιλλέα  που  εξεστράτευσε  
στην  Ασία, δηλαδή για  τους  "Μυκηναίους" της  Φθίας, χωρίς   
να  χρησιμοποεί  ποτέ  τον  όρο  Έλληνες, ως  εθνικό  τους  
όνομα . 
Τους  ονομάζει  συστηματικά  μόνο "Αχαιούς", "Παναχαιούς", 
"Δαναούς", "Αργείους" και  την  λέξη  "Έλληνες"  που την  
γνωρίζει  και  ως  ονομασία  τόπου (Ελλάς), και  ως  ονομασία  
λαού, την αποδίδει  αποκλειστικά στους  στρατιώτες  του  
Αχιλλέα  . 
Οι  δύο  όροι  "Ελλάς" - "Έλληνες" συνδέονται   στενά  και  ο  ένας  
παραπέμπει  στον  άλλο,  διότι  ο  λαός  του  Αχιλλέα, 
πιστοποιημένα  έχει  τριπλή  ονομασία  Ελληνες - Μυρμιδόνες - 
Αχαιοί και  ο  Αχιλλέας, στη Ι -395, δεχόμενος  την αντιπροσωπεία  
των βασιλέων για  να  πάψει  την  οργή  του, θ'  αναφέρει ότι 
"Αχαιίδες  έχει  πολλές  η Ελλάς  και η Φθία, κόρες  ισχυρών  



ανδρών…" και στην  ίδια  ραψωδία,  ο  παιδαγωγός  του Αχιλλέα, 
ο Φοίνικας, θ' αναφέρει (Ι 448) μια  ευρύτερη  περιοχή που 
όπως  υπονοεί ο Όμηρος  την  έλεγαν και  αυτή "Ελλάδα", η οποία  
μάλιστα, όπως  δείχνει  το  κείμενο,  δεν  ανήκε  όλη  μόνο  στην  
επικράτεια  του Αχιλλέα (και  του  Πηλέα) . 
Ως δεδομένο  πρέπει  να  δεχθούμε  ότι  στο βασίλειο  του Αχιλλέα  
υπάρχει μια  περιοχή  που  τεκμηριωμένα  ονομάζεται  "Ελλάς" και  
ένας  λαός  που  ονομάζεται "Έλληνες" αν  ο  κατάλογος  νεών,  
είναι  μυκηναϊκός  και  αποτυπώνει  τα  τοπωνύμια  εκείνης  της  
εποχής  και  αυτές  οι  ονομασίες  (τοπωνύμια  και  λαοί)  έχουν  
πράγματι  ένα  πολύ  μακρινό  παρελθόν. 
Αυτό  που  κάνει  ιδιαίτερη εντύπωση  είναι  ότι  το  τοπωνύμιο  
"Ελλάς"  δεν  δείχνει  να  είναι  προσφιλές στις   ονομασίες  του  
καταλόγου, διότι  δεν  μνημονεύεται  ξανά  στον κατάλογο  
για  άλλη  περιοχή  ή  για  πόλη  παρ'  ότι  κάτι  τέτοιο  συμβαίνει 
 με  άλλα  τοπωνύμια  όπως  π.χ. το  Άργος … ενώ  συνηθίζεται  
γενικότερα  (κάτι  τέτοιο), ως  πρακτική  ονοματοθεσίας, δηλαδή  
κατά   την  Μυκηναϊκή  περίοδο  πολλές ονομασίες  
επαναλαμβάνονται  π.χ. ποταμών  ή  ορέων  ( Ίναχος, 
Ασωπός…). 
Βέβαια  ακόμη  και  η  ονομασία  "Έλληνες"  στο  Όμηρο  έχει  
αινιγματική  καταγραφή διότι  δεν  αποτελεί  μόνο μια  
περιορισμένη  ή μόνο μια  τοπική  ονομασία (ενός  μικρού  φύλου). 
 Υπάρχει  ο αινιγματικός  στίχος  στην Β (-530) που  αναφέρεται  
στον  Αίαντα  τον  Λοκρό, γειτονικό  βασιλιά του Αχιλλέα, ο  
οποίος  ως  στίχος  μαρτυράει  εύγλωττα  για  το  αντίθετο : 
 
"Λοκρών  δε  ηγεμόνευε  Οϊλήος  ταχύς  Αίας 
…………………ολίγος  μεν  έην, λινοθώραξ, 
εγχείη  δ'  εκέκαστο  Πανέλληνας  και  Αχαιούς" 
 
Μετάφραση : 
" στους  Λοκρούς  ήταν  αρχηγός  ο  Αίας, ο γιος  του Οιλέα 
…….κοντόσωμος  ήταν  και  φορούσε  λινό  θώρακα 
όμως  στο  κοντάρι  ξεπερνούσε  τους  Πανέλληνες  και  τους  
Αχαιούς…" 
 
Είναι ο μοναδικός στιχος  που  μπορεί  να  δημιουργήσει πολλές 
απορίες  για  την  λέξη "Πανέλληνες" διότι  γενικεύει  την  
ονομασία,  χωρίς  να  διευκρινίζει  ποιους  εννοεί, σε  ποιους  
αναφέρεται : στους  Λοκρούς,  στους  Μυρμιδόνες, και στους  δύο, 
στους  Λοκρούς  και  τους  Βοιωτούς,  ή  μήπως  σε  όλους  τους  
Αχαιούς ; 



 Όλα  είναι  πιθανά. 
Ο  ποιητής  πράγματι  χρησιμοποιεί  147 φορές το όνομα 
"Δαναοί", ενώ δεν χρησιμοποεί  δεύτερη  φορά  το  "Πανέλληνες", 
παντού  επιλέγει  ονομασίες  από το σχήμα  "Αχαιοί, Δαναοί, 
Παναχαιοί, Αργείοι", ενώ  πουθενά  δεν προσθέτει  την  ονομασία  
"Έλληνες" ή "Πανέλληνες ", άραγε  ο  συγκεκριμένος  στίχος  
αποδεικνύει  περίτανα  ότι  ενώ  υπήρχε  λέξη με  φυλετική 
σημασία, που ήδη λειτουργούσε ως  συλλογική  επωνυμία, 
εντούτοις   δεν  χρησιμοποιείται  συνειδητά  δεύτερη φορά.. 
Ίσως  οι  "Πανέλληνες"  να  ήταν  οι  λαοί  νοτιοανατολικά  της 
κοιλάδας  του  Σπερχειού στους  οποίους  ανήκε  ο  Αίας  ( Λοκροί) 
γειτονική  περιοχή  της  Φθίας, ίσως  είναι  η περιοχή  που  
υπονοεί   στο  δρομολόγιό  του  ο  Φοίνικας (η 
Ελλάς) (Αμφικτύονες ;) 
Ας  εξετάσουμε  όμως  για  λίγο  σε  βάθος  χρόνου τις  ονομασίες  
(τοπωνύμια - φυλετικά  ονόματα) 
Εάν  ο  ποιητής  χρησιμοποίησε  κείμενα  παλαιότερα, κάτι  που 
θεωρείται  σίγουρο, λόγω  των  συχνών  στερεοτύπων, που  
έχουν  εντοπισθεί  και  μελετηθεί  στο  έπος, αυτό  σημαίνει με  
βεβαιότητα, ότι  όχι  μόνο  οι  λέξεις  "Ελλάς - Έλληνες" αλλά  και  
πολλές  άλλες  ονομασίες  είναι  γνωστές  στη  παλαιότερη  
ποίηση  του  έπους, κατά  συνέπεια   ήδη  χρησιμοποιούνταν, 
είτε  ως  τοπωνύμια,  είτε  ως  ονομασίες - επωνυμίες  πριν  τον 
12ο αι. 
Συνεπώς  οι  όροι  "Ελλάς" και "Έλληνες"  υπήρξαν  πριν τον 
12ο αι  ενώ ο  υπόλοιπος  φυλετικός  κορμός  (οι  ελληνόγλωσσοι)  
έφερε  κάποιο  άλλο  εθνωνύμιο (Δαναοί ; Αργείοι ;). 
Βέβαια  είναι  όντως  παράδοξο  πως  συμβαίνει   τα  
ελληνόγλωσσα  φύλα, ενώ  άκμασαν  πολιτιστικά,  δημιούργησαν 
σταθερές  εγκαταστάσεις, οικονομία, διοίκηση  και  πνευματικά  
προϊόντα (τέχνη-γραφή- μύθους-λογοτεχνία), η  επική  τους  
παράδοση  που  ψάλλει  τα  θέματα, πριν  τα  τρωικά,  να  μην  
προκρίνει  γι' όλα  αυτά  τα  φύλα   ένα  και  μόνο  κοινό  όνομα, 
αλλά  διατήρησε  τα  τοπικά  ονόματα, παρ'  ότι   άσκησαν  ενιαία  
δράση  στο  Αιγαίο  και  στην  Μεσόγειο, με  στρατηγικούς  
στόχους  εκτός  συνόρων; 
Μάλιστα  αυτή  η  πρακτική  στην  ποίηση  δεν  σταμάτησε  ούτε  
με  την  παρέλευση  των μυκηναϊκών  χρόνων, αφού  η  ονομασία  
"Έλληνες"  που  καταγράφεται  πριν  τα  τρωικά  υπαρκτή, 
αλλά  ανίσχυρη,(Κατάλογος  νεών) κατά   τον  9ο  ή  τον  8ο αι 
π.Χ.. που  ζει  ο  Όμηρος,  ακόμη  δεν  έχει  επικρατήσει  
σε όλους  τους  Έλληνες,  αντίθετα φαίνεται  ακόμη  το  ίδιο  



ανίσχυρη  και  περιορισμένη  γεωγραφικά (και η  ονομασία 
Ελλάς). 
Τι  συνέβη  άραγε  ώστε  ν' αδρανοποιήσει  την δυναμική  της  
ή  να  παγώσει   την διαπιστωμένη  έξοδό  της  από  την  
κοιλάδα  του  Αχιλλέα (Πανέλληνες); 
Ίσως  η  "Κάθοδος  των  Δωριέων", ίσως  οι  μεγάλες  
αναστατώσεις  των  λαών, η εκδίωξη  των αιολικών  πληθυσμών, 
ίσως  ο πνευματικός  μεσαίωνας που θεωρητικά  ακολούθησε  με  
την  άγνοια  της  γραφής….. Πιστεύω  όμως  ότι  κανείς  δεν  
μπορεί  να  δώσει  μια  πειστική  απάντηση  διότι  δεν  υπάρχει  
μια  απάντηση  πειστική, παρά  μόνο  υποθέσεις ….  
Περιγράψαμε  λοιπόν  μια   χρονική  πορεία  του  ονόματος, μέχρι  
τον  8ο αι π.Χ. αποδεχόμενοι  έμμεσα  μια  χρονική  αφετηρία  του,  
κατά  την  μυκηναϊκή  εποχή εστιάζοντας  κυρίως  στον  Όμηρο, 
διότι  οι  δύο ονομασίες (Ελλάς- Έλληνες) δεν  διαπιστώνονται  
πουθενά  αλλού, για  παράδειγμα  στις  μυκηναϊκές πινακίδες, 
παρ' ότι εκεί καταγράφονται  τοπωνύμια - ανθρωπωνύμια  και  
εθνικά  ονόματα  ( π.χ. Κνίδιαι, Ζεφύραι , Μιλάτιαι, Άσιαι …) . 
Ενδιαφέρον  όμως  έχει  να  δούμε  πως  τελικά  το  τοπωνύμιο  
μιας  μικρής  περιοχής  γενικεύτηκε  και  κάλυψε  την  νότιο  
Βαλκανική  και  το  όνομα  ενός  μικρού  φύλου  κάλυψε  όλα  τα  
υπόλοιπα   και  επικράτησε; 
Από  τον  Όμηρο  τεκμαίρεται  ότι  κατά  τον   9ο και  τον 8ο αι  η  
χώρα  δεν  λέγονταν  ακόμη  Ελλάδα,  ούτε  ο λαός  ακόμη " 
Έλληνες"  και  αυτή  η διαπίστωση  δεν  είναι  μόνο η  "άποψη"  
του  ποιητή  Ομήρου  (όποτε  και  αν  έζησε  αυτός). 
Την ορθότητα  της  μαρτυρίας  αποδεικνύει  και  το  έργο  
του  Ησιόδου, ενός  άλλου  αρχαίου ποιητή  ο  οποίος  δεν  
επιλέγει  να  μιλήσει  για  την  μυκηναϊκή  εποχή, αλλά κυρίως  για  
την εποχή  του, μια  χρονική  περίοδο  αρκετά  κοντινή  στον  
Όμηρο. 
Ο  Ησίοδος,  έζησε  το 750 π. Χ  στην Βοιωτία  μια  περιοχή  
"κοντινή"  της  κοιλάδας  του Σπερχειού, με μεγάλη  μυκηναϊκή 
παράδοση. Αυτός  γνωρίζει  λοιπόν  τους  όρους  "Ελλάς" και 
"Πανέλληνες" εντούτοις  αναφέρει  τους  Μυκηναίους ως Αχαιούς  
και  ο  τρόπος  που  χρησιμοποιεί  τις  λέξεις  αποδεικνύει   μια  
περιορισμένη  τους  εξάπλωση . 
Στο   ποίημά  του "Έργα και  Ημέραι", όταν  αναφέρεται  στην  
περιοχή  της  Αυλίδας  και  στην  στρατιωτική  σύναξη  για   τον  
Τρωικό  πόλεμο  λέγει : 
 
" εκεί  που  οι  Αχαιοί  περίμεναν να  πάψει  η  θύελλα  τότε  που  
είχαν  μαζέψει απέραντο  στρατό  απ'  την  "Ελλάδα" … 



 
επίσης  στο  ίδιο  ποίημα, χρησιμοποιεί με  καθολικότερη  έννοια 
τον όρο "Πανέλληνες" όταν   αναφέρεται  στον  μήνα  Ληναιώνα, 
στον  οποίο   θα  κάνει  λόγο  για  τον  ήλιο  που : 
  
" γυρίζει  πάνω  από  τον  λαό  και  την πολιτεία  των  μελαμψών 
ανθρώπων  και  αργεί  να  φέξει  στους Πανέλληνες  
(…..βράδιον  δε  Πανελλήνεσσι  φαείνει…) 
 
Ακόμη, στα  "αποσπάσματα" του  ιδίου  ποιητή  παρατηρούμε  ότι  
γίνεται  λόγος  για  την  γενιά  του "Έλληνα", δείχνοντας  ότι  
γνωρίζει  τον  γνωστό μύθο . 
 
"από τον  Έλληνα, τον  φιλοπόλεμο  βασιλιά 
γεννήθηκε ο Δώρος, ο Ξούθος  και  ο  Αίολος …… 
 
Άραγε  η  ονομασία  Ελλάς, Έλληνες  και  Πανέλληνες 
επαναλαμβάνεται  με  τρόπο  που  αποδεικνύει  ότι ο  ποιητής  
την  γνωρίζει  πολύ  καλά  και μάλιστα  ότι  αναγνωρίζει  
την  έξοδό της από την Φθία, χωρίς  όμως να  την  αποδίδει 
συλλήβδην  στους  Μυκηναίους (Αχαιοί) ούτε την  επικαλείται  και  
με  άνεση,  διότι  ακόμη  δεν  έχει  επικρατήσει παντού . 
Όμως  το ζήτημα  της  χρονικής  εμφάνισης  του  ονόματος (Ελλάς 
- Έλληνες ) και  της  επέκτασης  του  συγκεκριμένου  ονόματος  σ'  
όλα  τα  φύλα,  προβλημάτισε  τους  πεπαιδευμένους  
ανθρώπους   της  αρχαιότητας . 
Ο   Θουκυδίδης  αναφέρεται  στο  συγκεκριμένο  ζήτημα  και  η  
γνώμη  του  μεγάλου  ιστορικού  της  αρχαιότητας  έχει  μεγάλη  
σημασία . 
 
 "δοκεί  δε  μοι  ουδέ  τούνομα  τούτο  ξύμπασα  η  Ελλάς  πω  
είχεν, αλλά  τα μεν  προ  του  Έλληνος του  Δευκαλίωνος  και  
πάνυ  ουδέ  είναι  η  επίκλησις  αύτη…." 
Μετάφραση : 
" πιστεύω  δε  ότι   ούτε  το  όνομα  αυτό  είχε  ολόκληρη  η  
Ελλάδα, αλλά  στην  εποχή  προ  του  Έλληνα,  του  γιου  του  
Δευκαλίωνα, δεν  υπήρχε  καθόλου  η  ονομασία  αυτή….". 
 
Ο  μεγάλος  ιστορικός  δέχεται  ότι  η ονομασία "Έλληνες" όπως  
άλλωστε  πιστοποιεί  και  το  Ομηρικό  κείμενο  εμφανίζεται  
στην  Φθία, και  από  εκεί  κατόπιν  εξαπλώθηκε στην  υπόλοιπη  
Ελλάδα : 



"  ….όταν  ο  Έλληνας  και  οι  γιοι  του  έγιναν  ισχυροί  
στην  Φθιώτιδα  και  τους  καλούσαν   στις άλλες  πόλεις  για  
βοήθεια, τότε  ο  καθένας  ξεχωριστά  από  τους  άλλους  λαούς  
άρχισαν να  ονομάζονται  "Έλληνες" λόγω  της  συχνής  
συναναστροφής  μαζί  τους, αλλά  το  όνομα  αυτό   για  μεγάλο  
διάστημα  δεν  είχε  την  δύναμη  να  επικρατήσει  σε  όλους..  
 Συνεπώς  αιτία  της  εξάπλωσης  της  ονομασίας,  ήταν  η  
αύξηση  της  στρατιωτικής  δύναμης  του 
ομώνυμου  ελληνόγλωσσου  φύλου, με  συνέπεια  την  
στρατιωτική  του παρέμβαση  και  τις  στενές  σχέσεις  με  τα  
υπόλοιπα  αδύναμα  φύλα  της  περιοχής,   που  τα  υποστήριζε  
ενεργά . 
Αυτή  η  λογική  θεώρηση  που  υπερκαλύπτει  τον  μύθο  χωρίς  
να  τον αποσιωπά  πλήρως, δείχνει  να  έχει  ερείσματα   ιστορικά  
στον θεσμό  των Αμφικτυονιών. 
Όμως  στο  ίδιο  ζήτημα, της  ονομασίας των  Ελλήνων, 
αναφέρθηκε  και  ο Αριστοτέλης  διατυπώνοντας  την  άποψη  
πως  υπήρξε  και  ένα  άλλο, αρχαιότερο  όνομα  (το  οποίο  όμως  
δεν  διατηρεί  κανένα  ίχνος  στον  Όμηρο) . 
Ο Αριστοτέλης  λοιπόν  αναφέρει  ότι  οι  Έλληνες  ονομάζονταν 
"Γραικοί" πριν  από τον  κατακλυσμό του Δευκαλίωνα,  ο  
οποίος  συνέβη : 
" περί  την  Ελλάδα  την  αρχαίαν,  αύτη δ'  εστίν  η  περί  την  
Δωδώνη  και  τον Αχελώο…Ώκουν  γαρ  οι Σελλοί  ενταύθα  και οι  
καλούμενοι  τότε  μεν  Γραικοί  νυν   δε  Έλληνες…" 
Η  συγκεκριμένη  άποψη  η οποία   συνδέεται  με  το  
λατινικό  Graecus δεν  φαίνεται  να  εκφέρεται  μόνο  από  τον 
Αριστοτέλη εντελώς  αβασάνιστα  αφού ακόμη και  ο Ησίοδος  
στις  "Ηοίαι" αναφέρει  ότι : 
 
"Η  κόρη  του  λαμπρού Δευκαλίωνα, η Πανδώρα, μέσα  
στα  παλάτια με  τον  πατέρα   Δία   που  στους  θεούς  ηγεμονεύει 
σμίγοντας  εγέννησε  τον  Γραικό  τον  πολεμοχαρή . 
           
Ο  Ησίοδος  μεταθέτει  τον  Γραικό  μετά  τον κατακλυσμό  και  τον  
θεωρεί  "ανιψιό"  του  Έλληνα,  αναγνωρίζοντας  ότι  έχει  κάποια   
θέση  στον φυλετικό  μύθο, όμως  και  ο Απολλόδωρος  θεωρεί  
πως  πρώτο  όνομα  των Ελλήνων  ήταν  το "Γραικοί" και  επί  
βασιλείας Έλληνα  άλλαξε " Ο  Έλλην  έδωσε  το  όνομά  του  
στους  Έλληνες  που  ως  τότε  λεγόντουσαν   Γραικοί…  
Η  πληροφορία  του  Απολλοδώρου  και  του  Αριστοτέλη  δεν  
βρίσκει  βέβαια, απήχηση  στον  Όμηρο, ο  οποίος  δεν  γνωρίζει 



τους  Γραικούς, μνημονεύει  όμως  στον  κατάλογο νεών  την  
πόλη  Γραία, στην  επικράτεια  των  Βοιωτών. 
Ο Χατζής  και  ο  Miller  απορρίπτουν  την  ύπαρξη  ενός  τέτοιου 
φύλου, όμως  αυτοί που  θεωρούν το  όνομα  "Γραικός"  
αρχαιότερο  του "Έλλην" βρίσκουν  σημαντικούς μάρτυρες  των  
απόψεών τους, όπως  είναι  για  παράδειγμα η  αρχαία  επιγραφή 
σε  μάρμαρο, που  βρέθηκε  το  1627 στην  Πάρο, το "Πάριο  
Χρονικό", το οποίο  αναφέρει  γεγονότα  από  το  1581 π.Χ (όταν 
βασίλεψε ο  Κέκροπας), εκεί αναφέρεται  πράγματι  ο Γραικός, ως 
γιός  του  Θεσσαλού, κάτι  που   αναφέρει  και  ο  Στέφανος  ο  
Βυζάντιος (στη  λέξη  Γραικός) . 
Η  σύντομη  ανάλυση  που  κάναμε αποδεικνύει  πως  η  
ονομασία  Έλληνες  έχει  χρονική  αφετηρία, δηλαδή εμφανίζεται  
από  ένα   χρονικό  σημείο  και  μετά  στον λαό  των Ελλήνων, 
μάλιστα  εδραιώνεται  σε   χώρο   που  σχετίζεται  με  τους  
Μυρμιδόνες  και  γενικότερα   με  το  βασίλειο του  Αχιλλέα . 
Πολλοί  λοιπόν  θεωρούν ως  τόπο εμφάνισης  του  ονόματος 
"Έλλην", την Δωδώνη, και το  φύλο που  μετέδωσε  την ονομασία  
είναι ένα  μικρό  φύλο  που  ζούσε  εκεί, το  οποίο  ονομαζόταν 
"Ελλοί"  ή Σελλοί. Όταν  αυτοί (οι  Σελλοί) σταδιακά  χάνονται, 
απέμεινε  εκεί, στον  χώρο  της  Δωδώνης, μια  μικρή  ιερατική 
ομάδα, που  ζούσε  με  ασκητικούς  κανόνες  και  λάτρευε  όπως  
αναφέρει  ο  Όμηρος (Π - 233) τον  Δία : 
" Δία  θεέ  Πελασγικέ, προστάτη  της  Δωδώνης, της  
κακοχείμωνης, που από  σένα  οι  ανιφτόποδες και  χαμόκοιτοι  
"Σελλοί"  προφέρουν  τα  θεία  λόγια…" 
Αυτός  ο  χώρος  που ονομαζόταν  Ελλοπία  και  οι  Ελλοί,  
μετέδωσαν  το  όνομα  σ' όλους  τους  υπολοίπους  με  μια  
διαδικασία  σταδιακή . 
Η  συγκεκριμένη  άποψη  ενώ  φαίνεται πειστική   δέχεται  πολλές  
ενστάσεις  ανάμεσα  στις  οποίες   ότι  ο  Όμηρος, που αναφέρει  
τους  Σελλούς, δεν χρησιμοποιεί  τίποτε  το  προσδιοριστικό  γι' 
αυτούς, που να  τους  συνδέει  με την  ονομασία  "Έλληνες", όπως  
στους Μυρμιδόνες(ως δεύτερη ονομασία), αλλά  τους  αναφέρει  
"Σελλούς" ως  διαφορετική  επώνυμη  ομάδα, χωρίς  να  κάνει  
κάποιο  σχόλιο. Δείχνει  λοιπόν  να   τηρεί  κάποια  απόσταση, 
παρ'  ότι  τη  μνεία  γι' αυτούς   την  κάνει (μόνο) ο  βασιλιάς  των 
Ελλήνων,  ο  Αχιλλέας !! 
Άλλοι  υποστήριξαν  ότι  η  ονομασία "Ελλάς" προήλθε  από  τον  
"Έλλοπα"  τον  γιό  του  Ίωνα, απ' τον  οποίο  ονομάσθηκε 
"Ελλοπία" η χώρα  της  Δωδώνης, όπως  κάτι  αντίστοιχο  
συνέβαινε  και  με  ένα  μέρος  της  Εύβοιας . 



(κατ'  άλλους  ο  Έλλοπας  και  ο  Πελασγός  είναι  αδέλφια  του  
Αχαιού). 
Η  άποψη  αυτή  που  συνδέει  τους  Έλληνες  με  την  Ήπειρο  
βρίσκει  σύμφωνους  πολλούς  επιστήμονες  που  θεωρούν  ότι, 
"Έλληνες"  ονομάστηκαν  μια   ομάδα, ένα  φύλο  ελληνικό  
αιολόφωνο, το  οποίο  ζούσε  στην  Ήπειρο  και  μετανάστευσε  
στην  Φθία,  πριν  τον  Τρωϊκό  πόλεμο (άλλοι  το  θεωρούν  
γλωσσικά  συγγενικό  των Δωριέων, δυτική Διαλεκτο). 
 
Στο  όλο  ζήτημα  της  εμφάνισης  του  ονόματος  των  Ελλήνων  
και  της  επικράτησής  του  πάνω  στα  υπόλοιπα  ελληνόγλωσσα  
φύλα, σημαντική  είναι  η άποψη  εκείνων  που  παρατήρησαν, 
πολύ  σωστά,  ότι το όνομα  συνδέεται  με  την "Αμφικτυονία  των 
Δελφών", δηλαδή  την  ένωση  των  ελληνικών  πόλεων  γύρω  
από  το  Δελφικό  ιερό. 
Είναι  γεγονός ότι  οι  συνασπισμένοι  λαοί σε  μια  πολιτικό- 
θρησκευτική  ένωση, μόνο  αυτοί  ονομάζονταν "Έλληνες"  και  
πραγματικά  μόνο  αυτοί  είχαν  το δικαίωμα  να  συμμετάσχουν  
στους  Ολυμπιακούς  Αγώνες  και  να  δέχονται  την  διαιτησία  
των Ελλανοδικών (δωρικά)  ή  των  Ελληνοδικών (Ιωνικά). 
Όσοι  λοιπόν  συμμετείχαν  στους  Ολυμπιακούς  αγώνες, 
ονομάζονταν  "Έλληνες"  όπως π.χ. οι  Σπαρτιάτες, ενώ  οι  
Αθηναίοι  που  δεν  συμμετείχαν   αρχικά  δεν  ονομάζονται 
Έλληνες,  ούτε  στα   χρόνια  του  Σόλωνα, αλλά  θα  ονομαστούν 
Έλληνες  μετέπειτα. 
Η συγκεκριμένη άποψη  η οποία  αποτελεί  μια  ιστορική θεώρηση, 
επιβεβαιώνεται  από την  περίπτωση  των Μακεδόνων, οι οποίοι  
όταν  επί  βασιλείας  του Φιλίππου του Β΄ έγιναν  μέλη  της  
Δελφικής  Αμφικτυονίας, τότε  ονομάστηκαν  "Έλληνες", ενώ  
παλαιότερα  ήταν  απλά "Φιλλέλληνες". 
Η  πρώτη  καταγεγραμμένη  χρήση  του  ονόματος, "Έλληνες" ως  
εθνωνύμιο, που καλύπτει  όλους, βρίσκεται  στο  επίγραμμα  του  
Αρκάδα  αυλωδού  Εχέμβροτου, όταν  αυτός  νίκησε  το  έτος   
584 π.Χ  ( 48/3  Ολυμπιάδα) στους  αγώνες  " των  Αμφικτυόνων"  
με  τα  "μέλη" (μουσική)  και  "τα  προς  τους  Έλληνας  
Ελεγεία ". 
Η  άποψη  ότι  η  ονομασία  προήλθε  από  τις  πολιτικό  - 
θρησκευτικές  ενώσεις, που  ονομαζόντουσαν  αμφικτυονίες  και  
αναπτύχθηκαν  αργότερα  στην  περιοχή, μπορεί πράγματι  να  
δώσει  μια  λογική  ερμηνεία, τόσο  στην  παρουσία, όσο και στην  
επικράτηση  του  ονόματος, εάν   πράγματι  μνημονεύεται  και 
στους μύθους  μια  πρώτη  έννοια  ονόματος  που  να  
τεκμηριώνει  κάτι  τέτοιο .  



Αν  λάβουμε  υπόψη  την  αναφορά  του  μύθου  για 
τον  Αμφικτύονα, τον αδελφό  του  Έλληνα, που  βασίλεψε  στις  
Θερμοπύλες  και στην  Αθήνα, διαπιστώνουμε  ότι  η  
συγκεκριμένη  ονομασία   μας  αποτυπώνει, "λεκτικά"  τον  θεσμό, 
ή  πιθανόν  τον εισηγητή,  ενώ  η  θέση  του  προσώπου  στον  
μύθο, ο  οποίος  είναι ο  αδελφός  του  Έλληνα, συνδέει ( χρονικά) 
και  έμμεσα   αναμεταξύ τους  (φυλετικά)  τους  συμμετέχοντες  
στον θεσμό ( είναι συγγενείς) . 
Η  Πυλαία  αμφικτυονία, γύρω  από  το  ιερό  της  Δήμητρας  και η  
Δελφική (που  έγινε  αιτία  σημαντικών πολέμων) αποτελούν  μια  
περίτρανη απόδειξη  για  την  σημασία  που  είχε  ο  θεσμός  για  
τους Έλληνες, επίσης  ιδιαίτερη  εντύπωση  προκαλεί  η  
διαπίστωση  ότι  το  όνομα  των  Δελφών  προέρχεται  από  κοινή  
ρίζα  με  τις  λέξεις  : δελφύς, δελφίς, αδελφός (αφού  δελφύς  
σημαίνει  μήτρα), και  η  χρήση  στον  πληθυντικό Δελφοί  ίσως 
σημαίνει "αδελφότητα" την  ένωση "αδελφικών" (συγγενικών) 
φύλων. 
Τι  μπορεί  να  τους  ένωσε  λοιπόν ;  Μόνο  η συγγένεια, 
ο χώρος, το  ιερό, κάποια  κοινή  λατρεία, ή  ο  τρόπος  λατρείας; 
 
Μήπως  η  λέξη  "Δελφοί"  τα  λέει  όλα, διότι  σημαίνει  τον  "ιερό  
χώρο",  την  κοινή  μήτρα (περιοχή) ανάπτυξης  των  Ελλήνων; 
Ο  μύθος αναφέρει  ότι  η κιβωτός  σταμάτησε  στον Παρνασσό  
και  εκεί αναπτύχθηκαν  ξανά  οι άνθρωποι (φυλές ) και  σίγουρα  
εκεί κοντά  οργανώθηκαν  και οι  λατρείες  που  αφορούσαν  
κάποιους  θεούς  ή κάποια ζωογόνο δύναμη . 
Την  υπόθεση  αυτή  ενισχύει  ο  επώνυμος  ήρωας  των Δελφών, 
ο  Δελφός που φέρεται  να  είναι  γιος  της κόρης  του 
Δευκαλίωνα, Μελανθώς, η οποία  τον απέκτησε  με  τον 
Ποσειδώνα, που  ενώθηκε  μαζί  της  με  την  μορφή  δελφινιού 
(κατά  άλλη  παράδοση  γιός  της Θυίας, της  άλλης  κόρης  του  
Δευκαλίωνα). 
Αυτό  που  δυσκολεύει  μια  τέτοια  θεώρηση  άμεσης  σύνδεσης  
των  γηγενών  γύρω  από  το  ιερό, είναι  ο ομηρικός  Ύμνος στον  
Απόλλωνα  ο οποίος  μας  πληροφορεί  πως οι  πρώτοι  υπηρέτες 
- ιερείς  του ναού ήταν Κρήτες, το πλήρωμα  ενός  πλοίου  που  ο  
ίδιος  ο Απόλλωνας  το  έφερε  στην  Κρίσσα   καθοδηγώντας  το  
μ' ένα  δελφίνι, (όμως  δελφίς < δελφίνι) σκοπεύοντας  έτσι  να  
τους  παραδώσει  το  πλούσιο  ιερό  του  να  το  υπηρετούν. 
Στην  συγκεκριμένη  θεώρηση  αναγκαστικά  μπλέκεται  και  ο  
Όμηρος  ο  οποίος στην  Ιλιάδα  δεν  μνημονεύει  τις  αμφικτυονίες 
(κατάλογος  νεών) ούτε  τους Δελφούς, εκτός  αν  οι "Πανέλληνές" 
του  είναι  οι αμφικτύονες,  κάτι  που  πιθανόν  να  το  εννοεί  



ακριβώς  έτσι  και  ο  μεταγενέστερος  Ησίοδος  στους  δικούς  του 
"Πανέλληνες". 
Για  τον  Όμηρο  υπάρχει  περιοχή  Ελλάδα, που  πιθανόν  να  την  
επεκτείνει  μέχρι  την  Βοιωτία  και  λαός  "Έλληνες"  που  μένει  
κοντά  στον  Σπερχειό με  βασιλιά  τον Αχιλλέα.. 
Η  άποψη βέβαια ότι  υπήρξε  περικέντρωση  των  γειτονικών  
φυλετικών ομάδων γύρω από  ένα  ιερό  είναι αρκετά  λογική  
εκτίμηση, έχει ιστορικές  ρίζες  στην περιοχή  και  απήχηση  στους  
μύθους, το  ερώτημα  που  μπορεί  να  τεθεί  είναι :  αμφικτυονία  
ναι, αλλά γύρω  από  ποιο  ιερό  και  ποια  λατρεία; 
 
 
Β) Η ετυμολογία . 
Οι λέξεις  "Ελλάς"  και  "Έλλην"  βρέθηκαν  συχνά  στο  επίκεντρο  
της  έρευνας  και  η προσπάθεια  ετυμολόγησής  τους, 
δημιούργησε  γύρω  τους  μια   αρκετά   μεγάλη "φιλολογία  
εικασιών"  είτε  για  την  προέλευση  των  λέξεων  είτε  για  το  
νόημά  τους . 
Η  σύγχυση  είναι  αναπόφευκτη  διότι πολλές  ελληνικές  λέξεις, 
δημιουργούν  αυτήν την  αίσθηση,  ότι  πράγματι  βρίσκονται  
κοντά  στην  σημασία  των  ονομάτων  "Ελλάς - Έλλην" : 
Ελλός  - Έλλοψ = ο  άφωνος, ο άλαλος . 
Ελλοί (κατά  τον Πίνδαρο), Σελλοί (κατά  τον  Όμηρο) = οι  ιερείς  
της  Δωδώνης. 
Ελλοπία - Έλλοπες  =  η  χώρα  και  οι  κάτοικοι  της  Δωδώνης . 
Σελήνη - Σέλας = το  φως, ο φωτεινός, η Σελήνη (έχουν κοινή  
ρίζα  με την  είλη, ήλιος) 
Ελάνη-Ελήνη,Ελένη = η λαμπάδα, φως (το  κύριο  όνομα  Ελένη- 
Έλενος εκ  του  αιρώ). 
Έλλη =  η  κόρη  του  Αθάμαντα, (ενδεχομένως  και  σεληνιακή  
θεότητα ). 
Ελλά  (Δωρικά) =  ο  θείος  θρόνος, η  ιερή  πέτρα….. 
Ο μεγάλος  φιλόλογος Wilamowitz  εισηγείται  ότι   ρίζα  του  
ονόματος  “Έλλην"  είναι  το " σάλ"  και  κατ'  επέκταση το  ρήμα  
"σελλίζω" (ψελλίζω) που σημαίνει  προσεύχομαι (Σελλοί  οι  ιερείς 
στην Δωδώνη) είναι  όμως  αστήρικτο . 
Το  ίδιο  αστήρικτη  είναι  και  η  ετυμολόγηση  κοντά  στην  ρίζα  
"σελ" απ'  όπου  προέρχονται  οι  λέξεις  Σέλας, Σελήνη, Ελάνη 
(Ελήνη) με  την  έννοια  "φωτεινός"  ετυμολογία  που  εισηγείται  
και  ο  Κούρτιος,  η  λέξη  Ελλάς  όμως  έχει  δύο  "λ" . 
Η  ετυμολόγηση  με  βάση  το  επίθετο  ελλός (- έλλοψ - Ελλοπία), 
αποδεικνύεται  και  αυτή  αστήρικτη  διότι  το  ελλός  παίρνει  ψιλή, 



ενώ  το  ίδιο αστήρικτη  είναι  και  η ετυμολόγηση  από  το  την  
λέξη  έλος = βάλτος (ένα "λ").     
Άλλοι  ετυμολογούν  την λέξη  Ελλάς  κοντά  στην  ρίζα  "σελ"  
που  σημαίνει  "ξερός", "ξεραίνω" π.χ. Σελινούς  και  άλλοι  κοντά  
στην  ρίζα  "ελλ" που  σημαίνει  ορεινός, χωρίς  να  μπορούν να  
στηρίξουν  τις  απόψεις  τους. 
Όπως  έχει  ήδη  επεσημανθεί  είναι  δύσκολο  να  εντοπίσουμε 
 αν  προηγήθηκε  χρονικά  η  λέξη "Ελλάς", (το  τοπωνύμιο) και  
συνεπώς  η  ονομασία  του  τόπου, από  την  οποία  κατόπιν   
προέκυψε  το  όνομα  των κατοίκων  της (που ονομάστηκαν 
"Έλληνες") . 
Είναι  γεγονός  ότι ο  κάτοικος  της  Ελλάδος (η "Ελλάς"  στην  
γενική  της  Ελλάδος)  θα  έπρεπε  να  ονομαστεί "Ελλαδικός" 
σύμφωνα  με  την  κλίση  του  ονόματος  και  όχι "Έλλην", ενώ  το  
αντίθετο  εντοπίζεται σε  ελληνικά  κείμενα, από  το  όνομα "Έλλην" 
προέκυψε  τοπωνύμιο, η  λέξη  Ελλανία (= η Ελλάς)  που  
σημαίνει  Ελλάς. 
Αυτή  η  γραμματική  ασυμφωνία  μας  υποδεικνύει  ότι  δεν  
πρέπει  τόσο  εύκολα  ν' απορρίπτουμε τους  μύθους  (τον  
γνωστό  φυλετικό  μύθο), στους  οποίους  προηγείται χρονικά, ο  
μετα- κατακλυσμιαίος   βασιλιάς  Έλλην  και  ακολουθούν  οι  
απόγονοι  του, (οι γιοι  του)  που  από  αυτόν  ονομάστηκαν  
Έλληνες  και  πιθανόν  η περιοχή  που  έζησαν "Ελλάς", εκδοχή  
που  συνάδει  και  με  άλλους  θεσσαλικούς  μύθους  αφού ο  γιος  
του  Φθίου, ο  Έλληνας, φέρεται  να  είναι  αυτός  που  ίδρυσε  μια  
πόλη  που  την  ονόμασε  "Ελλάς". 
Εάν δεχτούμε  λοιπόν  ότι  το  κύριο  όνομα  "Έλλην" προηγείται 
χρονικά, διότι  δόθηκε σε  κάποιους  πανάρχαιους  χρόνους, τότε  
είναι  πολύ  λογικό  να  δεχτούμε  ότι  στις  επόμενες  γενιές  
υπήρξε  επανάληψή  του, όπως  συνέβη  για  παράδειγμα  με  τον  
γιο  του Φθίου  (Έλλην), ενώ  το  ίδιο όνομα  δόθηκε  και  στις  
πριγκίπισσες  των  βασιλικών  οίκων,  αφού  σύμφωνα  με  τους  
μύθους  ο  εγγονός  του  Έλληνα, ο  Αθάμας  ονομάζει  την  κόρη  
του  Έλλη. 
Όσον αφορά  την  συνήθεια  να  δίνεται  το  όνομα  του  οικιστή, 
παρεφρασμένο, σε  μια  νέα  πόλη, όπως   συχνά  αναφέρουν  και  
οι  μύθοι, αυτό  δεν  αποτελεί  κάποιο μυθικό  παράδοξο, αν  
σκεφτούμε  ότι  στην Κύπρο  κατά  τους  ιστορικούς  χρόνους, ο 
γνωστός  Αθηναίος  νομοθέτης, ο  Σόλωνας,  έδωσε  το  όνομά  
του  στην  πόλη  Σόλους. 
Με  διαπιστωμένη  την  ηρωολατρεία  κατά  τους  ιστορικούς  
χρόνους (π.χ Οδυσσέας, Αχιλλέας, Ελένη ... λατρεύτηκαν) δεν  
αποκλείεται  η συνήθεια  αυτή  ν'  απηχεί  παλαιότερους  



πρακτικές  λατρείας  και  να  προέρχεται  από τους  μυκηναϊκούς  
χρόνους Συνεπώς  εάν οι  παλαιότερες  μυθολογικές  μορφές  - 
πρόγονοι  λατρεύτηκαν, είναι  πολύ  πιθανό ότι  υπήρξε  κάποιο 
"ιερό" ή "τέμενος" και  γι' αυτά  τα  πρόσωπα, τον  Έλληνα  
(Έλλην)  ή  την Έλλη. 
Σ' αυτή  την  περίπτωση  η  μεταφορά  του  ονόματος  είναι  
δεδομένη, δηλαδή το κύριο όνομα (Έλλην - Έλλη) μεταφέρθηκε  
διαδοχικά  στο  κτίσμα, στο  ιερό  του (Ελλήνιον - Ελλάνιον ) και  
από  το  κτίσμα   η  ονομασία  να  μεταφέρθηκε  στον  γύρω  χώρο 
( ονομάστηκε με  την  ίδια  ονομασία  ο  γύρω  χώρος, από  το 
Έλλη/α - Ελλάς). 
Συγγενική είναι  η  προσπάθεια  ερμηνείας  του  ονόματος  
"Ελλάς"   από  τον  Αντώνιο Χατζή ο οποίος  αναφέρει  ότι  το  
όνομα  προήλθε  από  την  πόλη  "Έλλα" ή  "Έλλη", ή  έστω  το  
ιερό  της  θεάς  Έλλης, που υπήρχε κοντά  στον  ποταμό  
Σπερχειό, που  και  εκείνος   (ή  ένα  μέρος  της  ροής  του)  έφερε  
όνομα  Ελλάς. Συνεπώς  από  την  λέξη "Έλλη" (ή  Έλλα) 
παράγεται  η  λέξη  "Έλλην"  που  δηλώνει  τον  κάτοικο  της  
πόλεως "Έλλης" και  από  την  ίδια  λέξη, την "Έλλη" παράγεται  η  
λέξη  "Ελλάς"  που  ήταν  επίθετο  το οποίο  συνόδευε το  
ουσιαστικό "ροή" που  σημαίνει   τον  ρου, τον  ποταμό (ελλάς  
ροή). 
Πολλοί  αρνούνται την  ύπαρξη  πόλης ή  ιερού  της  Έλλης, το  
οποίο  άλλωστε ούτε  καταμαρτυρείται ούτε  βρέθηκε ποτέ, όμως  
το  ότι  δεν  βρέθηκε  ακόμη  κάποιο  ιερό  κοντά  στον Σπερχειό 
αυτό  δεν  σημαίνει  ότι  ποτέ  δεν  υπήρξε . 
Ο  Χατζής  μάλιστα  υποστηρίζει  εύστοχα  ότι  και  τα  
"Δαρδανέλια"  στην  Μικρά  Ασία,  πήραν  την  ονομασία  τους  
από  την  πόλη "Έλλη"  που  υπήρχε  εκεί  στην Μικρασιατική  
ακτή  και  την  πόλη  "Δάρδανο"  που  υπήρχε  στην  απέναντι  
πλευρά της  Θράκης (Δάρδανος +Έλλη). Η  δε  πόλη  "Έλλη"  
ονομάστηκε  έτσι  από  τον  ναό  της  μυθολογικής  Έλλης,  που  
υπήρχε  εκεί . 
Πιστεύω  λοιπόν  ότι  για  να  γίνει  σωστή  προσέγγιση  στο  
ζήτημα (και  ετυμολόγηση) επιβάλλεται να  μην  αγνοηθούν  
κάποια  δεδομένα  που  συντηρούνται  μεγαλοφώνως  στους  
μύθους, όπως : η ονομασία  της Έλλης, η  σχέση  της  με  
το  γενεαλογικό  δένδρο  των  Ελλήνων (δισεγγονή του  Έλληνα), 
η  περιοχή  που  έζησε, η  Βοιωτία (η  οποία   άλλωστε  
μνημονεύεται  έμμεσα, ως  Ελλάδα  και  από  τον  Όμηρο) και  το  
γεγονός  ότι ως  πρόσωπο  συνδέεται  με  τελετουργίες                  
( την  θυσία) για  την ευφορία  στην  περιοχή . 



Η  δισεγγονή  του  Έλληνα, η " Έλλη" κατά  τους  μύθους, είναι  η  
κόρη  του  Αθάμα, (Βοιωτία) από  τον  πρώτο  γάμο  του  με  την  
Νεφέλη. Όταν  όμως  ο  Αθάμας παντρεύτηκε την Ινώ, την  κόρη 
του Κάδμου, εκείνη παγίδεψε τα  δύο αδέλφια  τον Φρίξο  και  την 
Έλλη και με  πρόσχημα  μια  ψεύτικη  αφορία, αφού  δωροδόκησε  
το  μαντείο  των  Δελφών  για  να  εκδώσει  χρησμό, ο θεός  
προφήτευσε  την  θυσία  του Φρίξου.  Η  μητέρα  τους, για  να  
σώσει  τα  δύο  παιδιά, έστειλε  ένα  φτερωτό κριάρι  και κατά  την  
πορεία  της  διαφυγής  η  Έλλη  έπεσε  στην  θάλασσα  και  
πνίγηκε. 
Ο  μύθος  λοιπόν δεν  πιστοποιεί  απλά  την  θέση της  Έλλης  
στο  γενεαλογικό  δένδρο  το  Ελλήνων,  αλλά   καταγράφει και  
κάποιες  αιματηρές  τελετουργίες  προς  χάρη  της  ευφορίας  και  
της  γονιμότητας, τις  οποίες  μάλιστα  προωθούν  κάποια  μέλη  
επιφανών  βασιλικών οίκων(π.χ.η Ινώ, του Κάδμου), 
εξαναγκάζοντας  τα  υποψήφια  θύματα  έντρομα  να  
εγκαταλείπουν  την  χώρα .   
Η  Ινώ  πράγματι  αποτελεί  μια  αινιγματική  μορφή, όχι  μόνο  
διότι  συνδέεται  με  την  ακραία  τελετουργία  της ανθρωποθυσίας, 
αλλά   διότι  η  δράση  της  συνδέεται   με  θεότητες  που 
επεβληθηκαν αιματηρά (Διόνυσος), αφού  αυτή  διέσωσε τον 
θεό  Διόνυσο (από  την νεκρή  αδελφή  της) μάλιστα   η  ίδια  
διαπράττει  αποτρόπαιο φόνο, όταν  ο Αθάμας, τρελός,  σκότωσε  
τον  γιό  τους  Λέαρχο, αυτή  σκοτώνει  τον  άλλο  τους  γιο  
τον  Μελικέρτη  (σ'  ένα  λέβητα  με  ζεστό  νερό) και  τελικά  
ρίχνεται  στη  θάλασσα όπου  μεταμορφώνεται  σε  θεά 
Νηρηίδα, Λευκοθέα  και  ο γιος  της  γίνεται  
ο Παλαίμων  (άναλογη  περίπτωση  Θέτιδας) 
 Αυτές  οι  σκοτεινές  παραδόσεις  που  αναφέρονται σε  
τελετουργίες  με  στόχο  την γονιμότητα   και  έχουν  ως  
υποψήφια  θύματα   πρίγκιπες, δεν  φαίνεται  ν' αποτελούν   
ασήμαντες παραδόσεις, που  συνδέονται  με  τα  πρώτα  ελληνικά  
φύλα  στην περιοχή, ούτε  είναι  αποκυήματα  της αχαλίνωτης 
φαντασίας  των  αρχαίων  μυθοπλαστών διότι  μια  αναφορά  
του  Ηροδότου  για  την  πόλη  Άλο, κατά  τους  ιστορικούς  
χρόνους  προκαλεί  έκπληξη . 
Γράφει  λοιπόν  ο  μεγάλος  ιστορικός : 
"όταν ο  Ξέρξης  έφτασε  στην  Άλο της  Αχαϊας (Θεσσαλία) οι 
οδηγοί του  αφηγούνταν  μια  παράδοση  που  αναφέρεται  στο  
ναό  του Λαφυστίου  Διος, πως  ο Αθάμας, ο  γιος  του  Αιόλου, 
σχεδίασε  με  δόλο  τον  φόνο  του  Φρίξου  σε  συνενόηση  με  την 
Ινώ  και  πως  οι  Αχαιοί  αργότερα  ύστερα  από  χρησμό 
υποβάλλουν  τους  απογόνους  του  σε  δοκιμασίες  σαν κι  αυτές:  



απαγορεύουν  στον  πιο  ηλικιωμένο  της  οικογένειας αυτής  την  
είσοδο  στο  οίκημα  που  οι  Έλληνες  λένε  πρυτανείο (και οι  
Αχαιοί  λήιτον)  κι  επιτηρούν  την είσοδο  και  αν εκείνος  μπει  
μέσα, δεν  του  επιτρέπουν  να  βγει  παρά  μόνο  όταν έρθει  η  
ώρα  να  τον  σφάξουν  για  θυσία . Λένε  επίσης  πως  μετά  
από  αυτά  πολλοί  από  εκείνους που  ζούσαν  με  την  αγωνία  
να  θυσιαστούν  φοβισμένοι  απέδρασαν σ'  άλλη  χώρα, κι  αφού  
περάσει  καιρός, όταν  γυρίζουν  πίσω  στην  πόλη  τους, αν  
συλληφθούν να  μπαίνουν στο πρυτανείο, περιέγραφαν οι  
οδηγοί,θυσιάζονται με  τον ακόλουθο  τρόπο,  έχοντας  το  σώμα 
ολόκληρο  σκεπασμένο  με  στεφάνια  και  με  συνοδεία  επίσημης  
πομπής. 
"Τα  παθαίνουν  αυτά  οι  απόγονοι  του  Κυτισσώρου, 
γιου  Φρίξου για  τον εξής  λόγο : 
Οι Αχαιοί  παρακινημένοι  από  χρησμό  κρατούσαν  σαν  
εξιλαστήριο  θύμα  τον Αθάμαντα, τον  γιο  του  Αιόλου  και  ήταν 
έτοιμοι  να  τον θυσιάσουν  όταν ήρθε  από  την Αία, της  
Κολχίδας  ο Κυτισσώρος(ο γιος  του Φρίξου)  και  τον  έσωσε, 
όμως  μ' αυτή  του  την  πράξη  έριξε  τους  απογόνους  του 
(Φρίξου)  στην  οργή  του  θεού….  
 
Η  Άλος  βέβαια  που  αναφέρεται  εδώ  είναι  η  θεσσαλική, όμως  
η  ομώνυμη  πολιτεία  αποδίδεται  από  τον  Όμηρο  σταθερά  στον 
Αχιλλέα  και  στους Μυρμιδόνες - Έλληνες  (Άλος  και Αλόπη) και  
ο  ποιητής  δεν  μνημονεύει καμιά  άλλη  Άλο εκεί  κοντά, ούτε  
στους  Λοκρούς  ούτε  στους  Φθίους. 
Το  όνομα  της  πόλης  είναι  ικανό  να  δημιουργήσει  συνειρμούς,  
διότι  μέσω  του  ιδρυτή (Αθάμα) μεταφέρει  την  παράδοση  σε  
κάποιες  άλλες  ομώνυμες  περιοχές  ή  πόλεις (Άλους), που 
πιθανόν  να  συνδέθηκαν  στενά  με  την συγκεκριμένη  παράδοση, 
ίσως  οι  κάτοικοι της  θεσσαλικής  Άλου να  προέρχονται  από  την 
κατ' εξοχή  Άλο  του Ομήρου, από  την  οποία  λόγω  
μετεγκαταστάσης  προήλθαν  πιθανόν οι  κάτοικοι  της  
θεσσαλικής  Άλου . 
 Μπορεί  επίσης  οι  αρχικοί  μύθοι  για  την Έλλη  να  είναι  
βοιωτικοί, όμως  τα  πρωταγωνιστικά  πρόσωπα  είναι  οι  
γνωστοί  απόγονοι  των  Ελλήνων  γεναρχών, των  βασιλικών  
οίκων  που  έχουν άμεση καταγωγή  στον Έλληνα, έτσι  
συνδέονται  πολλές  τοποθεσίες  αναμεταξύ  τους  από  την  
Ιωλκό  έως  την  Βοιωτία  σε  μια  κοινή  παράδοση. 
Εντύπωση  μας  κάνει  το  πόσο  ισχυρή  είναι  η παράδοση  που 
αναφέρει  ο  Ηρόδοτος στα  χρόνια  του, διότι  όπως  ξεκάθαρα  
υποστηρίζει  ο ιστορικός  η παράδοση  της ανθρωποθυσίας  έχει  



μακρινή  χρονική  αφετηρία, προτρωική, αφού  ως  αιτιολογία  
μνημονεύεται  ο  Φρίξος και  η  παγίδευσή του,  συνεπώς   οι  
τελετουργίες  που  αφορούσαν  αρχέγονες  πρακτικές  
ανθρωποθυσιών  προς  χάρη  της  ευφορίας  και  της  ευυδρίας  . 
Είναι περίπου  βέβαιο  ότι  οι  πληθυσμοί σ'  όλη αυτή  την 
γεωγραφική  ζώνη μέχρι  την Βοιωτία,  έχουν  κοινά  σημεία  
αναφοράς, γενάρχες,  λατρείες,  κοινή  παράδοση, πρόσωπα  
διοίκησης   και  όπως  είναι  πιθανόν  τα  ονόματα  και  τα  
τοπωνύμια   εκεί  αποκτούν  μια  συχνότητα  εμφάνισης  και  η  
χρήση  τους  ένα κοινό  νόημα . 
Εκείνο  όμως  που  δεν πρέπει  να  μας  διαφύγει  διότι  αποτελεί  
στοιχείο  εντυπωσικό (και  μια  παράμετρος  που  μπορεί να  
βοηθήσει  στην  ετυμολογία)  είναι  το  "νόημα"  που  έχουν  τα  
κύρια  ελληνικά  ονόματα  των  γεναρχών . 
Οι   πρώτες συλλογικές ονομασίες  των  ελληνόγλωσσων  φύλων 
"Αχαιοί  ή  Δαναοί"  που  χρησιμοποιεί  ο  Όμηρος  και  οι  οποίες,  
όπως  όλα  βεβαιώνουν, αποτελούν  παράλληλες  στον  όρο 
"Έλληνες",  προέρχονται,  ως   ελληνικές  λέξεις, από  ρίζες   που  
σημαίνουν  "νερό" . 
 
Έτσι : 
Ο  γενάρχης  Δευκαλίων,  από  το  δευ, του  ρήματος  δεύω  που 
σημαίνει  βρέχω . 
Ο Αχαιός, ο  εγγονός  του, από  το  akw=νερό, ενώ  το  ίδιο  το  
όνομα  δινόταν  και  σε  ποταμούς,  υπήρχε  ο "Αχαιούς"  
ποταμός  και  μια  πηγή  "Αχαϊα" . 
Ο  Δαναός (Δαναοί), από  την  ινδοευρωπαϊκή  ρίζα  "danu" που  
σημαίνει  νερό, μάλιστα   συναντάται  στα  ονόματα  πολλών  
ποταμών π.χ. Απιδανός,  Δάνουβις (=Δούναβης), 
Ιάρδανος, Δάναστρης, Ροδανός, ….. 
Ο Ίωνας, από  την  ινδοευρωπαϊκή  ρίζα  is  που σημαίνει 
θεραπεία, ορμή, όμως με  την  ίδια  λέξη "Ίων " ονομάστηκε  και  
ο  ποταμός  Αλφειός,  στην  Πελοπόννησο, αλλά   και  στην 
Θεσσαλία  ένας  παραπόταμος  του  Πηνειού (ο  Ίων) . 
Σχέση  όμως  με  το  νερό  έχει  και  το  όνομα  του  επίσημου  
βασιλιά  των Ελλήνων  που  συναντάμε  στον  Όμηρο, 
του Αχιλλέα  το  οποίο  παράγεται  από  την  ίδια  ρίζα  με  την 
λέξη  Αχαιός  το  akw= νερό, ενώ  και  ο  ίδιος  λατρεύτηκε  και   
ως  "Ποντάρχης" θεότητα  των  υδάτων. 
Πέραν αυτού, εντυπωσιακή  είναι  η  σχέση  της  βασιλικής  γενιάς  
των  Ελλήνων / Μυρμιδόνων  της  Ιλιάδας   με  το  νερό  και  τις  
Νηρηίδες, αφού ο  Αιακός  είναι  ο γιός  του  ποταμού Ασωπού, 



παντρεύεται  την  Ψαμάνθη (Νηρηίδα) και  ο γιος  του  Πηλέας  
την  Θέτιδα (Νηρηίδα) (και ο Αχιλλέας  θεότητα  των υδάτων) 
Θα  μπορούσε  λοιπόν  με  την ονομασία  "Έλλην / Ελλάς"  
πράγματι  να  ονομασθεί  κάποιος  ποταμός  και  αυτός  όπως  
όλα  δείχνουν  ήταν  ο  Σπερχειός ο  οποίος  φέρει αυτό  το  
όνομα  διαπιστωμένα  μετά  την αρχαιότητα… 
Πολλά, λοιπόν,  από  τα  ελληνικά  μυθικά  ονόματα  των 
γεναρχών  έχουν  νοηματική σύνδεση  με  το  νερό, η  οποία  δεν  
χάνεται  από  γενιά  σε  γενιά :  Δευκαλίων - Έλλην- Αχαιός, 
(Δαναοί), Ίωνες….. 
Μια  άλλη  παρατήρηση  αφορά   ονόματα  από  τον  μύθο  του  
κατακλυσμού, τα  οποία  ενώ  απηχούν  κάποιο  χρόνο  
πανάρχαιο, εντούροις  παράγονται με  έναν  τρόπο  αρκετά  
"ελληνικό". 
Τα   ονόματα  αυτά, κατά  περίεργο  τρόπο  είναι  νοηματικά  
και  σύνθετα  όπως  συνήθως συμβαίνει  με  τα  μεταγενέστερα  
ελληνικά  ονόματα (π.χ. Δημοσθένης, Αριστογείτων….) κάτι  που  
σημαίνει  ότι  δηλώνουν  ξεκάθαρα  ένα  νόημα . 
(είτε  αποτελούν  την μετάφραση  ξενόγλωσσων  ονομάτων στην  
ελληνική) 
 Ο  Δευκαλίων, προέρχεται  από  το  ρήμα  δεύω= βρέχω, 
μουσκεύω, υγραίνω, έτσι  από το  θέμα  "δευ"  (ή  την λέξη  
δευκός= ο γλυκής + την λέξη άλιος<αλς). 
Η  Πύρρα  σημαίνει  η "κοκκινόξανθη", ενώ  Πύρρα   ονομάστηκε  
και ο Αχιλλέας  στην Σκύρο, και  με  την ίδια  ονομασία  "Πύρρος" 
ο  γιος  του  ο  Νεοπτόλεμος . 
Ο Αμφικτύων, προέρχεται από το "αμφί" και το ρήμα "κτίζω" που 
σημαίνει  συνοικίζω  χώρα, ιδρύω πόλη, όμως  εκ του  κτίζω  
προέρχεται  και η λέξη κτοίνη = ο δήμος , άραγε  ο  Αμφικτύων  
είναι αυτός  που  ιδρύει  δήμους  κάνοντας  συνοίκιση γύρω  από  
κάποιο  μέρος, (ιερό ) 
Η  Πρωτογένεια, προέρχεται  από  το  αριθμητικό  "πρώτος"  και  
την  λέξη  "γένος"  και  σημαίνει  η πρωτογεννημένη. 
Ο  Έλλην  έχει  πιθανόν σύνθετο  όνομα  και  το  νόημά  της  
λέξης  προέκυψε  από  την  ιαπετική  ρίζα «fελ», ρίζα  του  
ρήματος «είλω» και  «ειλέω»,  που  δηλώνει ανάμεσα στ’ άλλα 
(συμπίεση, συσσώρευση,  περιστροφή <έλιξ…) και συγκέντρωση. 
Από  το  ίδιο ρήμα  προέρχεται  η  λέξη «ελλεδανός» που  
σημαίνει  «δεσμός»  και  στην  συγκεκριμένη  περίπτωση  ως  
συνθετικό  θα  μπορούσε  να  παραπέμπει σε  κάθε  κοινό  δεσμό 
αδελφών  πόλεων, της  μητρικής  γης («δελφίς», εθνικής μήτρας), 
συνεπώς  από  το «ελ» (= συσσώρευση) και τη λέξη «λάας/λας    
(= λίθος – λαός)»  προήλθε  αρχικά  λέξη  «έλλα»  για  να  



δηλώσει  μια  περιοχή, κοντά  στον  Σπερχειό, που  ήταν  «χώρος  
συγκέντρωσης  των  ομομήτριων  λαών». 
Ο χώρος  αυτός  απετέλεσε πιθανόν   λατρευτικό  και  διοικητικό 
κέντρο παραποτάμιο, αλλά  όχι  παρόχθιο, που  σταδιακά  
εξελίχτηκε  σε  πόλισμα  και  έδρα  του  βασιλιά (ή  της  
αμφικτιονικής  αρχής) . Αυτή η  πόλη  ονομάστηκε  «Έλλα» και  η  
ονομασία  αποτύπωνε  το  κέντρο  της  πρώτης  αρχέγονης  
«αμφικτιονίας»   των  Ελλήνων, όπου  η  κοινή  λατρεία  
αφορούσε  ιεροπραξίες για  την  γονιμότητα  και  την  ευυδρία 
 των  παροικούντων  κοντά  στον  ποταμό. 
Σταδιακά  όλη  η  περιοχή  ονομάστηκε  «Ελλάς»  και οι  
συμμετέχοντες  στις  κοινές  λατρείες  Έλληνες, ενώ  ο  βασιλιάς  - 
τελεστής  που  σύναζε τους  ομοφύλους  ήταν ο «Έλλην» … 
Η  λέξη  εμπλουτίστηκε  και  μ’  άλλες  σημασίες  γι'  αυτό  και  ο 
ποταμός  Σπερχειός  ή  ένα  μέρος  της  ροής, ονομάστηκε 
 αργότερα  Ελλάς. 
 
Εάν  λοιπόν  οργανώσουμε  τα  σημεία  που  εντοπίσαμε  στον  
μακρύ  δρόμο  της  έρευνας διαπιστώνουμε  ότι : 
 
1.Υπήρξε  προκατακλυσμιαίο  όνομα  ή  έστω  προμυκηναϊκό  των  
Ελλήνων  που  ίσως  ήταν "Γραικοί", διότι  ο  Γραικός  ήταν  ο  
γιός  της  Πανδώρας  αδελφής  του  Έλληνα κατά  τον  Ησίοδο, και 
πιθανόν  στην αρχή  επικράτησαν  ως  ισχυρότεροι  αυτοί, (όμως  
η  γνωστή  Πανδώρα ;), αλλάζει  όμως  κατά  την  περίοδο  
αημαντικών γεωλογικών μεταβολών  και   της  σημαντικής  
ελάττωσης  του  πληθυσμού. 
 
2.Ο  Δευκαλίων  δεν  έδωσε  το  όνομά  του  στους  απογόνους  
λαούς (Δευκαλίωνες), αν και  υπήρξε  "δημιουργός" τους  και  ο 
πατριάρχης, αλλά  ούτε  ο  Αμφικτύων, ούτε  η Πρωτογένεια, αλλά  
μόνο  ο Έλλην, που  σημαίνει  ότι  μόνο  το  1/3 (ή  το  1/4) των 
απογόνων  του  υπήρξαν  οι  Έλληνες, οι  άλλοι  ήταν  Λοκροί και 
Βοιωτοί (Γραικοί),  γι' αυτό  το  όνομα  άργησε  να  εξαπλωθεί. 
 
3.Υπήρξαν  όμως  όλοι  Αμφικτύονες, γείτονες  και  συγκάτοικοι  
της  μήτρας  γης  κατά  τον  μύθο  με  τις  πέτρες (λαας) του  
Δευκαλίωνα  ή μια  πόλης  συνάθροισης  και  ενός    ιερού, της  
γονιμότητας, και  της  ευυδρίας  κοντά  στον  Σπερχειό που  
λεγόταν Ελλάς . 
 
4. Η  πόλη  Έλλα, που  δημιουργήθηκε  ήταν  διοικητικό  κέντρο  
μια  περιοχή  όπου  υπήρχε  χώρος  αρχέγονων  τελετουργιών .Οι  



τελετές  ίσως  συνδέονται  με  τις  αναφερόμενες  στη  Άλο  
αιματηρές  θυσίες  και  είχαν  χαρακτήρα  γονιμότητας  και  
φυλετικό για  (δεσμοί  συγγένειας  και  ευφορίας, ίσως  
αφορούσαν  την  Έλλη…). 
 
Συνεπώς  ο  μόνος  βασιλιάς  που  σχετίζεται άμεσα  (καταγωγή) 
με  περιοχή  που  αποδεδειγμένα  ονομάζεται "Ελλάς"  και  λαό  
που  αποδεδειγμένα  ονομάζεται "Έλληνες"  είναι  ο Αχιλλέας, 
αυτός  εκπροσωπεί  το συγκεκριμένο  φύλο  πολιτικά- στρατιωτικά  
και  γεωγραφικά . 
Η  σύνδεσή  τους με  τους  Δαναούς -Αχαιούς που  την  
μνημονεύει  έμμεσα  ο  Όμηρος, προβάλλεται  και  από  τοπικούς  
μύθους, π.χ  τον  Φθίο, τον επώνυμο  ήρωα  της  περιοχής. 
 
 
 

Η Μυκηναϊκή Γραφή και Γλώσσα 

Κατά την αρχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας η ηπειρωτική Ελλάδα 

εισέρχεται σ' ένα πολιτισμικό στάδιο πολύ διαφορετικό από εκείνο 

της Μεσοελλαδικής εποχής. Από την πολιτιστική απομόνωση, την 

οικονομική ένδεια και τις απλές μορφές κοινωνικής διαχείρισης 

που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο, αναπτύσσεται ένας 

υψηλός πολιτισμός, ο οποίος θεωρείται εφάμιλλος του μινωικού. Ο 

πολιτισμός αυτός ονομάστηκε μυκηναϊκός από το σημαντικότερο 

κέντρο του, τις Μυκήνες. 

Ήδη από τη μεταβατική περίοδο στην Ύστερη Χαλκοκρατία, κατά 

τη λεγόμενη «εποχή των λακκοειδών τάφων» εμφανίζονται στη 

Στερεά Ελλάδα νέα πολιτισμικά στοιχεία που προέρχονταν από το 

Μινωικό πολιτισμό. Οι κρητικές επιρροές παρατηρούνται κυρίως 

σε τομείς των τεχνών και εκδηλώνονται με τη μαζική εισαγωγή 

κρητικών έργων τέχνης αλλά και με τις τοπικές αντιγραφές τους. 

Κατά την ίδια περίοδο παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη 

ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, η οποία συνέβαλε στη 

δημιουργία μιας ισχυρής άρχουσας τάξης. 

Η επιρροή του μινωικού πολιτισμού επεκτάθηκε κατόπιν και στην 

διαμόρφωση της μυκηναϊκής κοινωνίας, προσφέροντας 

συγκεκριμένα πρότυπα πολιτικής διαχείρισης. Οι Μυκηναίοι 

ηγεμόνες έχτισαν, όπως και οι Μινωίτες πολυτελή ανάκτορα, τα 

οποία εκτός από βασιλικές κατοικίες λειτουργούσαν και ως κέντρα 



της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Τα οικοδομήματα αυτά 

χτίζονταν συνήθως σε φυσικά οχυρωμένες ακροπόλεις και 

προστατεύονταν από ογκώδεις λίθινους περιβόλους. Μέσα στα 

όρια των ακροπόλεων χτίζονταν επίσης θρησκευτικά κέντρα, 

εργαστήρια και οι κατοικίες των σημαντικών προσώπων. 

Μέσα από τα πανίσχυρα αυτά οχυρά οι Μυκηναίοι ηγεμόνες 

διοικούσαν μεγάλες περιφέρειες, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον 

έλεγχό τους. Η διοίκηση ήταν οργανωμένη σε μια αυστηρά 

ιεραρχημένη βάση και διέθετε ειδικούς λειτουργούς για κάθε 

κρατική διαδικασία. Η αγροτική παραγωγή, η βιοτεχνία και το 

εμπόριο ελέγχονταν επίσης από τα ανάκτορα που έπαιζαν ένα 

μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε γεωργούς, εμπόρους και τεχνίτες. 

Την ασφάλεια του κράτους και των κρατικών θησαυρών 

προστάτευαν οργανωμένες στρατιωτικές δυνάμεις. Η ποικιλία του 

εξοπλισμού και η συχνή επανάληψη πολεμικών θεμάτων στην 

τέχνη, φανερώνουν ένα διάχυτο στρατιωτικό πνεύμα, το οποίο 

δείχνει ότι οι μυκηναϊκές ηγεμονίες αντιμετώπιζαν συνεχείς 

κινδύνους ή ότι ίσως είχαν και οι ίδιες επεκτατικές τάσεις. 

Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Μυκηναίους γύρω στα μέσα του 

15ου αιώνα π.Χ. σήμανε το τέλος της κυριαρχίας των Μινωιτών 

στη θάλασσα. Τα μυκηναϊκά κέντρα βγήκαν τότε οριστικά από την 

απομόνωση και ανέπτυξαν διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με 

τις άλλες χώρες της Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης. Οι 

πρώτες ύλες που εξασφάλισε το διεθνές εμπόριο έδωσαν μεγάλη 

ώθηση στην ανάπτυξη των τεχνών. Στους πέντε αιώνες της 

μυκηναϊκής ιστορίας σημειώθηκε θεαματική ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία εξελίχθηκε υπό τις διαρκείς 

επιρροές της Μινωικής Κρήτης, αν όχι και υπό την καθοδήγηση 

Κρητών καλλιτεχνών. Παράλληλα με την καλλιέργεια των τεχνών, 

οι Μυκηναίοι δημιούργησαν και μεγαλόπνοα τεχνικά έργα 

συλλογικού χαρακτήρα, όπως το οδικό δίκτυο και τα μεγάλα 

εγγειοβελτιωτικά έργα. 

Μια τέτοια κρατική οργάνωση δε θα ήταν αρκετά αποτελεσματική 

χωρίς την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου γραφειοκρατικού 

συστήματος και κυρίως χωρίς συστηματική αρχειοθέτηση. Για να 

καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, οι Μυκηναίοι επινόησαν ένα νέο 



τύπο συλλαβικής γραφής, τη Γραμμική Β’, εξελίσσοντας ένα 

παλαιότερο σύστημα μινωικής γραφής, έτσι ώστε να αποδίδεται 

καλύτερα η ελληνική γλώσσα. Τα μυκηναϊκά κείμενα, αν και απλά 

στη δομή τους -εφόσον περιείχαν μόνο καταγραφές του 

προσωπικού και των αγαθών που διακινούνταν στα ανάκτορα- 

παραδίδουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με άγνωστες πτυχές 

της ζωής των Μυκηναίων, συμπληρώνοντας με «ιστορικά» 

τεκμηριωμένα στοιχεία τις αρχαιολογικές μαρτυρίες. 

Η συνδυασμένη ερμηνεία των γραπτών πηγών και των 

αρχαιολογικών δεδομένων υποδεικνύει τις στενές σχέσεις του 

μυκηναϊκού πολιτισμού με τον κόσμο της Αρχαιότητας, κυρίως με 

τον κόσμο των ομηρικών επών. Παρά τη χρονική διάσταση μεταξύ 

της Ύστερης Χαλκοκρατίας και της συγγραφής των επών, φαίνεται 

ότι οι μορφές του υλικού πολιτισμού, το κοινωνικό πλαίσιο και ο 

πολιτικός χάρτης που παραδίδoνται στον Όμηρο, ταιριάζουν 

καλύτερα στη Μυκηναϊκή εποχή, όπου η Ιλιάδα αντικατοπτρίζει την 

εποχή της ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού, ενώ η Οδύσσεια το 

διάστημα της φθοράς του. Έτσι, σήμερα εικάζεται ότι τα γεγονότα, 

τα πρόσωπα και οι καταστάσεις που πέρασαν μέσω του 

προφορικού λόγου στα ομηρικά έπη και στις μυθολογικές 

παραδόσεις της Αρχαιότητας δεν είναι παρά οι αναμνήσεις του 

μυκηναϊκού παρελθόντος. 

Οι περίοδο στις οποίες θα αναφερθούμε είναι οι ακόλουθες: 

ΥΣΤΕΡΟΕΛΛΑΔΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ  

1575 - 1050 π.Χ. 

Υστεροελλαδική Ι (Μυκηναϊκή Ι) 1575-1500 

> εποχή των λακκοειδών τάφων των Μυκηνών 

Υστεροελλαδική ΙΙ (Μυκηναϊκή ΙΙ) 1500-1400 

> εποχή διάδοσης των θολωτών τάφων 

Υστεροελλαδική ΙΙΙ (Μυκηναϊκή ΙΙΙ) 1400-1050 

> απόγειο Μυκηναϊκής δύναμης 

 



Η Γραφή 

Τα πρώτα συστήματα γραφής στο Αιγαίο συναντώνται στη 

Μινωική Κρήτη κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Το πρώτο είδος 

γραφής διασώζεται στο δίσκο της Φαιστού και ακολουθούν η 

Ιερογλυφική και η Γραμμική γραφή Α’. Η Γραμμική Β’ είναι η 

προσφορά των Μυκηναίων στα πνευματικά επιτεύγματα του 

προϊστορικού Αιγαίου. 

Το 1952 ο αρχιτέκτονας Michael Ventris, ο οποίος είχε υπηρετήσει 

ως αποκρυπτογράφος της αγγλικής αντικατασκοπίας κατά τον Β' 

παγκόσμιο πόλεμο, άρχισε με τη συνεργασία του φιλολόγου John 

Chadwick να φωτίζει το μυστήριο των εγγράφων πήλινων 

πινακίδων, που είχαν ανακαλυφθεί στα μυκηναϊκά ανάκτορα της 

Κρήτης και της ηπειρωτικής Ελλάδας (1600-1250 π.Χ.). Οι 

αργιλώδεις αυτές πινακίδες διατηρήθηκαν εξαιτίας ακριβώς των 

εμπρησμών, που είχαν καταστρέψει τα κτήρια. 

Ο Ventris προέβει αρχικά σε μια λεπτομερή καταγραφή των 

σημείων, κατέστρωσε στατιστικούς πίνακες όπου σημειωνόταν η 

συχνότητα με την οποία εμφανίζονταν κάθε σημείο στην αρχή, στη 

μέση ή στο τέλος της λέξης. Επίσης, εξέτασε τη συχνότητα με την 

οποία επανέρχονταν ένα σημείο σε συνδυασμό με άλλα. 

Βοηθούμενος από τα ιδεογράμματα κατέταξε τα σημεία σε 

διάφορες ομάδες και ανάλογα με τις παραλλαγές που 

παρουσίαζαν διέκρινε ότι υπάρχουν γένη, πτώσεις και αριθμοί. 

Τέλος, σχημάτισε μια «εσχάρα» όπου τα συλλαβογράμματα που 

αντιπροσώπευαν συλλαβές με ανά φωνήεν ή με ένα σύμφωνο και 

ένα φωνήεν είχαν τοποθετηθεί σε στήλες κάθετες, όσες είχαν το 

ίδιο φωνήεν, και σε στήλες οριζόντιες όσα συλλαβογράμματα είχαν 

το ίδιο σύμφωνο και διαφορετικό φωνήεν. Με τον τρόπο αυτό 

αποδόθηκε φωνητική αξία σε ορισμένα σημεία, τα οποία οδήγησαν 

στην αναγνώριση και άλλων συλλαβών, δημιουργώντας μια 

αλυσιδωτή συνέχεια ώστε να καταστεί τελικά δυνατή η αναγνώριση 

του κειμένου. 

Το 1953 ο Ventris μαζί με τον Chadwick δημοσίευσε τη 

μελέτη Evidence for Greek Dialect in the Mycenaean Archives 

(Ενδείξεις περί Ελληνικής Διαλέκτου στα Μυκηναϊκά Αρχεία). Λίγο 



μετά τον ξαφνικό θάνατο του, το 1956 δημοσιεύτηκε το βασικό 

έργο για τη μυκηναϊκή 

γραφή Documents in Mycenaean Greek (Έγγραφα στην-

Μυκηναϊκή-Ελληνική-Γλώσσα). 

Η Γραμμική Β’, που είναι μια εξέλιξη της Γραμμικής A’, 

δημιουργήθηκε μάλλον από την ανάγκη να συστηματοποιηθούν 

περισσότερο οι εμπορικές συναλλαγές και να οργανωθούν 

καλύτερα η αποθήκευση και η αρχειοθέτηση των αγαθών που 

διακινούνταν στα ανάκτορα. Οι γραπτές μαρτυρίες της Γραμμικής 

Β’ προέρχονται κυρίως από τις πινακίδες των ανακτορικών 

αρχείων της Πύλου, της Κνωσού και της Θήβας. Από την Πύλο 

προέρχονται περισσότερες από 1.000 πινακίδες και από την 

Κνωσό περισσότερες από 3.000. Λιγότερο πλούσια σε αρχειακά 

ευρήματα είναι τα ανάκτορα των Μυκηνών και της Τίρυνθας. 

Τα κείμενα χαράζονταν επάνω σε πλάκες από άψητο πηλό με τη 

βοήθεια μιας γραφίδας που ήταν φτιαγμένη μάλλον από κόκαλο. 

Οι πινακίδες αυτές διακρίνονται ανάλογα με το σχήμα τους σε 

σελιδόσχημες και φυλλόσχημες. Το γεγονός ότι έχουν διασωθεί 

μέχρι σήμερα οφείλεται στο τυχαίο γεγονός ότι κατά την 

καταστροφή των ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. κάηκαν και μ' 

αυτόν τον τρόπο η μάζα τους στερεοποιήθηκε και έγινε πιο 

ανθεκτική στη φθορά. Οι πινακίδες βρίσκονται συχνά 

συγκεντρωμένες στους προθαλάμους των ανακτορικών 

αποθηκών. Στις Μυκήνες και στην Πύλο βρέθηκαν πήλινες 

πινακίδες σωριασμένες σε δωμάτια των ανακτόρων και άλλες μέσα 

σε πιθάρια τοποθετημένα σε ράφια. Στην Πύλο βρέθηκαν σε 

δωμάτιο πινακίδες με αναφορές σε στοιχεία απογραφής και 

στρατιωτικές στατιστικές. Συνάγεται λοιπόν ότι επρόκειτο για 

επίσημο κυβερνητικό αρχείο. Ωστόσο βρέθηκαν και σε χώρους 

άσχετους με την επίσημη αρχειοθέτηση του κράτους, σε δωμάτια 

σπιτιών, αποδεικνύοντας ότι οι κάτοχοί τους ήταν εξοικειωμένοι με 

εμπορικές συναλλαγές για να τις χρησιμοποιούν, προφανώς ήταν 

ιδιωτικές οικίες εμπόρων. 

Οι πινακίδες δεν περιλαμβάνουν φιλολογικά κείμενα, αλλά 

καταλόγους ονομάτων (ανθρωπονύμια, τοπωνύμια κτλ) και 

πραγμάτων (καταλόγους ή απλές μνείες προσωπικού, ζώων-



γεννημάτων, γεωργικής παραγωγής, γαιοκτησίας-γαιοχρησίας, 

φόρων, θρησκευτικών προσφορών, υφαντών, δοχείων, επίπλων, 

μετάλλων, στρατιωτικού εξοπλισμού κτλ). Η γλώσσα των 

μυκηναϊκών επιγραφών είναι κατά βάση η ελληνική γλώσσα της 

εποχής εκείνης. Πρόκειται για μια αρχαϊκή ελληνική που 

συγγενεύει με την αρκαδο-κυπριακή διάλεκτο των ιστορικών 

χρόνων, παρουσιάζει κοινά στοιχεία με την ιωνική-αιολική, ενώ δεν 

έχει καμία σχέση με τη δωρική διάλεκτο. 

Εκτός από τις πινακίδες η μυκηναϊκή γραφή συναντάται και στα 

ενεπίγραφα σφραγίσματα, πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί στη 

μυκηναϊκή Καδμεία και στoυς ενεπίγραφους αμφορείς. Οι 

επιγραφές επάνω στα αγγεία αυτά είχαν γραφτεί με χρώμα πριν 

από το ψήσιμο των αγγείων και λειτουργούσαν ως ετικέτες, όπου 

αναγραφόταν το περιεχόμενο των αγγείων ή ο τόπος προέλευσης 

των προϊόντων. Συνολικά έχουν βρεθεί σ' όλο το Αιγαίο γύρω 

στους 140 αμφορείς αυτού του τύπου, σε θέσεις της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, όπως η Θήβα, η Ελευσίνα, η Τίρυνθα αλλά και σε 

κρητικές θέσεις, όπως η Κνωσός και τα Χανιά. Το διάστημα 

χρήσης τους τοποθετείται στο 14ο και το 13ο αιώνα π.Χ. 

Η Γραμμική Β’ γραφόταν όπως και η Γραμμική Α’ από τα αριστερά 

προς τα δεξιά. Στον σελιδόσχημο τύπο, όπου υπήρχε αρκετός 

χώρος για μακροσκελή κείμενα, οι επιφάνειες των πινακίδων 

χωρίζονταν σε τμήματα με οριζόντιες γραμμές. Συχνά διακρίνονταν 

και παράγραφοι που χωρίζονταν μεταξύ τους με κενές γραμμές. Η 

προσεκτικότερη μελέτη των πινακίδων έκανε δυνατή την 

αναγνώριση συγκεκριμένων γραφέων. Στις πινακίδες της Πύλου 

έχουν αναγνωριστεί τριάντα δύο γραφείς, ενώ στο ανάκτορο της 

Κνωσού οι γραφείς ανέρχονται στους εκατό. 

 

Η Γλώσσα 

Η ανακάλυψη των ενεπίγραφων πινακίδων στις ανασκαφές της 

Κνωσού πιστοποίησε την οργανωμένη χρήση ενός εξελιγμένου 

είδους γραφής που θεωρήθηκε αρχικά ότι εξέφραζε, όπως και οι 

προηγούμενες, μια προελληνική διάλεκτο. Η αποκρυπτογράφηση 

της μυκηναϊκής Γραμμικής Β’ γραφής το 1953 από τους M. Ventris 



και J. Chadwick αποκάλυψε προς μεγάλη έκπληξη των ελληνιστών 

της εποχής ότι τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β’ σχημάτιζαν 

λέξεις της ελληνικής γλώσσας. 

Η σταδιακή ανάγνωση πολλών κειμένων της γραφής αυτής 

αποκάλυψε ότι ο μυκηναϊκός κόσμος είναι τόσο από γλωσσική όσο 

και από πολιτιστική άποψη άρρηκτα δεμένος με την ελληνική 

Αρχαιότητα. Στα μυκηναϊκά κείμενα αναγνωρίστηκαν ελληνικά 

ονόματα προσώπων και θεοτήτων, ορισμένες από τις οποίες 

συμπεριλήφθηκαν αργότερα στις σημαντικότερες μορφές του 

ελληνικού Δωδεκάθεου. Τα τοπωνύμια που συναντώνται στις 

πινακίδες βοήθησαν την ταύτιση πολλών μυκηναϊκών οικισμών με 

θέσεις που ήταν γνωστές από την ιστορική τοπογραφία. Τα 

επαγγέλματα, οι θεσμοί και η ιεραρχία της μυκηναϊκής κοινωνίας 

κυρίως του 13ου αιώνα π.Χ. φωτίζουν πλευρές της πολιτικής και 

κοινωνικής οργάνωσης, οι οποίες θα ήταν αδύνατο να 

προσεγγιστούν μόνο μέσω των αρχαιολογικών μαρτυριών. 

Η μυκηναϊκή γλώσσα είναι η πρωιμότατη γνωστή ελληνική 

διάλεκτος και εμπεριέχει και αρκετά προελληνικά στοιχεία. Δεν 

παρουσιάζει πλήρη αντιστοιχία με καμία από τις μεταγενέστερες 

διαλέκτους, εμφανίζει ωστόσο τις περισσότερες ομοιότητες με την 

αρκαδοκυπριακή. Στο λεξιλόγιό της συναντώνται επίσης λέξεις με 

ελληνική ρίζα, οι οποίες όμως απουσιάζουν από την αρχαία 

ελληνική. Οι λέξεις αυτές πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν κατά τη 

Γεωμετρική και την Αρχαϊκή περίοδο. 

Η σύνταξη των μυκηναϊκών κειμένων είναι πολύ δύσκολο να 

μελετηθεί, εφόσον τα κείμενα των πινακίδων είναι συνήθως απλοί 

κατάλογοι. Στοιχεία της συντακτικής δομής συναντώνται μόνο σε 

μια πινακίδα από την Πύλο, στην οποία μια χρονική πρόταση 

αρχίζει με o-te (όταν), ενώ σε άλλο σημείο χρησιμοποιείται η 

γνωστή από τα αρχαία ελληνικά αιτιατική της αναφοράς. Ο ενικός, 

ο πληθυντικός και ο δυικός αριθμός υφίστανται, συχνά όμως 

χρησιμοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επειδή σε όλες τις 

περιπτώσεις λειτουργούν ως επικεφαλίδες. Στα κείμενα 

παρατηρούνται συχνά και συντακτικές ανακολουθίες που 

οφείλονται στην επιγραμματική φύση των κειμένων ή σε 

απροσεξίες των γραφέων. 



Η σημασία των μυκηναϊκών κειμένων είναι εξαιρετική, όχι μόνο για 

τη γλωσσολογία και τη φιλολογία, αλλά και για άλλες επιστήμες 

(θρησκειολογία, εθνολογία, ιστορία, νομική κτλ). Η σπουδαιότητα 

των μυκηναϊκών επιγραφών για την επιστήμη της φιλολογίας: 

1) Λέξεις που οι φιλόλογοι αντιμετώπισαν ως πλάσματα των 

αοιδών διαβάστηκαν με βεβαιότητα με βάση τη μυκηναϊκή 

ελληνική. 

2) Ολόκληρα χωρία που θεωρούνταν παρεμβολές αποδεικνύονται 

ως γνήσια τμήματα, δεδομένου ότι περιλαμβάνουν αρχαϊσμούς, οι 

οποίοι διαπιστώνονται πάλι με βάση τη μυκηναϊκή ελληνική. 

3) Μετρικές ανωμαλίες του έπους, που ερμηνεύονταν ως 

εξαιρέσεις ή μετρικές ανάγκες εξαφανίζονται, αν ο παραδεδομένος 

στα κείμενα τύπος της ελληνικής αποκατασταθεί με κάποιον τύπο 

που μας παραδίδεται στις μυκηναϊκές επιγραφές. 

Η Μυκηναϊκή Γραμμική Β’ 

Η μυκηναϊκή Γραμμική Β’ γραφή ονομάστηκε έτσι από τον 

ανασκαφέα της Κνωσού Άρθουρ Έβανς (Α. Evans) σε 

αντιδιαστολή με το πρώτο είδος της μινωικής Γραμμικής Α’. Οι 

ομοιότητες των δύο γραμμικών γραφών οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι η Γραμμική Β’ προέκυψε από τη Γραμμική Α’. Παράλληλα όμως 

με τις ομοιότητές οι δύο γραφές παρουσιάζουν και σαφείς 

διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται τόσο στην εσωτερική τους δομή 

όσο και στην εξωτερική μορφή των συμβόλων τους. Και οι δύο 

γραφές χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό φωνητικών συμβόλων, 

ορισμένα από τα οποία είναι κοινά και στις δύο γραφές, ενώ άλλα 

εμφανίζονται μόνο σε μία από αυτές. Σήμερα πιστεύεται ότι η δομή 

της Γραμμικής Β’ προήλθε από τη Γραμμική Α’, αλλά 

τροποποιήθηκε προκειμένου να εκφράσει καλύτερα την ελληνική 

γλώσσα. 

Η Γραμμική Β’ δομείται από ομάδες φωνητικών συμβόλων, οι 

οποίες συνοδεύονται από ιδεογράμματα. Τα φωνητικά σύμβολα 

και το αντίστοιχο ιδεόγραμμα αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο. Τα 

συλλαβογράμματα, όπως ονομάζονται τα διαδοχικά φωνητικά 

σημεία, αναπαριστούν φωνήεντα και ανοιχτές συλλαβές με 



συνδυασμό ενός συμφώνου και ενός φωνήεντος, όπου το 

τελευταίο είναι πάντοτε φωνήεν. Σε σαρανταπέντε από τα 

συνολικά ογδόντα εννέα σημεία παρατηρούνται αντιστοιχίες με 

σημεία της Γραμμικής Α και σε άλλα δέκα παρατηρούνται 

αντιστοιχίες με στοιχεία των παλαιότερων μινωικών γραφών. 

Εκτός από τα φωνητικά σύμβολα υπάρχουν και περισσότερα από 

εκατό ιδεογράμματα που παριστάνουν αντικείμενα, αριθμούς, οι 

οποίοι ακολουθούν το δεκαδικό σύστημα και μονάδες μέτρησης 

του βάρους και της χωρητικότητας. Αρκετά συλλαβογράμματα, 

ιδεογράμματα ή μονάδες μέτρησης παραμένουν ακόμη άγνωστα. 

Τα κενά αυτά της αποκρυπτογράφησης συμπληρώνονται σταδιακά 

με την ανάγνωση περισσότερων νέων κειμένων. 

Βασικά χαρακτηριστικά  

Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η μυκηναϊκή είναι 

συλλαβογραφική γραφή. Περιλαμβάνει συλλαβογράμματα αλλά και 

ιδεογράμματα. Οι πινακίδες που διασώθηκαν αναφέρονται σε 

ανθρωπωνύμια, τοπωνύμια, γεωργική παραγωγή, γαιοκτησία, 

θρησκευτικές προσφορές, στρατιωτικό εξοπλισμό. Οι κανόνες 

γραφής της μυκηναϊκής είναι οι εξής: 

Περιέχει τα πέντε βασικά φωνήεντα δίχως να διακρίνει μεταξύ 

μακρών και βραχέων. 

Στους διφθόγγους δεν δηλώνεται το φωνήεν i παρά μόνο του. 

Τα κλειστά σύμφωνα δηλώνονται με τα ψιλά p, t, k εκτός από 

το d που έχει ιδιαίτερα συλλαβογράμματα. 

Οι χειλοϋπερωικοί φθόγγοι kw, gw, gwh δηλώνονται με την 

κλάση q. 

Τα υγρά l, r ανήκουν στην ίδια κλάση r. 

Τα διπλά σύμφωνα δεν δηλώνονται. 

Στο συμφωνικό σύμπλεγμα η δήλωση του πρώτου φωνήεντος 

γίνεται με την ποιότητα του δεύτερου. 

Υγρά, έρρινα και s που βρίσκονται πριν από άλλο σύμφωνο 

παραλείπονται. 



Τα ληκτικά σύμφωνα παραλείπονται. 

Υπάρχει κλάση του δίγαμμα. 

Μπορούμε επιπλέον να παρατηρήσουμε ότι γραμματικά η 

μυκηναϊκή διατηρεί τη γενική του ενικού σε –οiο και τον παλαιό 

τύπο τοπικής -ει ως δοτική. Και ακόμη, η Μυκηναϊκή διέθετε επτά 

διακριτές πτώσεις: ονομαστική, γενική, δοτική, οργανική, τοπική 

και κλιτική. 

Παραδείγματα: 

a-ko-so-ne = άξονες 

ti-ri-po = τρίπος 

wanaks = άναξ ‘άρχοντας’ 

marathuwon = µάραθον ‘µάραθο’ 

torpegja = τράπεζα ‘τραπέζι’ 

phasganon = φάσγανον ‘εγχειρίδιο’ 

gwasileus ‘τοπικός άρχοντας’ = βασιλεύς ‘βασιλιάς’ 

talasija: ‘αγγαρεία’ = ταλάσια ‘γνέσιµο’ 

Aνοµοίωση των χειλoϋπερωικών: 

1) */gwunaia/ → [gunaja] ‘γυναικεία’ ku-na-ja 

2) */lukwos/ → [lukos] ‘λύκος’ ru-ko 

3) /gwou+kwolos/ → [gwoukolos] ‘βοσκός βοδιών’ qo-u-ko-ro 

4) /eu+kwolos/ → [eukolos] ‘εύκολος’ e-u-koro 

5) /ou+kwis/ → [oukis] ‘κανένας’ o-u-ki 

Με αυτούς τους κανόνες αντιλαμβανόμαστε ότι η μυκηναϊκή γραφή 

δεν αποτελεί μια αντιστοιχία με το ελληνικό αλφάβητο. Συνεπώς η 

ανάγνωση ακολουθεί την εξής διαδικασία. Μέσω των κανόνων 

παράγουμε όλες τις δυνατές μορφές ελληνικής γραφής που 

προβολικά συμπίπτουν με τη μυκηναϊκή γραφή της λέξης. Με άλλα 

λόγια η συνάρτηση της παραγωγής είναι πολύμορφη. 



Επαναλαμβάνουμε αυτό το σχήμα με κάθε λέξη της πινακίδας. Στο 

τέλος έχουμε μια συλλογή από πιθανά κείμενα. Εξετάζουμε αν 

συμπίπτουν με τα ιδεογράμματα, όταν αυτά υπάρχουν, και μετά 

κάνουμε τη σημασιολογική ανάλυση όταν αυτή είναι εφικτή. Ως 

αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας, έχουμε πιθανές εκδοχές του 

κειμένου. Με άλλα λόγια, η ανάγνωση της μυκηναϊκής δεν είναι 

απαραίτητα μοναδική, όχι μόνο ως προς τη λέξη μα και ως προς 

την πρόταση. 

 

 

Μετρικά συστήματα 

Στη Γραμμική Β’ γραφή τα μέτρα και τα σταθμά δηλώνονταν με 

ιδιαίτερα σημεία. Δε γνωρίζουμε ποια ήταν τα ονόματα των 

μονάδων στη μυκηναϊκή γλώσσα, γνωρίζουμε όμως ότι υπήρχαν 

αριθμοί που ακολουθούσαν το δεκαδικό σύστημα και μονάδες 

μέτρησης του βάρους και της χωρητικότητας. 

Τα σημεία των μονάδων ήταν μερικές φορές ίδια μ' αυτά της 

μινωικής γραφής, πράγμα που σημαίνει ότι οι Μυκηναίοι 

χρησιμοποίησαν τις μινωικές μετρικές μονάδες. Οι υποδιαιρέσεις 

των μονάδων βάρους και χωρητικότητας συμβολίζονταν επίσης με 

ιδιαίτερα σημεία. Είναι αρκετά δύσκολο ακόμη να υπολογιστεί η 

αντιστοιχία των δύο αυτών συστημάτων λόγω της μεταβλητότητας 

του βάρους των γεωργικών προϊόντων. 

Τα στοιχεία για τις μονάδες μέτρησης που προκύπτουν από τα 

μυκηναϊκά κείμενα συμπληρώνονται και από ορισμένα 

αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα σταθμά και τα τάλαντα, 

αντικείμενα με σταθερό βάρος που χρησίμευαν στις εμπορικές 

συναλλαγές. 

Μέτρηση βάρους 

Οι μονάδες μέτρησης βάρους συμβολίζονταν με ιδιαίτερα σημεία 

στα μυκηναϊκά κείμενα. Η μεγαλύτερη μονάδα δηλωνόταν με το 

σύμβολο μιας ζυγαριάς. Διαπιστώνεται εδώ μια αντιστoιχία με το 

τάλαντο της Κλασικής περιόδου, το οποίο σήμαινε επίσης ζυγαριά. 



Η βασική αυτή μονάδα διαιρούνταν σε τριάντα μικρότερες. Η 

άμεσα κατώτερη υποδιαίρεση διαιρούνταν σε τέταρτα και κάθε 

τέταρτο σε δωδέκατα. Υπήρχε επίσης μια μικρότερη μονάδα που 

χρησιμοποιούνταν για το ζύγισμα του κρόκου και μια ακόμη 

μικρότερη για το ζύγισμα του χρυσού. 

Εκτός από τα σύμβολα της Γραμμικής Β’, η μέτρηση του βάρους 

μαρτυρείται και από μια μικρή ομάδα αρχαιολογικών αντικειμένων, 

τα τάλαντα και τα σταθμά. Τα τάλαντα είναι επίπεδες πλάκες 

ορείχαλκου με ατρακτοειδές σχήμα, οι οποίες ζυγίζουν περίπου 29 

κιλά. Το βάρος των ταλάντων, το οποίο ήταν σταθερό για να 

εξυπηρετεί την εμπορία του μετάλλου αυτού, θεωρείται ότι 

ανταποκρινόταν στη βασική μονάδα βάρους. Τα μυκηναϊκά σταθμά 

είναι στρογγυλές μολύβδινες πλάκες διάφορων μεγεθών. Μερικές 

φορές έφεραν στην επιφάνειά τους αποτυπωμένους κύκλους και 

τελείες που παρίσταναν το βάρος, το οποίο αντιπροσώπευαν. Το 

σημερινό βάρος των σταθμών δεν ανταποκρίνεται όμως πάντα στο 

αρχικό τους βάρος, επειδή τα ευρήματα αυτά μπορεί να έχουν 

αλλοιωθεί από τη φυσική φθορά. 

Στις διάφορες περιοχές του αιγαιακού χώρου το βάρος των 

σταθμών παρουσιάζει μικρές διαφορές. Συγκρίνοντας το βάρος 

των μινωικών και των μυκηναϊκών σταθμών οι ειδικοί ερευνητές 

καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι Μυκηναίοι επέλεξαν μια από 

τις ισχύουσες παραλλαγές του μινωικού συστήματος κρατώντας 

σταθερή τη βασική μονάδα και κάνοντας μια μικρή μεταρρύθμιση 

στις υποδιαιρέσεις της. 

Ένα πρώιμο μυκηναϊκό εύρημα που σχετίζεται με τη μέτρηση του 

βάρους είναι η λεπτότεχνη χρυσή ζυγαριά, η οποία είχε εναποτεθεί 

ως κτέρισμα σε τάφο των Μυκηνών. Στους δύο λεπτούς της 

δίσκους μπορούσαν να ζυγιστούν υλικά μερικών μόλις 

γραμμαρίων. Παρά τον τελετουργικό και ίσως συμβολικό του 

χαρακτήρα, το εύρημα αυτό δείχνει τη σημασία που είχε για τους 

Μυκηναίους η ακρίβεια στο ζύγισμα των πολύτιμων υλών. 

 

 



 

Μέτρηση χωρητικότητας 

Η μυκηναϊκή γραφή προέβλεπε ειδικές μονάδες μέτρησης για τα 

υγρά και τα στερεά προϊόντα αλλά και για τα μη συμπαγή είδη, 

δηλαδή τα προϊόντα υπό μορφή κόκκων, όπως τα σιτηρά και τα 

μπαχαρικά. Στα είδη αυτά δεν μετριόταν το βάρος, το οποίο ήταν 

μεταβλητό ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα του 

προϊόντος αλλά ο όγκος. 

Η βασική μονάδα χωρητικότητας των στερεών συμβολιζόταν με το 

σχήμα μιας κούπας. Εδώ παρατηρείται μια σχηματική ή ακόμη και 

λεκτική αντιστοιχία με την «κοτύλη», τη μονάδα μέτρησης 

χωρητικότητας των κλασικών χρόνων. Βασιζόμενοι στις μονάδες 

της Κλασικής περιόδου μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κοτύλη 

αντιστοιχούσε με περίπου 270 έως 388 σημερινά κυβικά εκατοστά. 

Τέσσερις τέτοιες μονάδες σχημάτιζαν μια μεγαλύτερη, ενώ η 

μικρότερη υποδιαίρεση της βασικής μονάδας αποτελούσε το ένα 

εξηκοστό της. 

Η μέτρηση των υγρών προϊόντων ήταν εν μέρει όμοια ως προς 

αυτή των στερεών. Η ανώτερη μονάδα μέτρησης των υγρών 

αντιστοιχούσε με το τριάντα τοις εκατό της ανώτερης μονάδας 

μέτρησης των στερεών. Η διαφορά αυτή υποδεικνύει ότι οι 

μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας ήταν προσαρμοσμένες στο 

ανώτατο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος, το 

οποίο είναι διαφορετικό για τα στερεά και τα υγρά. 

Τα όργανα μέτρησης της χωρητικότητας δεν είναι γνωστά, ίσως 

επειδή ήταν φτιαγμένα από φθαρτά υλικά. Ένας συγκεκριμένος 

τύπος αγγείου που βρέθηκε στη Θήρα ίσως εξυπηρετούσε αυτόν 

το σκοπό, όμως τα θηραϊκά ευρήματα ήταν γενικά περισσότερο 

προσαρμοσμένα στα μινωικά πρότυπα και έτσι δεν είναι πολύ 

κατάλληλα να μας διαφωτίσουν για τα συστήματα μέτρησης των 

Μυκηναίων. 

Τα αγγεία που θεωρούνται ως τα κατεξοχήν δοχεία μεταφοράς των 

Μυκηναίων ήταν οι ψευδόστομοι αμφορείς. Τα αγγεία αυτά είχαν 

καθορισμένη χωρητικότητα και συναντώνται σε δύο βασικά 



μεγέθη. Οι μεγαλύτεροι χωρούσαν 12 έως 14 λίτρα και οι 

μικρότεροι 6 έως 7 λίτρα λάδι. Από τις συγκρίσεις της 

χωρητικότητας των μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων φαίνεται ότι 

η ποσότητα 0,8 του λίτρου είχε κάποια σημασία για τη μέτρηση της 

χωρητικότητας, ενώ υπολογίζεται ότι η κατώτερη μονάδα 

κυμαινόταν περίπου από τα 200 έως τα 500 κυβικά εκατοστά. 

Mε την παρακμή του μυκηναϊκού πολιτισμού λησμονήθηκε και η 

τέχνη της γραφής. Κατά τους σκοτεινούς αιώνες (1200-750π.Χ.) 

μόνο στην περιφέρεια του ελληνικού κόσμου χρησιμοποιούσαν 

κάποια ατελή συστήματα γραφής, όπως το κυπριακό συλλαβάριο. 

Τη νέα, αλφαβητική, όμως, γραφή εισήγαγαν έμποροι (Κρήτες, 

Ρόδιοι, Κύπριοι, Μιλήσιοι) πιθανότατα από τη Φοινίκη. Την 

καταγωγή του ελληνικού από το φοινικικό αλφάβητο μαρτυρούν οι 

ονομασίες (άλεφ > άλφα, κτλ.), η μορφή, η φωνητική αξία και η 

σειρά εμφανίσεως των γραμμάτων. Για τη φοινικική προέλευση 

συνηγορούν επίσης η μαρτυρία του Ηροδότου (V, 58-61), η 

κατεύθυνση της γραφής στα αρχαιότερα μνημεία (επί τά λαιά) και 

εμμέσως η γραφική ύλη, εφόσον στην αρχαϊκή εποχή δεν 

απαντούν επιγραφές σε πήλινες πινακίδες. Και ο τόπος και ο 

χρόνος εισαγωγής δεν μπορούν να προσδιοριστούν επακριβώς. 

Ως αρχαιότερες επιγραφές πάντως θεωρούνται η οινοχόη του 

Διπύλου (735-725) και το ποτήριον του Νέστορος (740-720). 

 

 
ΣΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ: Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΓΡΑΠΤΕΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ.  

 

    Για πολλούς αιώνες τα βασίλεια των Ελλήνων ηρώων της 

εποχής του χαλκού παρέμεναν αποκλειστικά στη σφαίρα της 

μυθολογίας και της παράδοσης. Το 1876, ένας ερασιτέχνης 

αρχαιολόγος, ο Ερρίκος Σλήμαν, οδηγημένος από τις περιγραφές 

του Παυσανία, έφερε στο φως, πίσω από την Πύλη των Λεόντων 

των Μυκηνών, τους περίφημους λακκοειδείς τάφους των πρώτων 

Μυκηναίων βασιλιάδων. Στην αναζήτηση μας, θα επιχειρήσουμε 



μια σκιαγράφηση του μυκηναϊκού πολιτισμού και θα περιγράψουμε 

την εμφάνιση, την ακμή και τη διάλυσή του.  

 Με τον όρο «μυκηναϊκός πολιτισμός» καλούμε τον πολιτισμό 

εκείνο που, με κέντρο τη νότια ηπειρωτική Ελλάδα, κυριάρχησε 

στον Αιγαιακό χώρο μεταξύ του 17ου και 11ου αιώνα π.Χ., κατά την 

τελευταία φάση της Εποχής του Χαλκού. Ονομάστηκε μυκηναϊκός 

από την ονομασία του σπουδαιότερου κέντρου του, που ήταν στην 

Αργολίδα της Πελοποννήσου, δηλαδή των πολύχρυσων Μυκηνών, 

όπως τις χαρακτηρίζει και ο Όμηρος.  

        Φορείς του μυκηναϊκού πολιτισμού υπήρξαν τα πρώτα 

ελληνόφωνα φύλα στην περιοχή που έμελλε να ονομαστεί Ελλάδα. 

Σύμφωνα με ένα συνδυασμό στοιχείων από αρχαιολογικές 

ενδείξεις και πληροφορίες των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, 

ανάμεσα στο 2100  με 1900 π.Χ. υπήρξε ένα κύμα διαδοχικών 

καθόδων και μεταναστεύσεων ελληνικών φύλων στη νότια 

ηπειρωτική Ελλάδα. Τα φύλα αυτά, σύμφωνα με τη γλωσσολογία, 

ανήκαν στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια των λαών, όπως και οι 

πρόγονοι των περισσότερων Ευρωπαίων. Οι ονομασίες τους είναι 

γνωστές από τα ομηρικά έπη και την ελληνική παράδοση: Αχαιοί, 

Δαναοί, Ίωνες, Αιολείς, Αρκάδες κ.α φύλα, που μιλούσαν ποικίλες 

διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας.    Οι νεοφερμένοι στην 

Πελοπόννησο συνάντησαν τους προγενέστερους κατοίκους του  

νότιου ελλαδικού χώρου, οι οποίοι φαίνεται ότι μιλούσαν μια 

γλώσσα μη ινδοευρωπαϊκή και υπήρξαν φορείς του λεγόμενου 

Πρωτοελλαδικού Πολιτισμού, μεταξύ του 2800 και 2100 π.Χ. Ο 

πολιτισμός αυτός χαρακτηρίζεται από την εμφάνιση των πρώτων 

οργανωμένων οικισμών με αστικά χαρακτηριστικά, όπως η Λέρνα 

της Αργολίδος στην Πελοπόννησο. Γεγονός είναι πως αυτοί οι 

οικισμοί καταστρέφονται μαζικά γύρω στο 2100 π.Χ., καταστροφή 

που αποδίδεται στην έλευση των πρώτων ελληνικών φύλων. 

Στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, οι Έλληνες θα αφομοιώσουν 

τον προγενέστερο μεσογειακό πληθυσμό και από τη συγχώνευσή 

τους θα προκύψει ουσιαστικά στη συνέχεια ο μυκηναϊκός 

πολιτισμός. Είναι αξιοπαρατήρητο πως ακόμα και σήμερα 

επιβιώνουν στην ελληνική γλώσσα λέξεις προελληνικές, από τους 

πανάρχαιους αυτούς πληθυσμούς: λέξεις όπως θάλασσα, 



Άμφισσα, Νάουσα, Υμηττός, Κηφισός, υάκινθος, Ζάκυνθος, 

Παρνασσός κ.α., οι περισσότερες τοπωνύμια, είναι μη 

ινδοευρωπαϊκές και αποδίδονται στους Προέλληνες.    Παράλληλα, 

αξίζει να  αναφερθεί και ο Κυκλαδικός Πολιτισμός, ο οποίος από 

την τρίτη χιλιετία π.Χ. ως και τα μέσα της δεύτερης χιλιετίας 

άνθησε στις Κυκλάδες και σε ορισμένες θέσεις στα παράλια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας, με την ανάπτυξη της ναυτιλίας, το 

διαμετακομιστικό εμπόριο και ίσως την πειρατεία. Πρωτότυπη 

καλλιτεχνική παραγωγή του Κυκλαδικού Πολιτισμού υπήρξαν τα 

περίφημα μαρμάρινα ειδώλια, όπως ο γνωστός αυτός αρπιστής 

από την Κέρο, ένα από τα λίγα ανδρικά ειδώλια που έχουν βρεθεί, 

με χαρακτηριστικά την απλότητα, πλαστικότητα και καθαρότητα 

της μορφής.   

 Ο σπουδαιότερος όμως πολιτισμός του Αιγαίου υπήρξε ο 

μινωικός.  Με το επίθετο «μινωικός» χαρακτηρίζουμε τον 

πολιτισμό της Κρήτης κατά τη διάρκεια της Εποχής του Χαλκού, 

ως και το 1450 περίπου π.Χ. Η λέξη προέρχεται από το όνομα του 

Μίνωα, του μυθικού βασιλιά της Κρήτης. Η γεωγραφική εξάπλωση 

του πολιτισμού ήταν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και σε 

ορισμένες θέσεις στα παράλια της Μ. Ασίας. Οι Μινωίτες Κρήτες 

ανάπτυξαν ακόμα εμπορικές σχέσεις και επαφές με το βασίλειο της 

Αιγύπτου, την Κύπρο, τη Συριοπαλαιστίνη, τη νήσο Σαμοθράκη 

στο βόρειο Αιγαίο. Καθοριστική υπήρξε η επίδρασή τους στη 

διαμόρφωση του μυκηναϊκού πολιτισμού στην Ελλάδα. Πράγματι, 

οι Μινωίτες επηρέασαν τους Μυκηναίους Έλληνες όσο κανένας 

άλλος, σε σημείο που να γίνεται λόγος για κρητομυκηναϊκό 

πολιτισμό. 

 Οι Μινωίτες διακρίθηκαν ιδιαίτερα στις τέχνες: εδώ 

βλέπουμε την περίφημη τοιχογραφία των ταυροκαθαψίων από το 

ανάκτορο της Κνωσού. Τα ταυροκαθάψια ήταν ένα επικίνδυνο 

αγώνισμα στο οποίο ο αθλητής έπρεπε να πιαστεί από τα κέρατα 

του ταύρου, ενώ το ζώο ορμούσε καταπάνω του, και να 

επιχειρήσει ανάποδο άλμα πάνω στη ράχη του, πριν τελικά 

προσγειωθεί πίσω του. Παρατηρήστε πως στο αγώνισμα 

συμμετείχαν και γυναίκες, οι μορφές  που αποδίδονται με άσπρο 

χρώμα, ενώ οι ανδρικές με κόκκινο. Γενικά, η θέση της γυναίκας 



στη μινωική κοινωνία ήταν ιδιαίτερη, φαίνεται πως απολάμβανε 

πολλά προνόμια.  

 Οι Μινωίτες διακρίθηκαν  και στη χρυσοχοΐα: Σημειώνουμε 

ότι το πλάτος των κοσμημάτων είναι μόλις 4,5 εκατοστά. 

Εντυπωσιακής φυσιοκρατικής σύλληψης είναι και ο 

ελεφαντοστέινος ταυροκαθάπτης από την Κνωσό. Ο καλλιτέχνης 

τον απεικονίζει τη στιγμή του άλματος πάνω από τα κέρατα του 

ταύρου και αποδίδει το σώμα με εντυπωσιακές λεπτομέρειες, 

όπως οι φλέβες των χεριών του αθλητή. Γενικότερα, η μινωική 

τέχνη χαρακτηρίζεται από φαντασία, χάρη, λεπτότητα και 

φυσιοκρατία.  

  Χαρακτηριστικό της εντυπωσιακής προόδου του μινωικού 

πολιτισμού είναι και η χρήση συστήματος γραφής.  Εξέλιξη μιας 

πρώτης, ιερογλυφικής γραφής αποτέλεσε στην Κρήτη η Γραμμική 

Α΄ γραφή. Πρέπει να τονιστεί ότι η Γραμμική Α΄ δεν έχει 

αποκρυπτογραφηθεί ακόμα και ότι αποτυπώνει μια γλώσσα που 

δεν ήταν ελληνική. Η γραφή αυτή  θα αποτελέσει το πρότυπο για 

τους Μυκηναίους Έλληνες για να  δημιουργήσουν αργότερα τη 

δική τους, Γραμμική Β΄ γραφή.  

  Φαίνεται πως 4 ήταν οι παράγοντες που εξασφάλισαν την 

άνοδο των πρώτων μυκηναϊκών αριστοκρατιών στην ηπειρωτική 

Ελλάδα, γύρω στο 1700 π.Χ.: οι επιτυχημένες εμπορικές επαφές 

με τους Μινωίτες, ο έλεγχος που άσκησαν στη διακίνηση χρυσού 

και κασσίτερου από μακρινές περιοχές, η πιθανή συμμετοχή τους, 

ως μισθοφόροι, σε πολεμικές επιχειρήσεις στην Αίγυπτο και αλλού 

και η επιβολή της εξουσίας τους στο ντόπιο πληθυσμό με τη 

δύναμη των όπλων. Οι παραπάνω πληροφορίες επιβεβαιώνονται 

από τα πλούσια ευρήματα των τάφων Μυκηναίων αριστοκρατών 

και ηγεμόνων, ανάμεσα στους οποίους ξεχωρίζουν για τη λάμψη 

και τον πλούτο των κτερισμάτων τους οι ταφικοί περίβολοι Α΄ και 

Β΄ των Μυκηνών. Στη σχεδιαστικές αναπαραστάσεις βλέπουμε 

όπως ήταν στην πρώτη τους μορφή: κυκλικοί χώροι ταφής, 

προφυλαγμένοι με λίθινο περίβολο και με περιεχόμενο κάθετους 

λακκοειδείς τάφους, ορισμένοι από τους οποίους έφεραν και λίθινη 

στήλη ως σήμα. Ο Β΄ ταφικός περίβολος, που βλέπουμε μπροστά, 



είναι  παλαιότερος, γύρω στο 1700 π.Χ. και ο Α΄, πίσω στο βάθος, 

ο νεότερος, γύρω στο 1650 με 1600 π.Χ.   

  Οι νεκροί του πρώτου περιβόλου ήταν τόσο σημαντικοί 

ώστε, όταν 300 χρόνια αργότερα οχυρώθηκαν με κυκλώπεια τείχη 

οι Μυκήνες, οι κατασκευαστές των τειχών θεώρησαν σκόπιμο να 

τα προεκτείνουν ώστε να συμπεριλάβουν και τον ταφικό περίβολο 

Ά μέσα στην ακρόπολη.  Αυτό σημαίνει πως τουλάχιστον κάποιοι 

από τους 19 νεκρούς των συνολικά έξι τάφων του περιβόλου,  

πρέπει να έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην πρώιμη άνθηση των 

Μυκηναίων, ώστε να ζουν στην ανάμνηση των επιγόνων τους 300 

χρόνια μετά και να τους αποδίδονται τιμές ηρώων. Στην εικόνα 

βλέπουμε μία από τις ταφικές στήλες  του περιβόλου, με ανάγλυφη 

παράσταση με σπείρες και πολεμιστές, έναν πεζό και έναν πάνω 

σε άρμα.  

  Χαρακτηριστικές είναι οι περίφημες χρυσές προσωπίδες 

που κάλυπταν τα πρόσωπα των επιφανών νεκρών των 

περιβόλων. Η πιο γνωστή είναι η λεγόμενη «μάσκα του 

Αγαμέμνονα». Ο νεκρός που τη φορούσε ήταν ένας άνδρας ύψους 

1,83 μ., αρκετά υψηλόσωμος για την εποχή του. Η συγκεκριμένη 

προσωπίδα αποτελεί ουσιαστικά ένα πορτρέτο του νεκρού, ενός 

γενειοφόρου άνδρα που θα ξεχώριζε με τη ρωμαλέα όψη του. Οι 

άλλες δύο προσωπίδες είναι σίγουρα λιγότερο εντυπωσιακές και 

τυποποιημένες στην κατασκευή τους. Η τέταρτη προσωπίδα, ήταν 

φτιαγμένη από ήλεκτρο (χρυσάργυρο) και βρέθηκε σε τάφο του 

περιβόλου Β΄. Συνόδευε έναν πολεμιστή που είχε ενταφιαστεί σε 

ύπτια στάση και έφερε πολύτιμο ξίφος στο πλευρό του. Όλα τα 

ευρήματα στους τάφους των περιβόλων φανερώνουν ξεκάθαρα 

μια κάστα πολεμιστών με αγάπη για τα όπλα και ασκημένων στον 

πόλεμο. Αξιοσημείωτη είναι και η ύπαρξη κτερισμάτων στους 

τάφους με προέλευση εξωτική, όπως αυγά στρουθοκαμήλου από 

την Αίγυπτο και κεχριμπάρι από τη Βαλτική θάλασσα. 

  Θαυμαστή είναι και η επίδοση των καλλιτεχνών στη 

λιθοτεχνία.  Ακολουθώντας την παράδοση των Μινωιτών, οι 

Μυκηναίοι υιοθέτησαν και το συνήθειο να έχουν στην κατοχή τους 

χρυσά δαχτυλίδια και πολύτιμες σφραγίδες, ένδειξη κοινωνικού 

κύρους και γοήτρου. Σημειώστε ότι τα περισσότερα από αυτά τα 



δαχτυλίδια είχαν μήκος περίπου δύο εκατοστά.  Συμπερασματικά, 

παρατηρούμε πως ναι μεν οι Μυκηναίοι υιοθετούν τις μινωικές 

μορφές τέχνης, η θεματολογία και το γενικότερο πνεύμα, όμως, 

αλλάζουν: Το κυνήγι, τα κατορθώματα, οι ηρωικές πολεμικές 

συγκρούσεις, ο δυναμισμός στην έκφραση, πλέον κυριαρχούν. 

Προβάλλει έτσι το ηρωικό και αγωνιστικό στοιχείο ως βασικό 

χαρακτηριστικό των Μυκηναίων Ελλήνων.  

  Γενικότερα, οι Μυκηναίοι, μαθητεύοντας στους Μινωίτες, 

αποδείχθηκαν κι αυτοί άριστοι καλλιτέχνες.  Στους επόμενους δύο 

αιώνες, ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός αναπτύσσεται δυναμικά: οι 

οικισμοί πολλαπλασιάζονται και, όπως βλέπουμε και στους 

χάρτες, απλώνονται από την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα 

μέχρι τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τα νησιά των Σποράδων των 

Κυκλάδων και τα Επτάνησα. Σε ολόκληρη αυτή τη γεωγραφική 

ζώνη οι ανασκαφές και οι επιφανειακές έρευνες αποκαλύπτουν 

ανάκτορα και ακροπόλεις, οικισμούς, νεκροταφεία και μεγάλους 

θολωτούς τάφους.  

  Στους χάρτες βλέπουμε τα σημαντικότερα μυκηναϊκά 

κέντρα όπως έχουν διαμορφωθεί στους αιώνες της αχαϊκής 

κυριαρχίας, δηλαδή κατά το 15ο, 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Στις 

περισσότερες περιπτώσεις τα κέντρα αυτά ήταν οχυρωμένα με 

κυκλώπεια τείχη, όπως θα δούμε στη συνέχεια, τουλάχιστον από 

τις αρχές του 14ου αιώνα π.Χ. Τα παλαιότερα και γνωστότερα στην 

έρευνα είναι οι ακροπόλεις των Μυκηνών, της Τίρυνθας, το 

ανάκτορο της Πύλου, τα λείψανα ανακτόρων στο Μενελάειο της 

Σπάρτης, το ανάκτορο των Θηβών και οι οχυρώσεις του Γλα στην 

Κωπαϊδα. Επίνειο των Μυκηνών στα παράλια της Αργολίδας 

πρέπει να ήταν η Ασίνη. Στην Αθήνα, το μυκηναϊκό τείχος σώζεται 

σε ορισμένα σημεία της Ακρόπολης. Οι θολωτοί τάφοι στη Μενίδι 

και στο Λαύριο, το μυκηναϊκό ιερό της Ελευσίνας και το εκτεταμένο 

μυκηναϊκό νεκροταφείο της Περατής μαρτυρούν  ισχυρή μυκηναϊκή 

παρουσία και στο υπόλοιπο της Αττικής.  Στη Θεσσαλία, εκτός από 

την Ιωλκό, το μυθικό βασίλειο του Ιάσονα, πρόσφατες έρευνες 

έφεραν στο φως μυκηναϊκό ανάκτορο στο Διμήνι, πλάι στο 

νεολιθικό οικισμό.  Χαρακτηριστικά  ακροπόλεως με ισχυρά τείχη 



αποκαλύπτουν και οι πρόσφατες έρευνες στη Μιδέα της Αργολίδας 

και στη Κρίσα της Φωκίδος.   

¨Ως προς την πολιτική οργάνωση, η εικόνα που προκύπτει 

από την ύπαρξη τόσων μυκηναϊκών κέντρων είναι αυτή των 

ανεξάρτητων κρατιδίων. Φαίνεται πως κάθε μυκηναϊκό κέντρο 

διοικούταν από ένα ηγεμόνα και ήλεγχε γεωγραφικά μια περιοχή 

που αποτελούσε κατά κάποιο τρόπο τη χώρα του. Ανοιχτό ζήτημα 

παραμένει για την έρευνα οι σχέσεις των μυκηναϊκών κέντρων στις 

περιπτώσεις που υπάρχει άμεση γειτνίαση, όπως μεταξύ 

Μυκηνών, Τίρυνθας και Μιδέας. 

  Αξίζει να δούμε τώρα τη διαρρύθμιση των ακροπόλεων 

μέσα από το παράδειγμα των Μυκηνών: οι Μυκήνες χτίστηκαν σε 

έναν απρόσιτο βραχώδη λόφο του αργολικού κάμπου, 

περιστοιχιζόμενο από απότομες και βαθιές χαράδρες. Στην 

κάτοψη της ακρόπολης, που βλέπουμε μπροστά μας, 

παρατηρούμε καταρχάς ότι ο χώρος περικλειόταν από ισχυρά και 

ογκώδη τείχη που θα δούμε στη συνέχεια. Σε αυτό το σημείο είναι 

η  κεντρική πύλη της ακρόπολης, η περίφημη πύλη των Λεόντων. 

Πίσω από τα τείχη διακρίνεται ο ταφικός περίβολος Α΄ και διάφορα 

μικρά σε μέγεθος κτίρια τα οποία είναι οικίες, εργαστήρια, 

αποθήκες και ιερά. Στις οικίες στεγάζονταν διάφοροι αξιωματούχοι, 

τεχνίτες, ιερείς και βέβαια το υπηρετικό προσωπικό και η 

στρατιωτική φρουρά του ηγεμόνα. Ο  υπόλοιπος λαός κατοικούσε 

εκτός των τειχών. Μια δεύτερη μικρότερη πύλη διακρίνεται στο 

βόρειο τείχος. Στο υψηλότερο επίπεδο της ακρόπολης υπήρχε το 

μέγαρο του ηγεμόνα μαζί με άλλους βοηθητικούς χώρους.  

 Προς τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ., περίοδος αναταραχών 

και ανασφάλειας, η οχύρωση επεκτάθηκε προς Β.Α., για να 

συμπεριλάβει μια υπόγεια πηγή νερού και μια μικρή πυλίδα 

διαφυγής. Στο σχέδιο βλέπουμε την υπόγεια σήραγγα με τα 

σκαλιστά σκαλοπάτια που ξεκινούσε κάτω από το τείχος, 

προχωρούσε σε βάθος 15 μέτρων και κατέληγε στη μικρή αυτή 

δεξαμενή που γέμιζε με νερό από  πηγή.   

  Ποιο κάτω θα δούμε μια αεροφωτογραφία των Μυκηνών: 

παρατηρούμε ότι η κεντρική πύλη προστατευόταν κατά το 



καλύτερο δυνατό τρόπο από το προεκτεινόμενο τείχος στα δεξιά 

και από αυτόν τον προμαχώνα εδώ αριστερά. Οι επιτιθέμενοι, για 

να πλησιάσουν στην πύλη ήταν συνεχώς εκτεθειμένοι σε πυρά 

των αμυνομένων και από τις δύο πλευρές. Στις παρακάτω 

φωτογραφίες ξεχωρίζει το συγκρότημα του ανακτόρου και ο 

ταφικός περίβολος.  

  Εδώ βλέπουμε μια χαρακτηριστική όψη των τειχών και της 

πύλης των Λεόντων. Τα τείχη, πάχους 5,5 και αρχικού ύψους 12 

μέτρων ήταν κατασκευασμένα από τεράστιους ογκόλιθους, βάρους 

πολλών τόνων ο καθένας και μήκους από 1 ως 3,5 μέτρα. Ήδη 

από την αρχαιότητα το επίτευγμα αυτό είχε προκαλέσει το 

θαυμασμό ώστε να πλαστεί ο μύθος ότι τα τείχη τα είχαν κτίσει οι 

Κύκλωπες. Τα κυκλώπεια τείχη, επιβλητικά με τον όγκο και το 

βάρος τους, θεμελιωμένα απευθείας στο έδαφος, δίνουν την 

εντύπωση ότι αποτελούν φυσική προέκταση του υψώματος.  

  Bλέπουμε λεπτομέρεια από το άνω τμήμα της πύλης των 

Λεόντων. Στο βάθος διακρίνεται ο ταφικός περίβολος Α΄ και πιο 

πίσω ο αργολικός κάμπος. Στην πύλη το στατικό πρόβλημα της 

στήριξης ογκόλιθων βάρους εκατοντάδων τόνων πάνω από το 

κενό διάστημα της εισόδου λύθηκε με τον εξής τρόπο: οι ογκόλιθοι 

αρμολογήθηκαν κατά το εκφορικό σύστημα, δηλαδή ο καθένας 

προεξέχει ελάχιστα πάνω από τον υποκείμενό του. Με αυτόν τον 

τρόπο δημιουργείται το λεγόμενο κουφιστικό τρίγωνο στο κέντρο 

και το βάρος μετατοπίζεται προς τα πλάγια, επιτρέποντας τη 

σταθερότητα του μνημείου.  Το κενό τρίγωνο στην περίπτωση των 

Μυκηνών καλύφθηκε με μια μεγάλη λίθινη πλάκα που πατά πάνω 

στο ογκώδες υπέρθυρο και φέρει ανάγλυφη παράσταση με δύο 

λέοντες, ανορθωμένους εκατέρωθεν ενός κίονα. Το μεγαλιθικό 

αυτό ανάγλυφο, χρονολογημένο στο 1250 περίπου π.Χ., σίγουρα 

αποτελούσε το έμβλημα της δυναστείας των Μυκηνών, έμβλημα 

εξουσίας και κύρους.  

  Κι εδώ βλέπουμε μια σχεδιαστική αναπαράσταση του 

κεντρικού μεγάρου του ανακτόρου. Υπήρχε ένα πρόπυλο το οποίο 

οδηγούσε σε ένα προθάλαμο κι μετά ακολουθούσε η κεντρική 

αίθουσα του θρόνου του ηγεμόνα, όπου δεχόταν τους επισκέπτες 

κι λάμβαναν χώρα τελετουργίες, συναντήσεις, δεξιώσεις. Στο 



κέντρο της αίθουσας υπήρχε μια μεγάλη κυκλική εστία κι από 

πάνω ένας φωταγωγός. Το κτίριο ήταν  πολυτελούς κατασκευής με 

εσωτερική διακόσμηση από χρωματιστά επιχρίσματα και 

τοιχογραφίες.   

  Ανάλογα χαρακτηριστικά με την ακρόπολη των Μυκηνών 

έχει και αυτή της Τίρυνθας. Στην εικόνα, αεροφωτογραφία της 

Τίρυνθας στον αργολικό κάμπο.  Το ύψωμα αυτό σήμερα απέχει 

1,5 χλμ. από τη θάλασσα κατά τη μυκηναϊκή εποχή όμως, όπως 

έχουν δείξει οι γεωλογικές έρευνες, η θάλασσα έφτανε στους 

πρόποδές του. Τα τείχη εδώ είναι ακόμα πιο ογκώδη και 

επιβλητικά, με μέσο όρο πάχους τα 7,5 μέτρα. Ο ίδιος ο Όμηρος 

αποκαλεί την Τίρυνθα «τειχιόεσσα», δηλαδή περίφημη για τα τείχη 

της.  Και στην Τίρυνθα υπήρχε επίσης υπόγεια διάβαση σε πηγή 

νερού, κάτι που απαντάται και στη μυκηναϊκή ακρόπολη της 

Αθήνας. Η απόρθητη Τίρυνθα σήμερα είναι ενταγμένη στον 

κατάλογο των μνημείων της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς 

της Unesco.  

 Εξαίρεση των οχυρωμένων μυκηναϊκών ανακτόρων 

αποτελεί το ανάκτορο της Πύλου, στον Άνω Εγκλιανό Μεσσηνίας, 

η έδρα του σοφού βασιλιά Νέστορα, σύμφωνα με τα ομηρικά έπη. 

Πρόκειται για το καλύτερα διατηρημένο ανάκτορο του μυκηναϊκού 

πολιτισμού με περίοδο ακμής το 13ο αιώνα π.Χ. Το κεντρικό, 

διώροφο κτίριο, που βλέπουμε στην κάτοψη, ήταν η βασιλική 

κατοικία με διαμερίσματα διαρθρωμένα γύρω από μια εσωτερική 

αυλή και φυσικά το μέγαρο, όπως και στα υπόλοιπα μυκηναϊκά 

ανάκτορα. Διακρίνουμε ακόμα τις αποθήκες λαδιού, διαδρόμους, 

κλιμακοστάσια και εδώ το δωμάτιο του λουτρού. Υπήρχε ακόμα 

αποχωρητήριο, πλήρες αποχετευτικό δίκτυο και το αρχείο με τις 

πινακίδες της Γραμμικής Β΄ Γραφής, σε αυτά τα δύο συνεχόμενα 

δωμάτια. Στο βόρειο αυτό κτίριο ήταν αποθηκευμένα 35 πιθάρια 

που περιείχαν κρασί.  

Η διάταξη του ανακτόρου μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι 

ο ηγεμόνας είχε υπό την άμεση εποπτεία του την αποθήκευση και 

το εμπόριο προϊόντων, όπως το κρασί και το λάδι. Το εμπόριο 

αυτό άλλωστε επέφερε και πλούτο στο βασίλειό του.  



  Στα σκαριφήματα βλέπουμε μια αναπαράσταση της 

αίθουσας του θρόνου στο μέγαρο, με τη μεγάλη κυκλική εστία, στο 

βάθος το θρόνο του ηγεμόνα καθώς και την ίδια την εστία εδώ, τον 

λουτήρα στο θάλαμο του λουτρού… και μια αναπαράσταση της 

εσωτερικής αυλής μπροστά από το μέγαρο όπως σώζεται 

σήμερα… 

  

  Όπως αναφέραμε και πριν, τα ανάκτορα ήταν 

διακοσμημένα με τοιχογραφίες με θέματα από την κοινωνική και 

θρησκευτική ζωή των Μυκηναίων. Καί στις τοιχογραφίες οι 

Μυκηναίοι υιοθετούν κι ακολουθούν τα μινωικά πρότυπα, με 

διαφοροποιήσεις στη θεματολογία. Οι τοιχογραφίες γίνονταν πάνω 

σε υπόστρωμα από ασβεστοκονίαμα με την τεχνική της 

νωπογραφίας (fresco).  Σε εικόνα βλέπουμε τον αοιδό με τη λύρα 

από την αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου στην Πύλο. Ο 

Όμηρος περιγράφει παρόμοιες σκηνές με αοιδούς που 

τραγουδούν τα κατορθώματα ηρώων στα παλάτια των 

βασιλιάδων.  

  Κι εδώ η περίφημη Μυκηναία από το ανάκτορο των 

Μυκηνών. Η τοιχογραφία αυτή, σε συνδυασμό με άλλες 

παραστάσεις, μας επιτρέπει να περιγράψουμε και τη μόδα των 

γυναικών της εποχής: εδώ βλέπουμε πως η γυναίκα φορά 

περιδέραιο και βραχιόλια, ένα χρυσαφί κοντομάνικο πανωκόρμιο 

με κόκκινες χρωματιστές λωρίδες, καθώς και ταινίες στα πλούσια, 

μακριά μαλλιά της. Αξίζει να σημειώσουμε πως οι γυναίκες των 

Μυκηνών έβαφαν και περιποιούνταν τον εαυτό τους, όπως 

ακριβώς γίνεται και σήμερα.  

  Η ακρόπολη του Γλα, στη Βοιωτία, που βλέπουμε εδώ στην 

φωτογραφία, κτισμένη σε ένα χαμηλό βραχώδες ύψωμα στα Β.Α. 

του λεκανοπεδίου της Κωπαϊδας, φαίνεται πως είχε διαφορετικό 

χαρακτήρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ακροπόλεις που είδαμε ως 

τώρα. Με βάση τα πορίσματα των αρχαιολογικών ερευνών 

συνάγεται το συμπέρασμα πως η ακρόπολη αυτή ήταν ένα 

συλλογικό έργο που δημιούργησαν οι κάτοικοι της περιοχής της 

Κωπαΐδας με στόχο την άμυνά τους σε περίοδο πολέμου, την 



περιφρούρηση των προϊόντων τους αλλά και την επιτήρηση και 

συντήρηση των αποστραγγιστικών έργων της περιοχής, των 

μεγαλύτερων τεχνικών έργων της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Πρόκειται 

για τη μεγαλύτερη μυκηναϊκή ακρόπολη που κτίστηκε ποτέ, τα 

τείχη της περιβάλλουν μια έκταση 200 στρεμμάτων και είναι επίσης 

κυκλώπειας τεχνοτροπίας. Το εσωτερικό της ακρόπολης 

αποτελείται από τα μακρόστενα αυτά κτίρια που θα πρέπει να 

λειτουργούσαν ως αποθήκες για την πλούσια αγροτική παραγωγή 

που προέκυπτε από το γόνιμο έδαφος, χάρη στην αποστράγγιση 

της λίμνης Κωπαϊδας. Τα αποστραγγιστικά έργα, τολμηρά στη 

σύλληψη και εκτέλεσή τους, πέτυχαν αποτελέσματα που, παρ’όλες 

τις προσπάθειες που κατά καιρούς καταβλήθηκαν,  

πραγματοποιήθηκαν ξανά ύστερα από 32 αιώνες, το έτος 1899.  

  Για τις χερσαίες συγκοινωνίες οι Μυκηναίοι κατασκεύασαν 

ένα εκτεταμένο οδικό δίκτυο το οποίο σε μεγάλο τμήμα του 

μπορούσε να το διασχίσει και κάποιο άρμα ή άμαξα. Στην εικόνα 

βλέπουμε τη μυκηναϊκή γέφυρα της Καζάρμας στην Αργολίδα. Η 

γέφυρα αυτή είναι κατασκευασμένη επίσης με το κυκλώπειο 

σύστημα και έχει μήκος 22 μ. και πλάτος 4. Χρησιμοποιείται ακόμα 

και σήμερα από τους κατοίκους της περιοχής, 3300 χρόνια μετά 

την κατασκευή της.  

  Κυκλώπειας δόμησης είναι και οι περίφημοι μυκηναϊκοί 

θολωτοί τάφοι, πραγματικά επιτεύγματα της μυκηναϊκής 

αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για τάφους ηγεμόνων και αριστοκρατών, 

που αποτελούνται από τον κυρίως θόλο, όπου γινόταν η ταφή και 

από το δρόμο, που οδηγούσε στο στόμιο του τάφου. Ως τώρα 

έχουν ανακαλυφθεί στην Ελλάδα 120 τέτοιοι τάφοι, από την 

Κεφαλλονιά στα Επτάνησα μέχρι την Κρήτη. Οι τάφοι αυτοί πρέπει 

να συλήθηκαν από τυμβωρύχους ήδη από την αρχαιότητα. Στην 

πρώτη εικόνα βλέπουμε το θόλο του τάφου που ονομάστηκε από 

τους αρχαίους Έλληνες «θησαυρός του Μινύου»,  από το όνομα 

του μυθικού βασιλιά του Ορχομενού στη Βοιωτία.  

Στην κάτω εικόνα βλέπουμε τον περίφημο θησαυρό του 

Ατρέα, το μεγαλύτερο και καλύτερα διατηρημένο μυκηναϊκό 

θολωτό τάφο που βρίσκεται στις Μυκήνες και χρονολογείται στο 

1250 περίπου π.Χ. Ο δρόμος,  μήκους 36 μέτρων οδηγεί στο  



άνοιγμα του τάφου, όπου υπήρχε θύρα ύψους 5,5 μέτρων. Το 

υπέρθυρο πάνω από την είσοδο ζυγίζει 120 τόνους και 

διακρίνουμε επίσης και το υπερκείμενο κουφιστικό τρίγωνο. Δεξιά 

βλέπουμε πως ήταν αρχικά η πρόσοψη του τάφου, με 

πρασινωπούς λίθινους κίονες και ανάγλυφη διακόσμηση με 

χρωματιστούς λίθους, σπείρες και ρόδακες.  

  Σε αυτό το σχέδιο βλέπουμε πως ο θόλος ήταν κτισμένος 

με το εκφορικό σύστημα, που είδαμε και στην πύλη των Λεόντων, 

με τον κάθε λίθο να προεξέχει ελάχιστα προς τα μέσα από τον 

υποκείμενό του, μέχρι να κλείσει η οροφή με ένα μοναδικό λίθο, το 

λεγόμενο «κλειδί». Συνολικά ο θόλος έχει διάμετρο 14,5 και ύψος 

13,5 μέτρα και σώζεται ακέραιος ως τις μέρες μας. Όταν 

ολοκληρωνόταν η ταφή, το στόμιο του τάφου έκλεινε με τοίχο και 

το μνημείο και ο δρόμος σκεπάζονταν με χώμα, δημιουργώντας 

έτσι έναν τύμβο.  

  Εδώ βλέπουμε το εσωτερικό του τάφου με την είσοδο για 

τον πλάγιο ταφικό θάλαμο που υπήρχε εκεί. 

  Ενδιαφέρον ήταν το εύρημα των αρχαιολόγων από το 

θολωτό τάφο του Μαραθώνα Αττικής: μια διπλή ταφή αλόγων, στο 

δρόμο που οδηγεί στο στόμιο του τάφου, φανερώνει τη στενή 

σχέση των Μυκηναίων αριστοκρατών με τα άλογά τους, σχέση 

που φαίνεται και στην Ιλιάδα του Ομήρου.  

 Σε πολλές περιπτώσεις τους νεκρούς συνοδεύουν ειδώλια 

τα οποία οι αρχαιολόγοι τα ονομάζουν συμβατικά ειδώλια τύπου Φ 

και Ψ, από το σχήμα τους, όπως βλέπουμε και στην εικόνα, που 

θυμίζει το σχήμα των αντίστοιχων γραμμάτων του ελληνικού 

αλφαβήτου.  

 Σε κάθε περίπτωση, οι μυκηναϊκοί τάφοι μας βοηθούν να 

αναπαραστήσουμε όχι μόνο τα έθιμα ταφής, όπως βλέπουμε στη 

διαφάνεια, αλλά και να ανασυνθέσουμε ολόκληρη τη μυκηναϊκή 

κοινωνία.  

  Η σημαντικότερη συμβολή, όμως, για την ανασύνθεση της 

μυκηναϊκής κοινωνίας προέρχεται από τις γραπτές μαρτυρίες της 

Γραμμικής Β΄ γραφής που χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι. Στις 



εικόνες βλέπουμε μία από τις πήλινες πινακίδες της Γραμμικής Β΄ 

που βρέθηκε στο αρχείο της Πύλου. Τέτοιες πινακίδες  βρέθηκαν 

ακόμα στην Κνωσό, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα, στη Θήβα και 

στα Χανιά. Χρονολογούνται όλες μεταξύ του 1450 και 1200 π.Χ. O 

άνθρωπος που αποκρυπτογράφησε τη Γραμμική Β΄ το 1952, ο 

Άγγλος αρχιτέκτονας Michael Ventris, στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

έσπαζε τους μυστικούς κώδικες των Γερμανών. Η 

αποκρυπτογράφηση απέδειξε ότι η Γραμμική Β΄ γραφή είναι η 

παλαιότερη γραπτή μορφή της ελληνικής γλώσσας και 

αποτυπώνει τη μυκηναϊκή ελληνική διάλεκτο, η οποία και έχει 

στοιχεία σαφώς αρχαϊκά, σε σχέση με τις ελληνικές διαλέκτους των 

ιστορικών χρόνων: για παράδειγμα, στη μυκηναϊκή διάλεκτο 

υπάρχει οργανική πτώση, όπως και στη σύγχρονη ρωσική, 

στοιχείο που δεν διατηρείται στις μεταγενέστερες ελληνικές 

διαλέκτους.  

  Η Γραμμική Β΄ είναι συλλαβογράμματη και ιδεογράμματη 

γραφή, δηλαδή κάθε σύμβολό της αποδίδει είτε μια συλλαβή είτε 

μια έννοια. Στην εικόνα βλέπουμε τα βασικά συλλαβογράμματα της 

Γραμμικής Β΄ και τη φθογγική απόδοσή τους με λατινικούς 

χαρακτήρες.  

   

  Γεγονός είναι πως πρόκειται για πινακίδες λογιστικού 

περιεχομένου που καταγράφουν προϊόντα, δραστηριότητες και 

υπηρεσίες του ανακτορικού συστήματος των μυκηναϊκών 

διοικητικών κέντρων. Στις πινακίδες αφθονούν οι αριθμητικές 

καταγραφές προϊόντων παραγωγής, αποθήκευσης και φόρου. 

Έτσι μαθαίνουμε ότι τα μυκηναϊκά κέντρα μάζευαν στις αποθήκες 

τους μεγάλες ποσότητες από σιτάρι, κριθάρι, λάδι, κρασί, μέλι, 

μαλλί, λινάρι κ.α. τα οποία είτε τα εμπορεύονταν είτε τα 

αναδιένειμαν στους υπηκόους τους. Συγκέντρωναν επίσης πρώτες 

ύλες, όπως χαλκός, χρυσός, ελεφαντόδοντο κ.α., τα οποία τα 

έδιναν στους τεχνίτες τους. Στις πινακίδες  διαβάζουμε επίσης για 

αξιώματα, επαγγέλματα και τεχνίτες, όπως οι χαλκουργοί στο 

ανάκτορο της Πύλου, οι οποίοι υπολογίζονται σε πάνω από 

τετρακόσιους, οι χρυσουργοί, οι ναυπηγοί, οι γιατροί, οι ξυλοκόποι 

κ.λπ. Σημαντική θέση, ως τεχνίτες, είχαν και οι τοιχοδόμοι, λέξη 



που βγαίνει από το ρήμα δέμω –δομώ, που σημαίνει χτίζω. Η ρίζα 

της λέξης είναι ινδοευρωπαϊκή, στα λατινικά υπάρχει η λέξη 

domus, δηλαδή σπίτι, στα σανσκριτικά η λέξη damas και βέβαια 

στη σύγχρονη ρωσική η λέξη dom. 

Με βάση τα στοιχεία των πινακίδων, στην κορυφή της 

μυκηναϊκής ιεραρχίας βρισκόταν ο Wanax, ο άνακτας που 

αναφέρει και ο Όμηρος. Ο ανώτατος αυτός μονάρχης διοικούσε το 

κράτος με έδρα το ανάκτορο, καθόριζε τους νόμους και τους 

φόρους, κατεύθυνε τα συλλογικά έργα και όριζε τις διεθνείς 

συνθήκες. Όπως προκύπτει από τις πινακίδες της Πύλου, ο 

Wanax κατείχε ακόμα τεράστιες εκτάσεις γης.  Η εξουσία του 

συνδέεται επίσης έμμεσα με τη λατρεία.   

Δεύτερος στην ιεραρχία και στην κατοχή γης είναι ο 

Lawagetas, σύνθετη λέξη που βγαίνει από το «λαός» + το ρήμα 

«άγω», δηλαδή καθοδηγώ. Αν υποθέσουμε ότι στη μυκηναϊκή η 

λέξη «λαός» σημαίνει ότι και στον Όμηρο, δηλαδή στρατός, τότε ο 

«Λαφαγέτας» είναι ο ηγέτης του στρατού, ο στρατηγός.  Ως 

σημαντική τάξη αξιωματούχων αναφέρονται ακόμα οι τελεστές, 

ίσως θρησκευτικοί αξιωματούχοι και οι επέται, οι οποίοι θα πρέπει 

μάλλον να ήταν μια ισχυρή τάξη πολεμιστών γύρω από τον 

άνακτα. Αναφέρεται ακόμα η ύπαρξη γερουσίας καθώς και το 

αξίωμα του βασιλιά, χωρίς όμως τη σημασία που θα αποκτήσει 

αργότερα. Στα κείμενα της Γραμμικής Β΄ αναφέρονται πολλές 

φορές και οι douero, δηλαδή οι δούλοι, στην υπηρεσία διαφόρων 

αξιωματούχων αλλά και ιερών.  

  Στις πινακίδες Γραμμικής Β΄ που περιέχει στοιχεία για τη 

λατρεία των Μυκηναίων: διαβάζουμε στην πρώτη σειρά, sarapeda 

posedaoni dosomo, δηλαδή ο δοσμός, η προσφορά στον 

Ποσειδώνα του Σαρπηδόνα, όνομα γνωστό από τον ομώνυμο 

ήρωα της Ιλιάδας, που ίσως εδώ αποδίδει την ονομασία κάποιου 

αξιωματούχου. Να πούμε στο σημείο αυτό ότι στις πινακίδες της 

Γραμμικής Β΄ διαβάστηκαν ως τώρα δεκάδες ελληνικά ονόματα τα 

οποία συναντάμε και αργότερα, μέχρι και στις μέρες μας: Αχιλλεύς, 

Αλεξάνδρα, Ευμένης,  Θεοδώρα, Περικλής, Αρχέλαος, όπως ο 

γνωστός Μακεδόνας βασιλιάς  κ.α. Συνεχίζοντας την ανάγνωση 

βλέπουμε ότι η προσφορά αυτή στον Ποσειδώνα είναι ποικίλη: 4 



μέρη σίτου, 3 μέρη κρασιού, ένα βόδι κ.λπ. Οι λέξεις με κεφαλαία 

στη σύγχρονη ελληνική είναι αυτές που αποδίδονται δίπλα στο 

κείμενο της Γραμμικής Β΄ με ιδεογράμματα. Διαβάζουμε ακόμα ότι 

στην προσφορά αυτή συμμετέχει επίσης και ο damo, δηλαδή ο 

δήμος, το σύνολο των ανθρώπων μιας ή περισσότερων 

κοινοτήτων. Συμμετέχει ακόμα χωριστά και ο λαφαγέτας, για τον 

οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.  

  Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε ότι οι πινακίδες της Γραμμικής 

Β΄ είναι και τα παλαιότερα γραπτά μνημεία της ελληνικής 

γλώσσας. Το 1994 στην Καυκανιά της Ολυμπίας, στην 

Πελοπόννησο, βρέθηκε ένα βότσαλο διαμέτρου μόλις πέντε 

εκατοστών, πρόχειρο σχέδιο του οποίου βλέπουμε στη διαφάνεια 

και το οποίο είναι, ούτε λίγο ούτε πολύ, το αρχαιότερο γραπτό 

μνημείο της ελληνικής γλώσσας: περιλαμβάνει το χάραγμα ενός 

διπλού πελέκεως και τρεις λέξεις της Γραμμικής Β΄ από τις οποίες 

η μία, που βλέπουμε εδώ, είναι ασφαλούς ανάγνωσης και 

ερμηνείας: Χάροπος, όνομα γνωστό από την Ιλιάδα του Ομήρου. 

Το βότσαλο αυτό χρονολογείται με ασφάλεια στο 17ο αιώνα π.Χ., 

δύο αιώνες πριν τις παλαιότερες πινακίδες της Γραμμικής Β΄ και 

χίλια σχεδόν χρόνια πριν τα αρχαιότερα κείμενα της αλφαβητικής  

ελληνικής γραφής. Φανερώνει πως οι Μυκηναίοι έγραφαν και σε 

άλλα υλικά, όχι μόνο σε πήλινες πινακίδες, υλικά που ίσως δε 

σώθηκαν ως τις μέρες μας. Χάρη στη Γραμμική Β΄, ο μυκηναϊκός 

πολιτισμός περνάει από το κατώφλι της προϊστορίας στην 

πρωτοϊστορία.  

  Η μυκηναϊκή τέχνη είναι πλούσια σε παραστάσεις με 

σκηνές μάχης και πολέμου, δηλωτικές του ηρωικού αλλά και 

μιλιταριστικού πνεύματος που διακατείχε τους Μυκηναίους. Οι 

παραστάσεις αυτές μας επιτρέπουν να περιγράψουμε και τα όπλα 

που χρησιμοποιούσαν: εδώ βλέπουμε την παράσταση ενός 

χρυσού δαχτυλιδιού από τον ταφικό περίβολο Α΄ των Μυκηνών. Η 

σύγκρουση έχει δραματικό χαρακτήρα καθώς ένας μεγαλόσωμος 

ήρωας σπεύδει προς βοήθεια ενός πληγωμένου και ίσως 

ηλικιωμένου συντρόφου, εναντίον δύο αντιπάλων. Τον βλέπουμε 

πως καταβάλει τον πρώτο από αυτούς, σε μια μονομαχία με ξίφη, 

ενώ ο δεύτερος κάνει ένα βήμα πίσω αμυνόμενος με μεγάλη 



ολόσωμη ασπίδα και δόρυ. Οι ασπίδες αυτές, ορθογώνιες ή 

οκτώσχημες στη μορφή, θυμίζουν την περιγραφή της  τεράστιας 

ασπίδας του Αίαντα στον Τρωικό Πόλεμο, που μόνο ο ίδιος 

μπορούσε να σηκώσει. Κατασκευάζονταν από στρώσεις 

ορείχαλκου με επένδυση από βοϊδοτόμαρο και προστάτευαν 

ολόκληρο το σώμα, από το κεφάλι ως τα πόδια. Η χρήση τους στη 

μάχη καθιστούσε περιττή κάθε άλλη αμυντική θωράκιση.  

  Βλέπουμε επίσης χαρακτηριστικά παραδείγματα από 

μυκηναϊκά ξίφη και εγχειρίδια που βρέθηκαν σε τάφους 

πολεμιστών. Τα μακρύτερα από αυτά, ξεπερνούσαν το ένα μέτρο 

σε μήκος. Τα κοντύτερα είχαν καλύτερο κράτημα και ήταν 

κατάλληλα και για πλάγια χτυπήματα. Πολλά είχαν λαβή με 

διακόσμηση από χρυσό ή ελεφαντόδοντο.  Σε φωτογραφίες 

βλέπουμε τώρα το μοναδικό παράδειγμα ακέραιης μυκηναϊκής 

πανοπλίας που βρέθηκε σε τάφο στα Δενδρά της Αργολίδος και 

χρονολογείται στα τέλη του 15ου αιώνα π.Χ. Παρατηρούμε ότι η 

πανοπλία ήταν κατασκευασμένη από φαρδιά ταινιόσχημα χάλκινα 

ελάσματα, τα οποία ήταν στερεωμένα σε μια δερμάτινη εσωτερική 

επένδυση και κάλυπταν το σώμα από τα γόνατα μέχρι το λαιμό. Το 

κράνος ήταν δερμάτινο με επένδυση από χαυλιόδοντες κάπρου. 

Το υπερβολικό βάρος της πανοπλίας την καθιστούσε δύσχρηστη 

για κάποιον που πολεμά πεζός.  

  Γι’ αυτό και υποθέτουμε ότι τέτοιες πανοπλίες φορούσαν 

μόνο οι πολεμιστές που επέβαιναν σε πολεμικό άρμα, όπως αυτό 

που βλέπουμε σε διάφορους σφραγιδόλιθους. Άλλωστε και ο 

Όμηρος περιγράφει πολλές φορές τους ηγέτες των Αχαιών και των 

Τρώων να ρίχνονται στη μάχη επιβαίνοντες πάνω σε άρμα με 

ηνίοχο.  

  Πραγματικά αριστουργήματα τέχνης είναι τα μυκηναϊκά 

εγχειρίδια που βρέθηκαν σε βασιλικούς τάφους του 16ου και 15ου 

αιώνα. Στα εγχειρίδια αυτά, εφαρμόστηκε μια πρωτοποριακή 

τεχνική διακόσμησης, η οποία απαντάται μόνο στη Μυκηναϊκή 

Πελοπόννησο και μπορεί να ονομαστεί μεταλλοζωγραφική: οι 

Μυκηναίοι καλλιτέχνες χρησιμοποίησαν χρυσό σε συνδυασμό με 

νίελο, δηλαδή κράμα μολύβδου, αργύρου και θειαφιού και 

κατάφεραν να συνθέσουν πλούσιες χρωματικά παραστάσεις πάνω 



στο μέταλλο: στο πρώτο παράδειγμα, εικονίζεται ένα ποτάμι με 

παπύρους, ψάρια, πουλιά και ένα αιλουροειδές που επιτίθεται, στο 

δεύτερο χρυσοί λέοντες σε ιπτάμενο καλπασμό, στο τρίτο σύνθεση 

με σπείρες και ρόδακες στο τέταρτο κοράλλια και ναυτίλοι από το 

θαλάσσιο κόσμο.  

Η εκπληκτική σε σύνθεση παράσταση κυνηγιού λιονταριού 

από οπλισμένους με δόρατα, τόξα και ολόσωμες ασπίδες 

κυνηγούς, πάνω στη λάμα εγχειριδίου από τον ταφικό περίβολο Α΄ 

των Μυκηνών.  Παρατηρήστε ότι το δόρυ το δεύτερου κυνηγού έχει 

διατρυπήσει το λέοντα και η αιχμή του βγαίνει από την πλάγια όψη 

του ζώου. Το μήκος αυτού του δόρατος, που ξεπερνά τα 4 μέτρα, 

φέρνει στο νου τις σάρισες των Μακεδόνων των ιστορικών 

χρόνων.   

 Η ανάγκη για την απόκτηση πρώτων υλών, όπως χρυσός, 

χαλκός και  ελεφαντόδοντο, σε συνδυασμό με την τόλμη και τη 

δίψα του εξερευνητή, θα οδηγήσει τους Μυκηναίους, πέρα από τον 

αποικισμό των νησιών του Αιγαίου και της Κρήτης, στην ίδρυση 

αποικίας στη Μίλητο της Μ. Ασίας, και εμπορικών σταθμών στην 

Ούγκαριτ, στα παράλια της Συρίας, στην Αίγυπτο και βέβαια στην 

Κύπρο, κύρια πηγή προέλευσης του χαλκού για τα μυκηναϊκά 

ανάκτορα. Στη δύση μυκηναϊκοί εμπορικοί σταθμοί υπήρχαν 

σίγουρα στον Τάραντα, στις Λιπάρες νήσους στην Ισχία της 

Ιταλίας, στη Σικελία και στη Σαρδηνία. Παράλληλα, αναζήτηση του 

κασσίτερου, ενός πιο σπάνιου μετάλλου, που ήταν απαραίτητο για 

την παραγωγή του ορείχαλκου, έφερε τους Μυκηναίους μέχρι την 

Ισπανία, ίσως και τη Βρετανία και τη Βαλτική, πιθανόν και στο 

Αφγανιστάν στην ανατολή. Η ανταλλαγή των υλών αυτών ίσως να 

γινόταν και στα λιμάνια της Μεσογείου. Να αναφέρουμε ακόμα ότι 

τόσο ο μύθος της αργοναυτικής εκστρατείας όσο και οι μυκηναϊκές 

άγκυρες πλοίων που έχουν βρεθεί κατά μήκος των παραλίων της 

Μαύρης Θάλασσας αποτελούν ενδείξεις για την παρουσία 

Μυκηναίων σε αυτήν την περιοχή.  

  Περίφημη είναι η αίθουσα του θρόνου από το ανάκτορο της 

Κνωσού στην Κρήτη. Η διαμόρφωση αυτή ανήκει στην εποχή της 

κατάκτησης της Κρήτης από τους Μυκηναίους, στα μέσα του 15ου 

αιώνα π.Χ. Στην Κνωσό ήταν εγκαταστημένος ένας Μυκηναίος 



άνακτας που φαίνεται ότι ήλεγχε ολόκληρη την επικράτεια του 

νησιού.  

  Κατά το 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. χάρη στη ναυσιπλοΐα και το 

εμπόριο υπήρξε μια σχετική ευμάρεια στην Ελλάδα που 

αποτυπώνεται και στην αύξηση του πληθυσμού. Το διεθνές 

εμπόριο των Μυκηναίων βρισκόταν αποκλειστικά στη δικαιοδοσία 

της κεντρικής εξουσίας. Καθώς δεν υπήρχε ακόμη νόμισμα, το 

εμπόριο γινόταν με ανταλλαγές προϊόντων.    Οι Μυκηναίοι εξήγαν 

βιοτεχνικά προϊόντα, όπως υφάσματα και όπλα, καθώς και πρώτες 

ύλες, όπως ξυλεία. Εξήγαν επίσης κύλικες και ρυτά  

  Στην εικόνα βλέπουμε μια κύλικα και ένα ρυτό, δύο τυπικά 

μυκηναϊκά αγγεία με σχηματοποιημένες παραστάσεις από τον 

κόσμο της θάλασσας, χταπόδι και πορφύρες. Η κύλικα ήταν το 

κατεξοχήν αγγείο πόσης κρασιού. Κύλικες σε μεγάλες ποσότητες 

βρέθηκαν στα μυκηναϊκά ανάκτορα αλλά και σε διάφορες χώρες με 

τις οποίες οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει εμπορικές σχέσεις.  

  Μία από τις περιοχές εμπορικών επαφών και ως ένα βαθμό 

εγκατάστασης, ήταν και η περιοχή της Μακεδονίας στη Βόρεια 

Ελλάδα. Πράγματι, στη θέση Καστρί της Θάσου, στους Ποταμούς 

Δράμας, στην Τορώνη Χαλκιδικής, στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 

στην Αιανή Κοζάνης κ.α., βρέθηκε μυκηναϊκή κεραμική, τόσο 

επείσακτη όσο και τοπικής παραγωγής, με χρονολόγηση από το 

16ο ως και τον 11ο αιώνα π.Χ.  Μάλιστα, στη θέση Άγιος Δημήτριος 

του Ολύμπου, αποκαλύφθηκε πρόσφατα μυκηναϊκό νεκροταφείο, 

με μυκηναϊκά αγγεία, ξίφη και αντικείμενα και το κυριότερο, 

μυκηναϊκά έθιμα ταφής. Το νεκροταφείο αυτό τεκμηριώνει την 

παρουσία Μυκηναίων στην περιοχή του Ολύμπου και ανεβάζει 

βορειότερα το σύνορο του μυκηναϊκού κόσμου. Μυκηναϊκά 

ευρήματα έχουν βρεθεί και στη νότια Βουλγαρία. 

  Το αρχαιότερο βιβλίο του κόσμου βρέθηκε σε ένα ναυάγιο 

μυκηναϊκού πλοίου του 14ου αιώνα π.Χ. στο Ουλού Μπουρούν των 

νοτιοδυτικών ακτών της Μ. Ασίας. Το πλοίο περιείχε στα αμπάρια 

του πρώτες ύλες, όπως χαλκό, κασσίτερο, ήλεκτρο και έβενο 

καθώς και αμφορείς με ρητίνη και χιώτικη μαστίχα. Το πιο 

ενδιαφέρον εύρημα ήταν βέβαια το μικρό αυτό βιβλίο, 



κατασκευασμένο από δύο  ξύλινες πτυσσόμενες πινακίδες με 

αρμούς από ελεφαντόδοντο. Οι εσωτερικές επιφάνειες ήταν 

σκαμμένες και καλύπτονταν με κόκκινο κερί. Πάνω στο κερί 

χάραζαν με τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β΄ το κατάστιχο 

των εμπορευμάτων και τα ονόματα των πελατών. Στο ένα άκρο 

του βιβλίου σώζονται τρία σημεία της Γραμμικής Β΄. Επομένως, το 

αρχαιότερο βιβλίο που έχει βρεθεί ως τώρα, είναι γραμμένο στα 

ελληνικά και φανερώνει το βεληνεκές του μυκηναϊκού διεθνούς 

εμπορίου. 

  Αφήσαμε ως τελευταίο κεφάλαιο στην παρουσίαση του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού τη θρησκεία. Είναι γεγονός ότι όλα τα 

μεγάλα ιερά των αρχαίων Ελλήνων έχουν τη μυκηναϊκή τους φάση: 

Δελφοί, Δήλος, Ολυμπία, Επίδαυρος, Ελευσίνα κ.α. Οι Μυκηναίοι 

λάτρευαν τους θεούς τους σε ανεξάρτητα ιερά, μέσα στα ανάκτορα 

και στις ακροπόλεις. Φαίνεται, όμως, πως οι κυριότερες 

λατρευτικές πρακτικές λάμβαναν χώρα σε υπαίθρια ιερά, έξω, στη 

φύση, κοντά σε δέντρα και σε πηγές.    Ίσως η πιο χαρακτηριστική 

θρησκευτική παράσταση να είναι αυτή του περίφημου  χρυσού 

δαχτυλιδιού της Τίρυνθας. Σε αυτό μια γυναικεία θεότητα κάθεται 

σε θρόνο και ακουμπά τα πόδια της σε υποπόδιο. Φορά μακρύ, 

ιερατικό ένδυμα  και κρατά μεγάλο κωνικό κύπελλο προσφορών. 

Πίσω της υπάρχει ένα πουλί και μπροστά της ένας κιονίσκος με 

θυμιατήρι. Έξι λεοντόμορφοι δαίμονες, κρατώντας πρόχους, της 

αποδίδουν τιμές. Ο ήλιος και το φεγγάρι παριστάνονται στον 

ουρανό.  

 Και πάλι οι πινακίδες Γραμμικής Β΄ μας διαφωτίζουν σχετικά 

με το χαρακτήρα της μυκηναϊκής θρησκείας: σε αυτές, εκτός από 

την προσφορά στον Ποσειδώνα που είδαμε ήδη, αναφέρονται και 

προσφορές σε άλλους γνωστούς ολύμπιους θεούς, όπως ο Δίας, η 

Ήρα,  η Άρτεμις, ο Ερμής, ο Απόλλων και ο Διόνυσος.    

  Σε εικόνες βλέπουμε την παράσταση από το λεγόμενο 

κρατήρα των πολεμιστών, από τις Μυκήνες, γύρω στα 1200 π.Χ. 

Παρατηρήστε ότι οι γενειοφόροι πολεμιστές κουβαλάν μαζί τους 

και σάκο, σα να φεύγουν για μακρινή εκστρατεία.  Σύμφωνα με τις 

παραδόσεις των Ελλήνων, η Θήβα, στη Βοιωτία, καταστράφηκε 

από ένα συνασπισμό πελοποννησιακών δυνάμεων. Η έρευνα 



έδειξε  πως  πράγματι το ανάκτορο της Θήβας είχε ξαφνικό και 

βίαιο τέλος, πολύ πιο πριν την καταστροφή των υπόλοιπων 

ανακτόρων. Τα μυκηναϊκά βασίλεια έρχονταν λοιπόν σε 

αντιπαραθέσεις και ορισμένες φορές και σε πολεμικές 

συγκρούσεις.  

  Εκεί γύρω στο 1200 π.Χ. πρέπει να έγινε και ο περίφημος 

Τρωικός Πόλεμος που τόσο πολύ υμνήθηκε από τους Έλληνες. Οι 

ανασκαφές στην Τροία απέδειξαν ότι πράγματι η πόλη αυτής της 

εποχής καταστράφηκε βίαια. Ίσως αυτή να ήταν η πρώτη και η 

τελευταία φορά, που τα μυκηναϊκά βασίλεια επιχείρησαν ενωμένα 

μια μεγάλη εκστρατεία στα Μικρασιατικά παράλια, για λόγους 

οικονομικούς φυσικά, και όχι για τα μάτια της ωραίας Ελένης.  

  Γεγονός είναι πως ο τελευταίος αιώνας του μυκηναϊκού 

πολιτισμού ήταν αρκετά ταραγμένος. Σε διεθνές επίπεδο, η ειρήνη 

που επικρατούσε στην ανατολική Μεσόγειο κλονίστηκε. Οι 

Αιγύπτιοι συγκρούστηκαν με τους Χετταίους, δημιουργώντας 

συνθήκες ανασφάλειας και δυσκολίες στο διεθνές εμπόριο. Λίγο 

αργότερα, ένας συνασπισμός λαών που οι Αιγύπτιοι ονόμασαν «οι 

λαοί της θάλασσας» επέδραμαν στο χώρο της ανατολικής 

Μεσογείου, κατέστρεψαν την Ούγκαριτ, τη Βύβλο και άλλες 

παράλιες πόλεις στις ακτές της Συριοπαλαιστίνης, καθώς και το 

ίδιο, άλλοτε πανίσχυρο, βασίλειο των Χετταίων της Μ. Ασίας. Τους 

«λαούς της θάλασσας» αναχαίτισε τελικά, μόλις στα σύνορα της 

Αιγύπτου, ο Φαραώ Ραμσής ο ΙΙΙ, στα 1174 π.Χ.    

Την ίδια ακριβώς εποχή καταστρέφονται σχεδόν όλα τα 

μυκηναϊκά ανάκτορα, εκτός από την Αθήνα. Η καταστροφή αυτή 

οφείλεται τόσο σε φυσικά αίτια, όπως ο μεγάλος σεισμός που 

κατάστρεψε την ακρόπολη της Τίρυνθας, όσο και σε εσωτερικές 

αναταραχές. Φαίνεται πως οι λαοί της θάλασσας, αν και δεν 

έφτασαν μέχρι το Αιγαίο, δημιούργησαν τέτοια αναστάτωση που 

τελικά οδήγησε στην πτώση των μυκηναϊκών ανακτόρων. Η 

ερμηνεία που δίνει η ιστορική έρευνα είναι πως οι λαοί της 

θάλασσας με τις επιδρομές τους κλόνισαν το διεθνές εμπόριο, 

καταστρέφοντας τα διαμετακομιστικά κέντρα της Συριοπαλαιστίνης 

και ίσως και της Κύπρου. Το αποτέλεσμα ήταν τα μυκηναϊκά 

ανάκτορα να μην μπορούν πλέον να προμηθεύονται το χαλκό και 



τις άλλες πολύτιμες πρώτες ύλες ώστε να συντηρούν τη δύναμή 

τους και να δίνουν ζωή στην τοπική οικονομία. Έτσι, ίσως και μετά 

από εξεγέρσεις των ντόπιων πληθυσμών, το ανακτορικό σύστημα 

κατέρρευσε. Οι άνακτες έχασαν την εξουσία τους, οι τεχνίτες 

έπαψαν να παράγουν αντικείμενα πολυτελείας η Γραμμική Β΄ 

γραφή εγκαταλείφθηκε και ξεχάστηκε.  

 Επήλθε η διάλυση του μυκηναϊκού κόσμου, διάλυση που 

είχε όμως, ιστορικές συνέπειες. Αναζητώντας καλύτερη τύχη, 

Αχαιοί και Αρκάδες έφτασαν στην Κύπρο την οποία και αποίκησαν. 

Από τότε άρχισε ο σταδιακός εξελληνισμός της Κύπρου, έτσι ώστε 

αυτή, 3000 χρόνια αργότερα, να είναι κομμάτι του ελληνισμού. 

Στην Έγκωμη, στη Σαλαμίνα, στο Κούριο κι αλλού, οι Μυκηναίοι 

έκτισαν τα σπίτια τους κι έφεραν την ελληνική γλώσσα και 

πολιτισμό.   

 Με την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων η Ελλάδα 

θα εισέλθει σε μια περίοδο αναστατώσεων. Νέες πληθυσμιακές 

ομάδες,  όπως οι Δωριείς και οι Θεσσαλοί, κάνουν την εμφάνισή 

τους και νέες μετακινήσεις και μεταναστεύσεις θα γίνουν, κυρίως 

προς τα παράλια της Μ. Ασίας.  

Τελικά, ποια είναι η κληρονομιά των Μυκηναίων στον 

ελληνικό και γενικότερα παγκόσμιο πολιτισμό; Γιατί χιλιάδες 

τουριστών κάθε χρόνο απ’ όλο τον κόσμο επισκέπτονται τις 

Μυκήνες και την Τίρυνθα; Γιατί το Υπουργείο Παιδείας στην 

Ελλάδα έχει εκπονήσει εκπαιδευτικά προγράμματα επισκέψεων 

σχολείων εκεί; Όπως αναφέραμε και πιο πριν, πολλές μυκηναϊκές 

λέξεις επιβιώνουν αυτούσιες στη σύγχρονη ελληνική, όπως αγρός, 

αλοιφή, άνεμος, άνθρωπος, δίδυμος, δώρο, έρημος, έχω, 

θώρακας, κόρη, λείπω, μήνας, μόνος, ξανθός, φάρμακο, φέρω κ.α. 

Επιπλέον, οι Μυκηναίοι, ως θαλασσοπόροι, πρώτοι επεκτάθηκαν 

στη Μεσόγειο και έτσι άνοιξαν το δρόμο στους Έλληνες της 

ιστορικής εποχής να ιδρύσουν αποικίες σχεδόν σε όλα τα παράλια 

της Μεσογείου, φαινόμενο που είχε ιστορικές συνέπειες και 

επηρέασε την πορεία του παγκόσμιου πολιτισμού.  Επιπρόσθετα, 

οι πράξεις και τα κατορθώματα τους τραγουδήθηκαν ήδη από 

πολύ νωρίς και αποκρυσταλλωθήκαν στους πασίγνωστους 

ελληνικούς μυθολογικούς κύκλους και στα αθάνατα ομηρικά έπη, 



τα πρώτα κείμενα της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας. Χωρίς τους 

Μυκηναίους δε θα υπήρχαν τα ομηρικά έπη. Τα έπη του Ομήρου 

και η ελληνική μυθολογία, που περιγράφουν ακριβώς τη ζωή των 

Μυκηναίων ηρώων, θα αποτελέσουν αστείρευτη πηγή έμπνευσης 

για την παγκόσμια λογοτεχνία, τέχνη και την ανθρώπινη διανόηση 

στους αιώνες που θα ακολουθήσουν, ως τις μέρες μας.   

Όμως και χωρίς την παρέμβαση του Ομήρου και της 

μεταγενέστερης ελληνικής παράδοσης, ο μυκηναϊκός πολιτισμός, 

αυτός καθαυτός, έχει εμπνεύσει σύγχρονους καλλιτέχνες και 

δημιουργούς: για παράδειγμα, τα πρότυπά τους στη μυκηναϊκή 

κοσμηματοτεχνία αναζητούν ορισμένοι σύγχρονοι κοσμηματοποιοί. 

Ανάλογες επιδράσεις υπάρχουν και στη λογοτεχνία: γράφει ο 

μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο  νομπελίστας Γιώργος Σεφέρης στο 

ποίημα  «Ο Βασιλιάς της Ασίνης»:  

Από το μέρος του ήλιου ένας μακρύς γιαλός ολάνοιχτος 

και το φως τρίβοντας διαμαντικά στα μεγάλα τείχη. 

Κανένα πλάσμα ζωντανό τ’ αγριοπερίστερα φευγάτα 

κι ο βασιλιάς της Ασίνης που τον γυρεύουμε δυο χρόνια τώρα 

άγνωστος, λησμονημένος απ’ όλους κι από τον Όμηρο 

μόνο μια λέξη στην Ιλιάδα κι εκείνη αβέβαιη 

ριγμένη εδώ σαν την εντάφια χρυσή προσωπίδα 

….. 

Ο βασιλιάς της Ασίνης ένα κενό κάτω απ’ την προσωπίδα  

παντού μαζί μας παντού μαζί μας… 

 

  Παντού μαζί μας, λέει ο ποιητής, ο βασιλιάς της Ασίνης, ο 

Μυκηναίος ήρωας και άνακτας. Ίσως, λοιπόν, αυτή να είναι η 

μεγαλύτερη κληρονομιά των Μυκηναίων: ότι έδωσαν πρότυπα και 

αξίες τις οποίες τις κουβαλάμε μέσα μας, παντού μαζί μας. Γι’ αυτό 

και οι Έλληνες από νωρίς συνόψισαν τα χαρακτηριστικά των 



προγόνων τους στη μορφή του Οδυσσέα: ηρωικός μαχητής, 

πολυμήχανος και τετραπέρατος, ακούραστος θαλασσοπόρος, 

πλούσιος σε εμπειρίες απ’ τα ταξίδια του, με αγάπη για την 

πατρίδα και την οικογένειά του. Ο συμβολισμός αυτός, δικαιώνει 

τελικά το δρόμο που χάραξαν πρώτοι οι Μυκηναίοι . 

Νεκρικές τελετουργίες στον Όμηρο 

 Είναι γνωστό ότι ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός αντανακλάται 

στα ομηρικά ποιήματα, τα οποία ουσιαστικά προσδιορίζουν τα 

όρια της παλαιότερης ανάπτυξης, που έφτασε σε πλήρη 

ωριμότητα (ένδοξη Μυκηναϊκή Εποχή), και της «καινούργιας τάξης 

πραγμάτων», η οποία θα φέρει την Ελλάδα στο κέντρο της 

Ιστορίας. Ο αποικισμός, δηλαδή η διεύρυνση της ελληνικής ζωής, 

και συγχρόνως η ανάπτυξη του εμπορίου και της βιοτεχνίας θα 

φέρουν στο προσκήνιο νέα στοιχεία του πληθυσμού, ενώ «η παλιά 

διακυβέρνηση των βασιλέων άνοιξε το δρόμο στην Αριστοκρατία, 

την Τυραννία και τη Δημοκρατία». Μέσα στη γενική αυτή 

ατμόσφαιρα ευνόητο είναι ότι και η θρησκεία δεν μπορούσε να 

παραμείνει αμετάβλητη. Εξάλλου στη διαμόρφωση της 

θρησκευτικής παράδοσης κάθε εποχής καθοριστική σημασία 

έχουν οι κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές που συμβαίνουν στη 

συγκεκριμένη εποχή. 

Τελειώνοντας λοιπόν ο λεγόμενος «αρχαιοελληνικός Μεσαίωνας», 

δηλαδή το διάστημα των 400 περίπου χρόνων που χωρίζουν τους 

μυκηναίους ήρωες και τα κατορθώματά τους από τον Όμηρο που 

τα «τραγούδησε» (1150-750 π.Χ.), ακολούθησε μια ολόκληρη 

σειρά από ριζικές τεχνικές, οικονομικές, κοινωνικές και 

δημογραφικές αλλαγές, από τις οποίες προήλθε η ελληνική πόλις-

κράτος, η οποία «θα αναδιαρθρώσει εκ βάθρων και το 

θρησκευτικό σύστημα», το οποίο θα αποτελέσει και τον πυρήνα 

της επίσημης θρησκείας όλων των επόμενων αιώνων ως το τέλος 

της αρχαιότητας. 

Μετά από τα παραπάνω μπορούμε να συμφωνήσουμε με τη 

γνωστή άποψη ότι ο Όμηρος άσκησε μια τεράστια επίδραση στη 

θρησκευτική ανάπτυξη των μεταγενέστερων χρόνων και επίσης ότι 

η θρησκευτική εξέλιξη των αρχαίων Ελλήνων ανιχνεύεται από τον 



Όμηρο και μετά και μάλιστα για μια μεγάλη περίοδο. Είναι όμως 

εύκολη υπόθεση μία τέτοια ανίχνευση της αρχαιοελληνικής 

θρησκείας, εάν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι οι 

θρησκευτικές πεποιθήσεις και συνήθειες των ανθρώπων κάθε 

εποχής περιλαμβάνουν «ποικίλα κατάλοιπα από παλαιότερες 

θρησκείες και εποχές, που άλλοτε τα ξεχωρίζει κανείς εύκολα, 

άλλοτε δύσκολα». 

Μολονότι για το λεγόμενο ομηρικό ζήτημα υπάρχει 

λεπτομερέστερη αναφορά παραπάνω, κάτι που πρέπει να 

επισημανθεί και στο οποίο υπάρχει απόλυτη ομοφωνία φιλόλογων 

και αρχαιολόγων είναι ότι ο πολιτισμός τον οποίο προϋποθέτουν 

και περιγράφουν τα ομηρικά έπη είναι αναμφίβολα ο ένδοξος 

μυκηναΐος πολιτισμός. Η ομηρική ποίηση αναμφισβήτητα είναι το 

«απαύγασμα του θαυμασμού προς τους ήρωες της Μυκηναϊκής 

Εποχής».  

Εξάλλου, αρχαιολογικά τεκμηριωμένο είναι το γεγονός ότι, κατά 

τον 8ο π.Χ. αιώνα τα μεγάλα μυκηναϊκά ταφικά οικοδομήματα (η 

αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως πολλά τέτοια στις Μυκήνες, 

Τίρυνθα, Θήβα, Πύλο, Ορχομενό, Κνωσό, Φαιστό, Ζάκρο και 

αλλού), τα οποία επί αιώνες είχαν εγκαταλειφθεί, άρχισαν να 

χρησιμοποιούνται σαν λατρευτικοί χώροι, στους οποίους (χώρους) 

αποδίδονταν νεκρικές τιμές σε μυθικούς προγόνους, αλλά και 

στους επικούς ήρωες. Αυτήν την εποχή επίσης οι μεγαλο-

γαιοκτήμονες αριστοκράτες βρήκαν την ευκαιρία, μέσα από την 

ηρωική μυθική ποίηση, να ενισχύσουν την κοινωνική τους 

«αυτοεικόνα» και την πολιτική τους δύναμη, διαμορφώνοντας στα 

μέτρα τους και το «επίσημο» πανελλαδικό θρησκευτικό σύστημα 

των ολύμπιων θεών. 

Ας παρακολουθήσουμε όμως εν συντομία τα σχετικά γεγονότα του 

γνωστού Τρωικού Πολέμου, αφού επισημάνουμε εκ των προτέρων 

ότι στα ομηρικά έπη περιγράφονται με χαρακτηριστική λεπτομέρεια 

μόνο τρεις κηδείες: στην Ιλιάδα οι κηδείες του Πατρόκλου 

(ραψωδία Ψ) και του Έκτορα (ραψωδία Ω), ενώ στην Οδύσσεια η 

κηδεία του Αχιλλέα, την οποία αφηγείται ο ήδη νεκρός 

Αγαμέμνονας (ραψωδία ω). Αυτές οι τρεις αφηγήσεις άλλωστε 



απεικονίζονται με πολύ μεγαλοπρέπεια στα ιχνογραφήματα των 

μεγάλων επιτύμβιων αγγείων του Διπύλου στον Κεραμεικό. 

Προηγουμένως όμως ας κάνουμε μια γενική αναφορά στα 

σπουδαιότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ομηρικών ταφικών 

τελετουργιών, οι οποίες, όπως τονίζουμε κατά κόρον, 

επιβεβαιώνουν τη διαχρονικότητα και την ομοιομορφία των 

ταφικών εθίμων όλης της ελληνικής αρχαιότητας. 

Η πρώτη τελετουργική πράξη μετά το θάνατο ενός προσώπου 

είναι το λούσιμο του σώματος και η επάλειψή του με λάδι και με 

διάφορα αρωματικά υλικά. Ακολουθούν η πρόθεση και ο 

τελετουργικός θρήνος, ο οποίος διαρκεί κάποτε πολλές ημέρες: 

του Αχιλλέα 17 ημέρες (ω 63) και του Έκτορα 9 ημέρες (Ω 784-5). 

Στη συνέχεια γίνεται η καύση του πτώματος, συλλέγονται τα οστά 

και, αφού πλυθούν με κρασί και καθαριστούν, τοποθετούνται σε 

ειδική θήκη και στη συνέχεια πάνω στην πυρά συγκεντρώνεται 

χώμα για να σχηματισθεί ένας ψηλός τύμβος, στην κορυφή του 

οποίου στήνεται μια στήλη. Ύστερα ακολουθεί δείπνο (περίδειπνο 

ή νεκρόδειπνο) για τους συγγενείς, φίλους και συντρόφους του 

νεκρού ήρωα (Ψ 29, Ω 801 κ.ε.). Η τελευταία πράξη των ομηρικών 

ταφικών συνηθειών είναι οι αθλητικοί αγώνες προς τιμή του 

νεκρού, οι οποίοι αναφέρονται στις περιπτώσεις του Πατρόκλου, 

του Αχιλλέα και στην ταφή του Αμαρυγκέα, όπως θυμάται από τη 

νεαρή του ηλικία ο Νέστορας, ενώ δεν αναφέρονται αγώνες στη 

λαμπρή ταφή του Έκτορα. Φαίνεται ότι οι ταφικοί αγώνες ήταν ήδη 

καθιερωμένοι κατά τη Γεωμετρική Περίοδο, και συνεπώς ο 

Όμηρος, περιγράφοντάς τους, «μεταφέρει στα έπη του τελετές που 

γνώρισε ο ίδιος». Ας δούμε όμως πιο αναλυτικά τις ομηρικές 

ταφικές συνήθειες μέσα από τις τρεις νεκρικές τελετουργίες που 

μας περιγράφουν τα ομηρικά έπη. 

  

α. Η κηδεία του Πατρόκλου (Ψ 1-257) 

ο Αχιλλέας κάθεται περίλυπος στην ακρογιαλιά, απομακρυσμένος 

από τους υπόλοιπους Μυρμιδόνες. Κάποια στιγμή όμως η θλίψη 

και η κόπωση καταβάλλουν το ταλαιπωρημένο σώμα του και 

παραδίνεται στον ύπνο, ο οποίος «της ψυχής κάθε φροντίδα 



σβήνει» (Ψ 61). Τότε ονειρεύεται ότι έρχεται η ψυχή του 

Πατρόκλου, ακριβώς με την ίδια όψη και τη φωνή που είχε όταν 

ζούσε και τον ικετεύει να ενταφιαστεί όσο γίνεται συντομότερα, για 

να μπορέσει να περάσει τις πύλες του Άδη ώστε να σταματήσει να 

τριγυρνά ανάμεσα στους ζωντανούς και για να βρει η ψυχή του τη 

μεταθανάτια γαλήνη: «θάπτε μ’ ό,τι τάχιστα· πύλας Αϊδαο περήσω. 

Τηλέ με είργουσι ψυχαί, είδωλα καμόντων» (Ψ 71-2). Ο Αχιλλέας 

ξυπνά ξαφνιασμένος και με το παράπονο ότι ούτε στον ύπνο του 

δεν μπόρεσε να αποχαιρετήσει τον αγαπημένο φίλο του. 

Ξαναρχίζει λοιπόν τους θρήνους, συμπαρασύροντας όλους τους 

Μυρμιδόνες: «κι η αυγή τους βρήκε ολόγυρα στο λείψανο να 

κλαίνε» (Ψ 109). 

Με το ξημέρωμα της 27ης ημέρας του έπους αρχίζουν οι 

ετοιμασίες για τον ενταφιασμό του Πατρόκλου. Μια ομάδα Αχαιών 

με επικεφαλής το Μηριόνη, όπως τους διέταξε ο Αγαμέμνονας, 

κόβουν από την Ίδη ξύλα για τη νεκρική πυρά. Στη συνέχεια, 

γίνεται η εκφορά του νεκρού με μεγαλοπρεπή πομπή. Μπροστά 

πηγαίνουν πάνοπλοι οι Μυρμιδόνες και οι ηγεμόνες πάνω στα 

άρματά τους και πίσω, «σαν μαύρο σύννεφο» (Ψ 133), 

ακολουθούν οι πεζοί και στο κέντρο της πομπής βρίσκεται ο 

νεκρός Πάτροκλος. Τον μεταφέρουν οι «σύντροφοι» με κομμένα τα 

μαλλιά σε ένδειξη πένθους, ενώ ο Αχιλλέας, ακριβώς από πίσω, 

πορεύεται κρατώντας του το κεφάλι. Αφού οι Μυρμιδόνες 

σκεπάσουν τον Πάτροκλο με βοστρύχους από τα μαλλιά τους, 

κόβει και ο Αχιλλέας τα μαλλιά του, τα οποία είχε αφήσει να 

μακρύνουν, για να τα προσφέρει στον ποταμό Σπερχειό, μόλις 

επέστρεφε στην πατρίδα. Κατόπιν τοποθετεί τα ξανθά μαλλιά του 

στα χέρια του Πατρόκλου (Ψ 135-52) ως ένδειξη αλληλεγγύης και 

«αιώνιας ένωσης» με τον αγαπημένο του φίλο ή ως «μύχια ένωση 

μαζί του, έστω και μετά το θάνατό του». 

Όταν φτάνουν στο σημείο του ενταφιασμού, στήνεται η πυρά και ο 

Πάτροκλος, ξαπλωμένος πάνω στην πελώρια κορυφή, είναι 

τυλιγμένος σε ζωικό λίπος, ενώ μαζί του καίγονται αγγεία με μέλι 

και λάδι, καθώς και άπειρα σφαγμένα βοοειδή, πρόβατα, άλογα, 

σκυλιά, και δώδεκα Τρωαδίτες νέοι, όπως το είχε υποσχεθεί ο 

Αχιλλέας στο φίλο του. Με την πράξη του αυτή ο Αχιλλέας θεωρεί 



ότι η εκδίκηση (η μήνις) για το θάνατο του Πατρόκλου 

ολοκληρώθηκε. Τώρα, λέει, η ψυχή του αγαπημένου του φίλου 

μπορεί να αναπαυθεί, αφού οι εχθροί του είναι πλέον νεκροί και το 

σώμα του Έκτορα θα το κατασπαράξουν τα σκυλιά. Όλες οι 

ετοιμασίες έχουν πλέον ολοκληρωθεί και οι ενταφιαστές βάζουν 

φωτιά στα σωρευμένα ξύλα. Ολόκληρη τη νύχτα ο Αχιλλέας μένει 

ξάγρυπνος δίπλα στην πυρά του Πατρόκλου, κλαίγοντας και 

κάνοντας σπονδές, όπως θα έκανε ένας πατέρας για το νεκρό 

παιδί του. Και το πρωί που σβήνει η φωτιά, ο ίδιος φροντίζει για 

την περισυλλογή των οστών του φίλου του και για την κατασκευή 

του τάφου, που σε λίγο χρόνο πρόκειται να φιλοξενήσει και τον 

ίδιο. 

Η τελευταία πράξη, αμέσως μετά την ταφή (Ψ 192-256), είναι οι 

επικήδειοι αθλητικοί αγώνες που οργανώνει ο Αχιλλέας, για να 

τιμήσει με ξεχωριστό τρόπο το νεκρό φίλο του Πάτροκλο, 

συγκεντρώνοντας γύρω του όλο το στράτευμά του. Συνολικά 

αθλοθετούνται οκτώ αγωνίσματα (Ψ 257-897), στα οποία 

παίρνουν μέρος οι πιο μεγάλοι ήρωες των Αχαιών, ενώ ο Αχιλλέας 

προσφέρει σε όλους πολλά και πολύτιμα έπαθλα, όπως άλογα, 

μουλάρια, όμορφες γυναίκες, λέβητες, τρίποδες, χρυσάφι και 

κατεργασμένο σίδηρο. Οι επιτάφιοι αυτοί αγώνες για τον Πάτροκλο 

αποτελούν μια ανακουφιστική ανάπαυλα μετά τα οδυνηρά 

γεγονότα δύο θανάτων και μιας κηδείας. «Η λύπη του πένθους 

καταπραΰνεται, οι ρόλοι των επιζώντων ανακατανέμονται», 

αναφέρει χαρακτηριστικά ο Burkert και επισημαίνει ότι στην Εποχή 

του Χαλκού το πολεμικό άρμα χρησιμοποιόταν ουσιαστικά μόνο 

για τέτοιους επικήδειους αγώνες. Και ο Seaford αναφέρει ότι οι 

αγώνες αυτοί στην Ιλιάδα συνδυάζονται με το θέμα της μήνιδας και 

επομένως εκφράζουν όχι απλά την ενότητα των Ελλήνων αλλά και 

την αποκατάσταση της ενότητάς τους, δηλαδή την επανένταξη του 

Αχιλλέα. 

Φαίνεται ότι οι επικήδειοι αγώνες προς τιμήν των νεκρών ηρώων 

ήταν ένα συνηθισμένο φαινόμενο της τότε (Γεωμετρικής) εποχής. 

Τέτοιοι αθλητικοί ή μουσικοί επικήδειοι αγώνες απεικονίζονται σε 

πολλά γεωμετρικά ταφικά αγγεία. Αν μάλιστα λάβουμε υπόψη μας 

ότι τότε οι άνθρωποι λάτρευαν τους νεκρούς και θεοποιούσαν τους 



επιφανείς άνδρες μετά το θάνατό τους, θα πρέπει να δεχτούμε ότι 

οι αγώνες αυτοί άρχισαν σταδιακά να τελούνται σε τακτά 

διαστήματα, σαν ένα είδος λατρευτικής γιορτής προς τιμήν του 

«αποθεωμένου» πλέον νεκρού. Πάντως, όπως επισημαίνει 

ο Rohde, η λατρευτική διάσταση αυτών των επικήδειων αγώνων 

θεμελιώθηκε σε μια εποχή κατά την οποία οι άνθρωποι 

θεωρούσαν ότι η ψυχή του νεκρού συμμετέχει συνειδητά και 

«τέρπεται» από εκδηλώσεις των συγγενών και συνεπώς οι αγώνες 

δε γίνονταν αποκλειστικά για να διασκεδάσουν οι ζωντανοί, αλλά 

κυρίως για να «ικανοποιηθεί» η ψυχή του νεκρού ήρωα. Έτσι, οι 

επιτάφιοι αγώνες από οικογενειακή υπόθεση εξελίχτηκαν σε 

πανηγυρικές εκδηλώσεις ολόκληρης της κοινωνίας και από τον 

7ο αιώνα υποχώρησαν προς όφελος των πανελληνίων 

(Ολυμπιακών) αγώνων. Ο Π. Λεκατσάς αναφέρει ότι επιτάφιοι 

αγώνες, οι οποίοι τελούνταν στην επέτειο του θανάτου του νεκρού 

μαζί με νεκρικά συμπόσια, «δε λείπανε και στη νεότερη Ελλάδα». 

Ο Seaford αναφέρει ότι όλοι σχεδόν οι αγώνες που περιγράφει ή 

μνημονεύει ο Όμηρος διεξάγονται σε κηδείες και διευκρινίζει ότι οι 

αθλητικοί αγώνες στην αρχαία Ελλάδα, «ακόμη κι αν τελούνταν 

προς τιμήν κάποιου από τους ολύμπιους, συνδεόταν γενικά με 

αιτιολογικούς μύθους που διηγούνταν το θάνατο κάποιου ήρωα». 

«Μόνο όταν η λατρεία των Ηρώων έφτασε στην ωριμότητά της, 

έγιναν γνωστοί στους Έλληνες οι αγώνες, οι οποίοι 

επαναλαμβάνονταν σε συγκεκριμένες ετήσιες περιόδους», 

αναφέρει και ο Rohde. Υπόψη ότι οι αθλητικοί αγώνες, βαθιά 

ριζωμένοι στη θρησκευτική ζωή των Ελλήνων, από τους 

Περσικούς Πολέμους και μετά άρχισαν να «χειραφετούνται 

δίνοντας υπόσταση στην αυτόνομη καλλιέργεια του αγωνιστικού 

πνεύματος που εξελίχθηκε σε αληθινό πάθος της ελληνικής 

φυλής». 

  

β. Η κηδεία του Έκτορα (Ω 778-805) 

Πριν ακόμη ξημερώσει η 42η ημέρα και ενώ θεοί και άνθρωποι 

κοιμούνται ακόμη, ο Ερμής ξεσηκώνει τον Πρίαμο και τον οδηγεί 

πίσω στην Τροία. Με το ξημέρωμα η νεκρική πομπή φτάνει 

μπροστά στα τείχη όπου μονάχη της στέκει και αγναντεύει η 



αδελφή του Έκτορα, η Κασσάνδρα. Αυτή είναι που πρώτη βλέπει 

τις άμαξες με το πένθιμο φορτίο και βάζει μεγάλη φωνή, 

ξυπνώντας όλο το λαό: «Ω Τρώισσες, ω Τρώες,/ κοιτάτ’ εκεί τον 

Έκτορα που άλλοτε απ’ τη μάχη/ να σας γυρίσει ζωντανός 

ευφραινόταν η καρδιά σας» (Ω 704-6). Βέβαια δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι το κέντρο βάρους στην κηδεία του Έκτορα είναι ο 

εννιαήμερος θρήνος προς τιμήν του, ένας θρήνος που 

κορυφώνεται στα μοιρολόγια των τριών γυναικών: της συζύγου του 

Ανδρομάχης, της μητέρας του Εκάβης και της ανδραδέλφης του 

Ελένης. Και τότε, λέει ο ποιητής, κανένας δεν έμεινε στην Τροία, 

άνδρας ή γυναίκα, που να μην τρέξει έξω από τις Σκαιές Πύλες, για 

να Θρηνήσει Το μεγάλο πολεμιστή. Μάλιστα θα τον θρηνούσαν 

εκεί μέχρι τη νύχτα, αν δεν τους σταματούσε ο Πρίαμος, για να 

μπορέσει να μεταφέρει τον Έκτορα μέσα στην πόλη και να τον 

αποθέσει στο σπίτι του, έτσι όπως όριζε το έθιμο της πρόθεσης 

του νεκρού. 

Ο νεκρός Έκτορας φτάνει στα «ωραία δώματα» (Ω 720) και γύρω 

του κάθονται οι γυναίκες  της Τροίας, που αρχίζουν το «θλιβερό 

τραγούδι» (Ω722). Πρώτη μοιρολογεί η Ανδρομάχη· κλαίει για τον 

άνδρα της, τη μοίρα τη δική της και του παιδιού της, αλλά και για το 

μελλούμενο αφανισμό ολόκληρης της Τροίας. Ύστερα θρηνεί η 

Εκάβη: «Έκτωρ, ω το ακριβότερο απ’ όλα τα παιδιά μου» (Ω 749)· 

καμαρώνει το νεκρό κορμί του γιου της και κοιτάζει με δέος το 

αχάλαστο —παρά την τόση κακοποίησή του από τον Αχιλλέα— 

σώμα του, διαπιστώνοντας ότι ο Έκτορας είναι ο αγαπημένος των 

θεών. Έτσι, στήνεται για το νεκρό ήρωα ένας ύμνος, που τον 

οδηγεί στην αποθέωση, δηλαδή στην πλήρη δικαίωση και 

αναγνώριση της μεγαλοσύνης του. Τρίτη μοιρολογεί τον Έκτορα η 

Ελένη· πάντα μετανιωμένη η ξενιτεμένη Ελληνίδα, που στάθηκε 

αφορμή για τόσους πόνους, κλαίει τον αδελφό του άνδρα της για 

την καλή καρδιά του και για την αγάπη που της είχε δείξει. 

Επί εννέα ολόκληρες ημέρες που κρατούσε ο θρήνος για τον 

Έκτορα, οι άνδρες, με εντολή του Πριάμου, έφερναν από το δάσος 

ξύλα για τη νεκρική πυρά. Τη δέκατη ημέρα σύσσωμοι οι Τρώες 

κήδεψαν τον Έκτορα και ύψωσαν τον τύμβο του. Τέλος, 

συγκεντρώθηκαν όλοι οι παρευρισκόμενοι στο παλάτι, όπου ο 



Πρίαμος ετοίμασε μεγαλόπρεπο δείπνο προς τιμήν του νεκρού 

γιου του. Και εδώ ακριβώς τελειώνει η κηδεία του Έκτορα και 

ταυτόχρονα ολοκληρώνεται το έπος της Ιλιάδας. 

  

γ. Η κηδεία του Αχιλλέα (ω 15-97), όπως φαίνεται στο 

σύντομο διάλογο των ψυχών του Αχιλλέα και του 

Αγαμέμνονα στον Άδη.  

Και στην κηδεία του Αχιλλέα λοιπόν, όπως προκύπτει από το 

διάλογο της ψυχής του Αχιλλέα με αυτήν του Αγαμέμνονα στον 

Άδη, βλέπουμε τα τρία βασικά στάδια της ομηρικής νεκρικής 

τελετουργίας: πρόθεση του νεκρού, νεκρώσιμη πομπή και τελετή 

ενταφιασμού. Το νεκρό σώμα του Αχιλλέα, αφού πλύθηκε με ζεστό 

νερό και αλείφθηκε με μύρο, εκτέθηκε σε τιμητική κλίνη, για να 

αρχίσει ο τελετουργικός θρήνος από τους στενούς συγγενείς και 

όλους τους παρευρισκόμενους, οι οποίοι συγχρόνως έκοβαν τα 

μαλλιά τους σε ένδειξη πένθους (ω 44-49). 

Μετά το θρήνο, ο οποίος εδώ διήρκεσε δεκαεπτά ολόκληρα 

μερόνυχτα, έσφαξαν παχιά αρνιά και βόδια και, αφού έβαλαν 

πάνω στην πυρά το νεκρό ήρωα, άναψαν τις φλόγες για να καεί το 

σώμα μαζί με το λίπος των ζώων και ολόγλυκο μέλι: «Δεκαεφτά 

μερόνυχτα, χωρίς να πάψει ο θρήνος, σε κλαίγαμε, οι αθάνατοι με 

τους θνητούς ανθρώπους· στις δεκαοχτώ σε βάλαμε στις φλόγες 

και τριγύρω σου σφάξαμε αρνιά παχιά, στριφτοκέρατα βόδια· 

καιγόσουν συ μ’ αθάνατα ρούχα και πλήθος λίπος και μέλι 

ολόγλυκο» (ω 63-66). 

Σύμφωνα με την Οδύσσεια, αφού «η φλόγα του Ήφαιστου 

κατέφαγε» το νεκρό ήρωα, νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν τα 

άσπρα οστά του και πλύθηκαν με άκρατο (ανόθευτο) κρασί και 

λίπος μέσα σε χρυσή στάμνα, την οποία έφερε η μητέρα του 

Αχιλλέα, λέγοντας πως «είναι απ’ τα χέρια του Ήφαιστου και δώρο 

τον Διονύσου» (ω 7 1-75). 

Στη συνέχεια, όλοι οι Αργείοι στρατιώτες έστησαν ένα μεγάλο τάφο 

σε εμφανές σημείο της ακρογιαλιάς του απλωμένου Ελλήσποντου, 

«ώστε να φαίνεται από μακριά σε όσους ταξιδεύουν» (ω 80-84), 



για να ακολουθήσουν και εδώ οι καθιερωμένοι επικήδειοι αθλητικοί 

αγώνες προς τιμήν του νεκρού και να βραβευτούν οι νικητές «με 

πανέμορφα βραβεία, τα οποία πήρε από τους θεούς η Θέτιδα η 

ασπρόποδη (μητέρα του Αχιλλέα) από τους θεούς» (ω 85-92). 

  

  

ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

Ο ΠΟΛΥΧΡΥΣΟΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

 

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός, που άκμασε στο Αιγαίο κατά την 

Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1650 - 1100 π.Χ.), αποτέλεσε τη βάση 

των Ομηρικών Επών και των σημαντικότερων Αρχαιοελληνικών 

μύθων. Οι περισσότερες Ελληνικές πόλεις αναφέρονταν με 

περηφάνια στο Μυκηναϊκό παρελθόν τους, ενώ οι σημαντικότεροι 

ήρωες της Ελληνικής μυθολογίας, της τέχνης και της τραγικής 

ποίησης (όπως, για παράδειγμα, ο Οδυσσέας, ο Αγαμέμνων, ο 

Αχιλλέας, ο Θησέας κ.ά.) έλκουν πιθανότατα την καταγωγή τους 

από ιστορικά πρόσωπα της Μυκηναϊκής αριστοκρατίας. 

 
 

Στη Μυκηναϊκή περίοδο, άλλωστε, βρίσκονται και οι ρίζες της 

Ελληνικής γλώσσας και της Ελληνικής θρησκείας. Από το 1600 

έως το 1100 π.X. στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουμε την ανάπτυξη 

του Μυκηναϊκού πολιτισμού, που πήρε το όνομα αυτό από το 



σπουδαιότερο κέντρο του, τις Μυκήνες. Η χρονική αυτή περίοδος 

λέγεται και Υστεροελλαδική. Ο Όμηρος, στα Έπη του, ανέφερε για 

την ακμή και για τον πολιτισμό των Μυκηναϊκών κέντρων. Σε 

όλους όμως αυτά φαίνονταν φανταστικά ως τα τέλη του 

περασμένου αιώνα. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός πήρε το όνομά του 

από τις Μυκήνες για δύο κυρίως λόγους: 

Η πόλη αυτή υπήρξε το σπουδαιότερο κέντρο αυτού του 

πολιτισμού και, ταυτόχρονα, 

Ήταν η πρώτη πόλη του Μυκηναϊκού κόσμου που ήρθε στο φως, 

με τις ανασκαφές του Ερρίκου Σλήμαν, το 1876. 

 

Οι Μυκήνες (Μυκήνη) ήταν αρχαία πόλη της Αργολίδας κοντά στο 

βουνό Τρητός κι απέναντι απ’ τον Αργολικό κόλπο. Πρώτος ο 

Όμηρος αναφέρει την πόλη περιγράφοντάς την με τα λόγια 

''Ευρυάγυιαν, Πολύχρυσον''. Σχετικά με την καταγωγή των 

Μυκηναίων, μερικοί πιστεύουν ότι κατάγονται από τους Κρήτες, 

αλλά η πιο ισχυρή άποψη είναι ότι κατάγονται από τους Αχαιούς, 

λαό πολεμικό που ήρθε από το Βορρά. Οι «Πολύχρυσες 

Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, που πρώτος 

ύμνησε ο Όμηρος στα Έπη του, είναι το σημαντικότερο και 

πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

στην Ελλάδα. 

 

Το όνομά τους έχει δοθεί σε έναν από τους λαμπρότερους 

πολιτισμούς της Ελληνικής Προϊστορίας, το Μυκηναϊκό, και οι 

μύθοι που συνδέονται με την ιστορία τους διαπέρασαν τους αιώνες 

με τα Ομηρικά Έπη και τις μεγάλες τραγωδίες της κλασικής 

εποχής, ενώ ενέπνευσαν και συνεχίζουν να εμπνέουν παγκοσμίως 

την πνευματική δημιουργία και την τέχνη. Η μυθική παράδοση 

φέρει ως ιδρυτή των Μυκηνών τον Περσέα, γιο του Δία και της 

Δανάης, της κόρης του Ακρισίου, του βασιλιά του Άργους, 

απόγονου του Δαναού. 

 

Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο Περσέας ονόμασε τη νέα πόλη 

Μυκήνες είτε επειδή εκεί έπεσε ο μύκης του ξίφους του είτε επειδή 

εκεί αποκαλύφθηκε μία πηγή με άφθονο νερό, η Περσεία πηγή, 



κάτω από τη ρίζα ενός μύκητος, δηλαδή ενός μανιταριού. 

Σύμφωνα με το μύθο, οι απόγονοι του Περσέα βασίλεψαν στις 

Μυκήνες για τρεις γενιές, με τελευταίο τον Ευρυσθέα, που 

σκοτώθηκε χωρίς να αφήσει απογόνους, και έτσι οι κάτοικοι των 

Μυκηνών επέλεξαν ως βασιλιά τους τον Ατρέα, γιο του Πέλοπα και 

πατέρα του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου. 

 

Η Μυκηναϊκή περίοδος χωρίζεται σε τρεις φάσεις: 

Α. Πρώιμη Υστεροελλαδική (1600 – 1500 π.Χ.) που ήταν και η 

τελευταία φάση της εποχής του χαλκού . Αυτή την περίοδο ο 

Μυκηναϊκός πολιτισμός αναπτύσσεται κυρίως στις Μυκήνες. 

Β. Μέση Υστεροελλαδική (1500 – 1400 π.Χ.) σε αυτή τη φάση ο 

Μυκηναϊκός πολιτισμός απλώνεται σε όλη την Ελλάδα και στα 

νησιά. 

Γ. Νεώτερη Υστεροελλαδική ή περίοδος της "Μυκηναϊκής 

Κοινής" (1400 – 1100 π.Χ.) σε αυτή τη φάση ανήκουν τα ανάκτορα 

που βρέθηκαν στη Θήβα, στην Τίρυνθα και στην Πύλο. Επίσης 

τότε κατασκευάστηκαν τα τεράστια τείχη τα λεγόμενα Κυκλώπεια 

τείχη, δείγματα των οποίων συναντάμε στις Μυκήνες, στην 

Τίρυνθα και στην Ακρόπολη της Αθήνας. 

 

Από τα ευρήματα των βασιλικών τάφων στις Μυκήνες 

βεβαιωνόμαστε ότι ήδη από τα 1600 π.Χ. ζούσε στην περιοχή ένας 

λαός δραστήριος και οργανωμένος, που έφθασε στην ακμή του 

μετά το τέλος του Μινωϊκού πολιτισμού. Γνώριζε τη γραφή, ζούσε 

με συγκροτημένη διοικητική και κοινωνική οργάνωση, 

εμπορευόταν και πολεμούσε. Από τις πιο γνωστές πόλεις του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού, εκτός από τις Μυκήνες, είναι η Τίρυνθα, η 

Πύλος. Πολλά πράγματα για την εποχή αυτή μαθαίνουμε από τα 

Ομηρικά Έπη, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 

Ο Όμηρος ονομάζει τις Μυκήνες πολύχρυσες, χαρακτηρισμός που 

αποδίδει τον πλούτο και την ακμή της πόλης: 

 

''Ζεῦ πάτερ ἢ Αἴαντα λαχεῖν, ἢ Τυδέος υἱόν, 



ἢ αὐτὸν βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης'' 

(Ιλιάδα, Ραψωδία Η 180) 

 

Η έσχατη περίοδος των Μυκηνών είναι συνδεδεμένη με τον 

Τρωικό Πόλεμο, από τις περιπέτειες του οποίου έχει εμπνευστεί 

όχι μόνον ο Όμηρος, αλλά, πολύ αργότερα και οι μεγάλοι Αθηναίοι 

τραγωδοί. Ο μυθικός βασιλιάς Αγαμέμνονας και η βασιλική 

οικογένεια των Ατρειδών εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να 

εμπνέουν και να συγκινούν. Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 

επηρεάστηκε από το Μινωικό, στον τομέα της τεχνολογίας, της 

τέχνης και στην ιδέα της γραφής. Οι Μυκηναίοι, έχοντας επαφή με 

τους Μινωίτες από τον 17ο αιώνα, αφομοίωσαν γόνιμα πολλά 

στοιχεία του πολιτισμού τους. 

 

Ωστόσο οι Μυκηναίοι πρωτοτύπησαν στον τομέα της μνημειακής 

αρχιτεκτονικής. Αυτό αποδεικνύουν οι κυκλώπειες οχυρώσεις των 

ακροπόλεων και οι θολωτοί τάφοι. Από τα σημαντικότερα 

δημιουργήματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής είναι τα τείχη που 

περιβάλλουν τις ακροπόλεις. Πολύ γνωστή είναι η λεγόμενη Πύλη 

των λεόντων στην ακρόπολη των Μυκηνών. Ενδιαφέρον, επίσης, 

παρουσιάζουν οι τάφοι όπου οι Μυκηναίοι έθαβαν τους νεκρούς 

τους. Οι βασιλιάδες και τα μέλη των βασιλικών οικογενειών 

ενταφιάζονταν στους λεγόμενους θολωτούς τάφους. 

 

Ο πιο επιβλητικός από τους οποίους βρίσκεται στις Μυκήνες και 

είναι γνωστός ως θησαυρός ή τάφος του Ατρέα. Από έναν 

παρόμοιο τάφο στο χωριό Βαφειό της Λακωνίας αποκαλύφθηκαν 

τα κύπελλα του Βαφειού, ολόχρυσα κύπελλα διακοσμημένα με 

παραστάσεις από κυνήγι ταύρων, που μαρτυρούν τις υψηλές 

επιδόσεις της εποχής στη μεταλλοτεχνία. Ο Μυκηναϊκός 

πολιτισμός είναι ένας ενιαίος πολιτισμός ανάμεσα στα διάφορα 

Μυκηναϊκά κέντρα, ο πολιτισμός της Μυκηναϊκής κοινής. Τα 

συνεκτικά στοιχεία που ένωναν τα διάφορα Ελληνικά φύλα είναι τα 

εξής: 

 

α) Η κοινή γλώσσα (μαρτυρείται με τα αρχαιότερα Ελληνικά 



κείμενα σε Γραμμική Β΄) 

 

β) Η κοινή θρησκεία και οι μεταθανάτιες δοξασίες (τις ανιχνεύουμε 

από τα έθιμα και τις πρακτικές της ταφής). 

 

γ) Η ομοιομορφία στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση και τους 

θεσμούς. 

 

Μετά την αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ δε μένει καμιά 

αμφιβολία ότι ο Μυκηναϊκός πολιτισμός είναι ο πρώτος μεγάλος 

πολιτισμός της ηπειρωτικής Ελλάδας. Οι Μυκηναίοι μιλούσαν 

Ελληνική γλώσσα, λάτρευαν τους ίδιους Θεούς που λάτρευαν 

αργότερα οι Ελληνες της ιστορικής περιόδου. 

 

Πρώιμη Μυκηναϊκή Περίοδος  

 

Οι απαρχές του Μυκηναϊκού πολιτισμού πρέπει να αναζητηθούν 

στην Πελοπόννησο του 17ου αιώνα π.Χ., και συγκεκριμένα στους 

περίφημουςλακκοειδείς τάφους των Μυκηνών, της θέσης που 

έμελλε να δώσει το όνομά της στην εποχή που θα ακολουθούσε. 

Οι ηγεμονικοί αυτοί τάφοι ξεχωρίζουν από οτιδήποτε άλλο υπήρχε 

την περίοδο εκείνη στον Ελλαδικό χώρο, όχι μόνον για το μέγεθος 

και το σχήμα τους (ήταν ευρύχωροι και οικογενειακοί σε αντίθεση 

με τους περισσότερους τάφους της Μέσης Εποχής του Χαλκού, 

που ήταν μικροί και ατομικοί) αλλά και για τον πλούτο που 

περιείχαν. 

 



 

 

Τα πολυάριθμα κτερίσματα περιελάμβαναν πολυτελή αντικείμενα 

από την Κρήτη και τις Κυκλάδες καθώς και όπλα, μετάλλινα σκεύη 

και αγγεία εντόπιας παραγωγής, που δίκαια θεωρούνται ως τα 

πρώτα δείγματα της νεογέννητης μυκηναϊκής τέχνης. Τα 

συγκεκριμένα αντικείμενα φέρουν τόσο έντονες Μινωικές επιρροές 

που πολλοί ερευνητές πιστεύουν ότι κατασκευάστηκαν από 

Μινωίτες τεχνίτες που βρίσκονταν στην υπηρεσία Μυκηναίων 

ηγεμόνων. 

 

Οι λακκοειδείς τάφοι των Μυκηνών αντιπροσωπεύουν το τέλος 

μιας περιόδου οικονομικής ένδειας και εσωστρέφειας που έζησαν 

οι περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τη Μέση Εποχή του 

Χαλκού, και σηματοδοτούν μια νέα εποχή δημιουργικών επαφών 

με τους προηγμένους πολιτισμούς του Αιγαίου και κυρίως με τη 

Μινωική Κρήτη. Η ένταση των επαφών, βέβαια, οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην εμπορική δραστηριότητα των Μινωιτών της 

Νεοανακτορικής περιόδου και στο αυξανόμενο ενδιαφέρον τους 

για τις πλουτοπαραγωγικές πηγές της ηπειρωτικής Ελλάδας 

(κυρίως για πηγές μετάλλων) και για την εκμετάλλευση νέων 

εμπορικών δρόμων. 

 

Η νέα αυτή κινητικότητα έβγαλε τις ελλαδικές κοινωνίες από την 

απομόνωση και δημιούργησε προϋποθέσεις οικονομικής 

ανάπτυξης και κοινωνικής εξέλιξης. Σύντομα, δημιουργήθηκαν 



δίκτυα επαφών και διακίνησης προϊόντων στα οποία συμμετείχαν 

οι περισσότερες περιοχές της Πελοποννήσου (Αργολίδα, Λακωνία, 

Μεσσηνία) αλλά και πολλές περιοχές της κεντρικής Ελλάδας 

(Βοιωτία, Αττική, κ.ά.). Ο αυξανόμενος πλούτος προκάλεσε 

ανισότητες και ανταγωνισμούς μεταξύ ανερχόμενων κοινωνικών 

ομάδων, που εκφράστηκαν κυρίως στο ταφικό πεδίο. 

 

Κατά την πρώιμη αυτή περίοδο, οι ευγενείς ενδιαφέρονταν 

περισσότερο για την ανέγερση μνημειακών τάφων και για τη 

ταφική χλιδή παρά για την οικοδόμηση εντυπωσιακών οικιών ή 

ανακτόρων. Το ενδιαφέρον των Μυκηναίων για τη μεταθανάτια 

φήμη ήταν τέτοιο που οδήγησε στη γένεση ενός από τους 

χαρακτηριστικότερους τύπους της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής, του 

θολωτού τάφου, δηλαδή ενός λίθινου κυκλικού οικοδομήματος με 

εκφορική στέγαση και πλευρική είσοδο, το οποίο κατασκευαζόταν 

εν μέρει υπογείως ενώ το ανώτερο τμήμα του καλυπτόταν από 

τύμβο (σε συνέχεια μιας μακράς μεσοελλαδικής παράδοσης). 

 

Δεκάδες θολωτοί τάφοι κατασκευάστηκαν στην Αργολίδα και τη 

Μεσσηνία κατά τον 16ο και 15ο αιώνα π.Χ. για τα μέλη 

αριστοκρατικών οικογενειών. Την ίδια περίοδο εμφανίζονται και οι 

λαξευτοί θαλαμοειδείς τάφοι, που φαίνεται ότι χρησιμοποιούνταν 

από κατώτερα μέλη της κοινωνικής ιεραρχίας. Οι θαλαμοειδείς 

τάφοι λαξεύονταν συνήθως σε πλαγιές λόφων, είχαν ποικίλα 

μεγέθη και σχήματα και προσεγγίζονταν από πλευρική είσοδο 

στην οποία κατέληγε στενός δρόμος. 

 

Στην τέχνη, οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν ακόμη και τις πιο σύνθετες 

τεχνικές των Μινωιτών και τις προσάρμοσαν στη δική τους 

αισθητική δημιουργώντας ένα ιδιαίτερο ιδίωμα -πιο αυστηρό και 

άκαμπτο από αυτό της Κρήτης- σχεδόν σε κάθε τομέα: ζωγραφική, 

μεταλλοτεχνία, κοσμηματοτεχνία, σφραγιδογλυφία, ελεφαντουργία, 

κατεργασία υαλόμαζας και φαγεντιανής, κεραμική κτλ. 

 

Δε θα πρέπει να μας διαφεύγει, πάντως, ότι κατά τη διάρκεια των 

δύο πρώτων αιώνων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού η 

μυκηναϊκή τέχνη παρέμεινε σχεδόν αποκλειστικό προνόμιο της 



αριστοκρατίας και αφορούσε κυρίως στην παραγωγή αντικειμένων 

πολυτελείας που εξυπηρετούσαν την ανάγκη των ευγενών για 

νεκρική χλιδή. Οι σημαντικότερες δημιουργίες της πρώιμης 

μυκηναϊκής τέχνης προέρχονται κατά κύριο λόγο από πλούσιους 

τάφους και μόνον περιστασιακά από οικισμούς – όπου 

εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται κυρίως αντικείμενα 

μεσοελλαδικής παράδοσης.  

 

Ύστερη Μυκηναϊκή Περίοδος  

 

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός έφθασε στο απόγειό του κατά τον 14ο 

και 13ο αιώνα π.Χ., δηλαδή την περίοδο που άκμασαν τα 

ανάκτορα των Μυκηνών, της Τίρυνθας, της Πύλου, της Θήβας κτλ. 

Τα μυκηναϊκά ανάκτορα είναι μεταγενέστερα από τα μινωικά, δεν 

υπάρχει όμως αμφιβολία ότι είχαν ανάλογη λειτουργία ως κέντρα 

διοίκησης, με αποθήκες για τη συγκέντρωση του αγροτικού 

πλεονάσματος και εισηγμένων προϊόντων, εργαστήρια παραγωγής 

πολυτελών αντικειμένων, αίθουσες τελετών και χώρους λατρείας. 

 

Οι Μυκηναίοι φαίνεται ότι δανείστηκαν πολλά στοιχεία πολιτικής 

οργάνωσης και οικονομικής διοίκησης από τους Μινωίτες, ιδιαίτερα 

μετά την κατάκτηση της Κνωσού γύρω στο 1450 π.Χ., που τους 

έφερε σε στενή επαφή με την καθημερινή ζωή ενός ανακτόρου. 

Είχαν προηγηθεί, βέβαια, οι εκτεταμένες καταστροφές των 

σημαντικότερων ανακτορικών κέντρων της Κρήτης από σεισμούς 

στις αρχές του 15ου αιώνα π.Χ. που εξασθένησαν τη Μινωική 

δύναμη και άνοιξαν το δρόμο για τη Μυκηναϊκή εξάπλωση στο 

Αιγαίο.  

 

Μέχρι τα μέσα του 14ου αιώνα π.Χ. είχαν ανεγερθεί μνημειακά 

ανακτορικά συγκροτήματα στα σημαντικότερα Μυκηναϊκά κέντρα 

(Μυκήνες, Τίρυνθα, Πύλο, Θήβα, κ.α.). Τα Μυκηναϊκά ανάκτορα, 

βέβαια, είχαν αρκετές διαφορές από τα αντίστοιχα Μινωικά: 

χτίζονταν σε κορυφές φυσικά οχυρών λόφων, ήταν μικρότερα σε 

μέγεθος και είχαν διαφορετική μορφή, αφού οργανώνονταν γύρω 

από το μέγαρο – ένα ορθογώνιο κτίσμα με προστώο, πρόδομο και 

αίθουσα θρόνου με κεντρική εστία. Παράλληλα με την ανακτορική 



οργάνωση, οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν και άλλα επιτεύγματα του 

Μινωικού πολιτισμού: 

 

Τη γραφή (με τη μορφή της Γραμμικής Β, που αποτελεί εξέλιξη της 

μινωικής Γραμμικής Α) και τη θρησκευτική εικονογραφία (μέσω 

των τοιχογραφιών, της σφραγιδογλυφίας και της 

ειδωλοπλαστικής). Η ανάγνωση των πινακίδων Γραμμικής Β που 

έχουν βρεθεί στα αρχεία των ανακτόρων, απέδειξε ότι οι Μυκηναίοι 

χρησιμοποιούσαν μια πρώιμη μορφή της Ελληνικής γλώσσας και 

ότι ανάμεσα στους θεούς που λάτρευαν υπήρχαν πολλές από τις 

θεότητες του αρχαίου Ελληνικού πανθέου, όπως ο Δίας, ο 

Ποσειδώνας, η Άρτεμη και ενδεχομένως ο Διόνυσος. 

 

Η περίοδος της "Μυκηναϊκής κοινής" (14ος - 13ος αιώνα π.Χ.) 

 

Οι εξελίξεις αυτές μετέβαλλαν ριζικά την εικόνα της ηπειρωτικής 

Ελλάδας κατά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Η πολιτική οργάνωση 

έγινε πιο συντεταγμένη, με ένα πλέγμα ανακτόρων από τη 

Μεσσηνία έως τη Θεσσαλία να εξασφαλίζει έλεγχο της αγροτικής 

παραγωγής, απρόσκοπτη διακίνηση μετάλλων και άλλων πρώτων 

υλών καθώς και κοινωνική σταθερότητα. Η Μυκηναϊκή τέχνη 

γνώρισε μεγάλη άνθιση γεννώντας πραγματικά αριστουργήματα 

στη ζωγραφική, τη μεταλλοτεχνία, την ελεφαντουργία, την 

κοσμηματοτεχνία κτλ., ενώ ταυτόχρονα έγινε προσβάσιμη σε 

ευρύτερα κοινωνικά στρώματα. 

 

Το εμπόριο αναπτύχθηκε σε εντυπωσιακό βαθμό και τα μυκηναϊκά 

προϊόντα (λάδι, κρασί, αρώματα) έφθαναν σε κάθε γωνιά της 

ανατολικής Μεσογείου και της νότιας Ιταλίας μέσα σε εξαιρετικής 

ποιότητας αγγεία με γραπτή διακόσμηση. Γενικά, στο τελευταίο 

τμήμα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, ο Μυκηναϊκός πολιτισμός 

παρουσιάζει εξαιρετική ομοιογένεια, που γίνεται εμφανής όχι μόνον 

στην τέχνη αλλά και στη θρησκευτική λατρεία, τα ταφικά έθιμα, την 

αρχιτεκτονική και την κοινωνική οργάνωση. 

 

Οι ερευνητές χρησιμοποιούν συχνά τον όρο "Μυκηναϊκή Κοινή" για 

να περιγράψουν την πολιτισμική ομοιογένεια που χαρακτηρίζει το 



χώρο του Αιγαίου κατά τον 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. Ιδιαίτερη 

ανάπτυξη γνωρίζει την περίοδο αυτή και η τεχνολογία, όπως 

μαρτυρά η κατασκευή λιθόστρωτων δρόμων, λίθινων γεφυριών 

πάνω από ποτάμια, φραγμάτων για τη συλλογή νερού, και, 

κυρίως, το κολοσσιαίο έργο της αποξήρανσης της λίμνης 

Κωπαΐδος. 

 

Το πιο εντυπωσιακό επίτευγμα, ωστόσο, ήταν η κατασκευή το 

13ο αιώνα π.Χ. ισχυρών οχυρώσεων που προστάτευαν τις 

Μυκηναϊκές ακροπόλεις με πολύπλοκα συστήματα εισόδων, 

αψιδωτούς διαδρόμους για την απρόσκοπτη κυκλοφορία σε 

περίοδο πολέμου και υπόγειες προσβάσεις σε πηγές νερού για την 

εξασφάλιση της υδροδότησης σε περίοδο πολιορκίας. Τα πιο 

πειστικά αρχιτεκτονικά παράλληλα για τις μυκηναϊκές οχυρώσεις 

βρίσκονται στις ακροπόλεις των Χετταίων, στοιχείο που 

ενδεχομένως υποδηλώνει στενές σχέσεις με τα βασίλεια της 

Μικράς Ασίας. 

 

 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην κατασκευή τέτοιων οχυρώσεων (που 

ονομάστηκαν κυκλώπειες επειδή μοιάζουν με έργο των μυθικών 

Κυκλώπων) δεν είναι εντελώς σαφείς. Γνωρίζουμε, πάντως, ότι το 

τέλος της Ύστερης Εποχής του Χαλκού ήταν μια ταραγμένη 



περίοδος για το Αιγαίο. Οι εκτεταμένες καταστροφές που 

σημειώθηκαν σε όλα τα μυκηναϊκά ανάκτορα γύρω στο 1200 π.Χ. -

και οι οποίες ήταν σύγχρονες με παρόμοιες καταστροφές σε 

ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο- οδήγησαν σε παρακμή το 

Μυκηναϊκό πολιτισμό. 

 

Ορισμένες παραδόσεις (κυρίως στον τρόπο ταφής και στην 

κεραμική) διατηρήθηκαν για άλλα 100 - 150 χρόνια, όμως τα 

σημαντικότερα επιτεύγματα, όπως η γραφή και η ζωγραφική, 

εγκαταλείφθηκαν για να ανακαλυφθούν ξανά μόλις τον 

8ο αιώνα π.Χ.  

 

 

Περσείδες  

 

Η παράδοση αναφέρει ότι τις Μυκήνες ίδρυσε ο Περσέας, εγγονός 

του βασιλέα του Άργους Ακρισίου. Ο Ακρίσιος χώρισε τη χώρα του 

σε διάφορα βασίλεια και έδωσε το Ηραίο στον αδελφό του Προίτο, 

τη Μιδέα και την Τίρυνθα και ο Περσέας, που ήταν γιος του Δία και 

της Δανάης, έφυγε για τη χώρα της Λυκίας. Επιστρέφοντας από 

εκεί, σκότωσε, χωρίς να θέλει, τον παππού του και έδωσε στο 

Μεγαπένθη το βασίλειό του, το Άργος, ενώ πήρε από εκείνον το 

βασίλειο της Τίρυνθας. 

Στην Τίρυνθα ο Περσέας έκτισε τις Μυκήνες και τους έδωσε αυτό 

το όνομα, γιατί του έπεσε εκεί ο «Μύκης» (θήκη) απ' το ξίφος του ή 

γιατί ενώ διψούσε, βρήκε ένα μύκητα και τραβώντας τον είδε να 

υπάρχει η πηγή Περσεία, που υπάρχει και σήμερα. Άλλοι λένε ότι 

η κόρη ή η γυναίκα του Ινάχου είχε το όνομα Μυκήνη. Από τον 

Περσέα ιδρύθηκε η δυναστεία των Περσειδών, στην οποία 

ανήκουν μικροί τετράγωνοι τάφοι. Απόγονοι αυτού ήταν ο 

Ηλεκτρύονας, ο Σθένελος και ο Ευρυσθέας, ο τελευταίος γόνος της 

δυναστείας, που φονεύθηκε από τους Hρακλείδες. 

 

Ατρείδες  

 

Η δυναστεία αυτή ανατράπηκε από τη δυναστεία των Πελοπιδών 

από τους οποίους προήλθαν οι Ατρείδες. Οι Πελοπίδες 



κατασκεύασαν την Πύλη των Λεόντων και δραστήριοι, όπως ήταν, 

κυριάρχησαν σε όλη την Πελοπόννησο και τα γύρω νησιά, 

απέκτησαν δύναμη και κύρος, ώστε όλοι οι βασιλείς εκείνων των 

χρόνων θεώρησαν ως αρχηγό τους στην εκστρατεία κατά της 

Τροίας τον Αγαμέμνονα. 

 

Σ' αυτούς ανήκουν τα οχυρά της Ακρόπολης, οι θολωτοί τάφοι, 

όπως ο περίφημος τάφος του Ατρέα, ένα θαυμάσιο έργο των 

αρχαίων Ελλήνων κι ακόμα πολλοί άλλοι μικρότεροι τάφοι, που 

βρέθηκαν ανοιχτοί και λεηλατημένοι για πολλά χρόνια, όπως 

αναφέρει ο Παυσανίας κι ο Σοφοκλής. Οι Πελοπίδες κυβέρνησαν 

τρεις και περισσότερο αιώνες (1400 - 1050 π.Χ.). Βέβαια, οι 

παραδόσεις δεν μπορούν να μας πληροφορήσουν ακριβώς για τα 

ιστορικά γεγονότα αυτών των χρόνων. Ο Ατρεύς κι ο Αγαμέμνονας 

είναι τα πιο γνωστά πρόσωπα αυτής εποχής απ' τα ποιήματα και 

τα ευρήματα των ανασκαφών, που μας βοηθούν να γνωρίσουμε 

και τους ανθρώπους που έζησαν σ' αυτά τα μέρη. 

 

Οι πελώριοι λίθοι που χρησιμοποιήθηκαν για την Πύλη των 

Λεόντων, μας μιλούν για τη δύναμη εκείνων των ανθρώπων, που 

προκαλούσαν κατάπληξη στους πολίτες των άλλων πόλεων, ώστε 

τα ονόμαζαν «Κυκλώπεια τείχη». Τα ανάκτορα, που είχαν για 

πυρήνα ένα ορθογώνιο κτίριο με πολλά διαμερίσματα γύρω, 

στολίζονταν με πολύχρωμες τοιχογραφίες. Τα διάφορα 

κοσμήματα, όπλα, δαχτυλίδια, ειδώλια (αγάλματα) μικρά και άλλα 

αντικείμενα αλλά και τα εκτεταμένα οικιστικά κατάλοιπα εντός και 

εκτός της ακρόπολης των Μυκηνών μας γνωρίζουν τον τρόπο 

ζωής των Μυκηναίων. 

 

Δωρική Κάθοδος  

 

Απ' το 12ο αιώνα π.Χ. άρχισε η παρακμή των Μυκηνών. Η 

καταστροφή του κράτους των Χετταίων που ήταν και οι μοναδικοί 

φορείς ήδη από το 17ο αιώνα της τεχνικής επεξεργασίας του 

σιδήρου, η απώλεια των Αιγυπτιακών αγορών άρχισαν να 

κλονίζουν τις Μυκήνες. Η καταστροφή αυτή συμπληρώθηκε απ' 

τους Ηρακλειδείς. Μετά το φόνο του Αγαμέμνονα απ' τον Αίγισθο, 



το κράτος των Ατρειδών έπαψε να υπάρχει και οι νέοι κατακτητές 

της Πελοποννήσου, οι Δωριείς, δε δυσκολεύτηκαν καθόλου να 

πατήσουν το 1100 π.Χ. τη χώρα, που έφτασε σε μεγάλο βαθμό 

πολιτισμού. 

 

Από τότε έπεσαν σε αφάνεια μέχρι τους περσικούς πολέμους. 

Λίγοι μόνο πολεμιστές της πήραν μέρος στις μάχες Θερμοπυλών 

και Πλαταιών. Καταστράφηκαν ξανά το 468 π.Χ. από τους 

Αργείους που έγιναν κύριοι της περιοχής και τη μοίρασαν στους 

φτωχούς πολίτες του Άργους. Οι παλιοί κάτοικοι των Μυκηνών 

σκορπίστηκαν σε όλη σχεδόν την Ελλάδα φτάνοντας μέχρι τη 

Μακεδονία. Βέβαια υπήρχαν ακόμα στην παλιά πόλη μερικοί 

κάτοικοι μέχρι το 150 μ.Χ., οπότε πιθανώς ερημώθηκε τελείως. 

 

Οι Μυκήνες ιδρύθηκαν ανάμεσα σε δύο ψηλούς κωνικούς λόφους, 

τον Προφήτη Ηλία (805 μ.) και τη Σάρα (660 μ.), πάνω σε χαμηλό 

ύψωμα που δέσποζε στην Αργολική πεδιάδα και είχε τον έλεγχο 

των οδικών και θαλάσσιων επικοινωνιών. Η παλαιότερη 

ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο τεκμηριώνεται από ελάχιστα 

κατάλοιπα λόγω των μεταγενέστερων οικοδομικών φάσεων και 

χρονολογείται στην 7η χιλιετία π.Χ., κατά τη νεολιθική εποχή. Η 

κατοίκηση ήταν συνεχής έως και τους ιστορικούς χρόνους, τα 

περισσότερα όμως μνημεία, που είναι ορατά σήμερα, ανήκουν 

στην εποχή ακμής του χώρου, την Ύστερη Εποχή του Χαλκού, 

μεταξύ του 1350 και του 1200 π.Χ. 

 

Στις αρχές της 2ης χιλιετίας υπήρχε ένας μικρός οικισμός πάνω 

στο λόφο καθώς και ένα νεκροταφείο στη νοτιοδυτική του πλευρά, 

με απλές ταφές σε λάκκους. Γύρω στο 1700 π.Χ. εμφανίσθηκαν 

ηγεμονικές και αριστοκρατικές οικογένειες, όπως διαπιστώνεται 

από τη χρήση μνημειωδών τάφων, πλούσια κτερισμένων και 

περικλεισμένων σε λίθινο περίβολο, που ονομάσθηκε Ταφικός 

Κύκλος Β. Η εξέλιξη αυτή συνεχίσθηκε στην αρχή της Μυκηναϊκής 

περιόδου, γύρω στο 1600 π.Χ., οπότε οικοδομήθηκε ένα μεγάλο 

κεντρικό κτήριο στην κορυφή του λόφου, ένας δεύτερος λίθινος 

περίβολος, ο Ταφικός Κύκλος Α, καθώς και οι πρώτοι θολωτοί 

τάφοι. 



 

Όπως αποδεικνύουν τα ευρήματα, οι ηγεμόνες των Μυκηνών ήταν 

ισχυροί και συμμετείχαν σε ένα πολύπλοκο δίκτυο εμπορικών 

συναλλαγών με τις χώρες της Μεσογείου. Οι Μυκήνες ήταν από τις 

αρχαιότερες Ελληνικές πόλεις. Ήταν χτισμένη πάνω σε ένα 

βραχώδες ύψωμα στο μυχό του Αργολικού κόλπου. Μετά την 

παρακμή της Κρήτης, οι Μυκήνες έγιναν το σπουδαιότερο κέντρο 

της Ελλάδας. Η μεγαλύτερη ακμή της πόλης τοποθετείται 

χρονολογικά από το 1600 έως το 1100 π.Χ., γι’ αυτό και η 

περίοδος αυτή λέγεται Μυκηναϊκή. 

 

Κατά τη μυθολογία, την πόλη ίδρυσε ο Περσέας, γιος του Δία και 

της Δανάης. Ήταν οχυρωμένη με ισχυρό τείχος, που ονομαζόταν 

κυκλώπειο και σώζεται ως σήμερα. Στην πραγματικότητα οι 

Μυκήνες κατοικήθηκαν από το 2500 π.Χ. Κατά τη Μεσοελλαδική 

εποχή εγκαταστάθηκαν εκεί οι Αχαιοί. Δυο δυναστείες κυβέρνησαν 

τις Μυκήνες: των Περσειδών και των Ατρειδών. Επί της βασιλείας 

του Αγαμέμνονα, η πόλη γνώρισε μέρες δόξας και πλούτου. Ο 

Όμηρος τις ονομάζει πολύχρυσες Μυκήνες, ενώ η τρωική 

εκστρατεία μαρτυρεί τη στρατιωτική της δύναμη. 

 

Οι Αιγύπτιοι και οι Χετταίοι είχαν φιλικές σχέσεις με τους 

βασιλιάδες των Μυκηνών και πολλοί υποστηρίζουν , ότι το 

χρυσάφι, που βρέθηκε στην πόλη, προερχόταν από την Αίγυπτο. 

Κατά τη βασιλεία του Τισαμενού, γιου του Ορέστη, έγινε η κάθοδος 

των Δωριέων στην Πελοπόννησο. Οι Μυκήνες παρακμάζουν, αλλά 

διατηρούν την ανεξαρτησία τους. Στους περσικούς πολέμους 

Μυκηναίοι πολεμούν κατά των Περσών. Το 468 π.Χ., οι Αργείοι 

κατέλαβαν την πόλη και την ερήμωσαν. 

 



 

 

Η ανοικοδόμηση των ανακτόρων, που είναι ορατά σήμερα, άρχισε 

γύρω στο 1350 π.Χ., στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ2 περίοδο. Τότε 

ξεκίνησε και η οχύρωση της ακρόπολης, στην οποία διακρίνονται 

τρεις φάσεις. Ο πρώτος περίβολος κτίσθηκε με το κυκλώπειο 

σύστημα επάνω στο βράχο. Εκατό χρόνια αργότερα, στην ΥΕ ΙΙΙΒ1 

περίοδο, η οχύρωση μετακινήθηκε προς τα δυτικά και νότια και 

κτίσθηκε η πύλη των Λεόντων, η μνημειακή είσοδος με τον 

προμαχώνα της. Στον τειχισμένο χώρο εντάχθηκαν το θρησκευτικό 

κέντρο και ο Ταφικός Κύκλος Α, που διαμορφώθηκε σε χώρο 

προγονολατρείας, με την ανύψωση του αρχικού επιπέδου του. 

 

Τότε είναι πιθανό ότι οικοδομήθηκε και ο θολωτός τάφος γνωστός 

ως θησαυρός του Ατρέα, με τα τεράστια υπέρθυρα και την ψηλή 

κυψελοειδή θόλο. Γύρω στο 1200 π.Χ., στην ΥΕ ΙΙΙΒ - Γ περίοδο, 

μετά από εκτεταμένη καταστροφή, πιθανόν από σεισμό, 

κατασκευάσθηκε η επέκταση των τειχών προς τα βορειοανατολικά 

του λόφου ώστε να ενταχθεί στον τειχισμένο χώρο η υπόγεια 

κρήνη. Αλλεπάλληλες καταστροφές συνοδευόμενες από πυρκαγιές 

οδήγησαν στην οριστική εγκατάλειψη του χώρου γύρω στο 1100 

π.Χ. 

 

Μετά την κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος και τη διάλυση 

της Μυκηναϊκής Κοινής, ο λόφος παρέμεινε πενιχρά κατοικημένος 



ως την κλασική περίοδο. Στο διάστημα αυτό δημιουργήθηκαν στην 

περιοχή τοπικές ηρωικές λατρείες, που οφείλονταν στη φήμη των 

Μυκηνών, που τα Ομηρικά Έπη μετέφεραν σε όλο τον Ελληνικό 

κόσμο, ενώ στην κορυφή του λόφου ιδρύθηκε ένας Αρχαϊκός ναός 

αφιερωμένος στην Ήρα ή στην Αθηνά. 

 

Το 468 π.Χ., μετά τους Μηδικούς πολέμους στους οποίους 

συμμετείχε η πόλη, το Άργος την κατέκτησε και κατεδάφισε 

τμήματα της οχύρωσής της. Αργότερα, κατά την Ελληνιστική 

περίοδο, οι Αργίτες ίδρυσαν στο λόφο μία κώμη, επισκευάζοντας 

τα προϊστορικά τείχη και τον Αρχαϊκό ναό και κτίζοντας ένα μικρό 

θέατρο πάνω από το δρόμο του θολωτού τάφου της 

Κλυταιμνήστρας. Τους επόμενους αιώνες η κωμόπολη παρέμεινε 

σχεδόν εγκαταλελειμμένη και ήταν ήδη ερειπωμένη όταν την 

επισκέφθηκε ο Παυσανίας το 2ο αιώνα μ.Χ. 

 

Τα κυκλώπεια τείχη της Μυκηναϊκής ακρόπολης, όμως, παρέμεναν 

ορατά στο πέρασμα των αιώνων και αποτέλεσαν πόλο έλξης 

πολλών περιηγητών και αρχαιοφίλων, που δεν δίστασαν να 

λεηλατήσουν το χώρο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, επωφελούμενοι 

από την αδιαφορία και τη φιλαργυρία των Τούρκων. 

 

Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

Κατά την αρχή της Ύστερης Χαλκοκρατίας η ηπειρωτική Ελλάδα 

εισέρχεται σ' ένα πολιτισμικό στάδιο πολύ διαφορετικό από εκείνο 

της Μεσοελλαδικής εποχής. Από την πολιτιστική απομόνωση, την 

οικονομική ένδεια και τις απλές μορφές κοινωνικής διαχείρισης 

που χαρακτήριζαν την προηγούμενη περίοδο, αναπτύσσεται ένας 

υψηλός πολιτισμός, ο οποίος θεωρείται εφάμιλλος του Μινωικού. 

Ο πολιτισμός αυτός ονομάστηκε Μυκηναϊκός από το 

σημαντικότερο κέντρο του, τις Μυκήνες. 

 

Ήδη από τη μεταβατική περίοδο στην Ύστερη Χαλκοκρατία, κατά 

τη λεγόμενη "εποχή των λακκοειδών τάφων" εμφανίζονται στη 

Στερεά Ελλάδα νέα πολιτισμικά στοιχεία που προέρχονταν από το 

Μινωικό πολιτισμό. Οι Κρητικές επιρροές παρατηρούνται κυρίως 



σε τομείς των τεχνών και εκδηλώνονται με τη μαζική εισαγωγή 

κρητικών έργων τέχνης αλλά και με τις τοπικές αντιγραφές τους. 

Κατά την ίδια περίοδο παρατηρείται μια διαρκώς αυξανόμενη 

ανισότητα στην κατανομή του πλούτου, η οποία συνέβαλε στη 

δημιουργία μιας ισχυρής άρχουσας τάξης. 

 

Η επιρροή του Μινωικού πολιτισμού επεκτάθηκε κατόπιν και στην 

διαμόρφωση της Μυκηναϊκής κοινωνίας, προσφέροντας 

συγκεκριμένα πρότυπα πολιτικής διαχείρισης. Οι Μυκηναίοι 

ηγεμόνες έχτισαν, όπως και οι Μινωίτες πολυτελή ανάκτορα, τα 

οποία εκτός από βασιλικές κατοικίες λειτουργούσαν και ως κέντρα 

της πολιτικής και της οικονομικής ζωής. Τα οικοδομήματα αυτά 

χτίζονταν συνήθως σε φυσικά οχυρωμένες ακροπόλεις και 

προστατεύονταν από ογκώδεις λίθινους περιβόλους. Μέσα στα 

όρια των ακροπόλεων χτίζονταν επίσης θρησκευτικά κέντρα, 

εργαστήρια και οι κατοικίες των σημαντικών προσώπων. 

 

Μέσα από τα πανίσχυρα αυτά οχυρά οι Μυκηναίοι ηγεμόνες 

διοικούσαν μεγάλες περιφέρειες, οι οποίες βρίσκονταν υπό τον 

έλεγχό τους. Η διοίκηση ήταν οργανωμένη σε μια αυστηρά 

ιεραρχημένη βάση και διέθετε ειδικούς λειτουργούς για κάθε 

κρατική διαδικασία. Η αγροτική παραγωγή, η βιοτεχνία και το 

εμπόριο ελέγχονταν επίσης από τα ανάκτορα που έπαιζαν ένα 

μεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα σε γεωργούς, εμπόρους και τεχνίτες. 

Την ασφάλεια του κράτους και των κρατικών θησαυρών 

προστάτευαν οργανωμένες στρατιωτικές δυνάμεις. 

 

Η ποικιλία του εξοπλισμού και η συχνή επανάληψη πολεμικών 

θεμάτων στην τέχνη, φανερώνουν ένα διάχυτο στρατιωτικό 

πνεύμα, το οποίο δείχνει ότι οι Μυκηναϊκές ηγεμονίες 

αντιμετώπιζαν συνεχείς κινδύνους ή ότι ίσως είχαν και οι ίδιες 

επεκτατικές τάσεις. Η κατάκτηση της Κρήτης από τους Μυκηναίους 

γύρω στα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. σήμανε το τέλος της 

κυριαρχίας των Μινωιτών στη θάλασσα. Τα Μυκηναϊκά κέντρα 

βγήκαν τότε οριστικά από την απομόνωση και ανέπτυξαν 

διπλωματικές και εμπορικές σχέσεις με τις άλλες χώρες της 

Μεσογείου και της Βόρειας Ευρώπης. 



 

Οι πρώτες ύλες που εξασφάλισε το διεθνές εμπόριο έδωσαν 

μεγάλη ώθηση στην ανάπτυξη των τεχνών. Στους πέντε αιώνες 

της Μυκηναϊκής ιστορίας σημειώθηκε θεαματική ανάπτυξη της 

καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία εξελίχθηκε υπό τις διαρκείς 

επιρροές της Μινωικής Κρήτης, αν όχι και υπό την καθοδήγηση 

Κρητών καλλιτεχνών. Παράλληλα με την καλλιέργεια των τεχνών, 

οι Μυκηναίοι δημιούργησαν και μεγαλόπνοα τεχνικά έργα 

συλλογικού χαρακτήρα, όπως το οδικό δίκτυο και τα μεγάλα 

εγγειοβελτιωτικά έργα. 

 

Μια τέτοια κρατική οργάνωση δε θα ήταν αρκετά αποτελεσματική 

χωρίς την ύπαρξη ενός καλά οργανωμένου γραφειοκρατικού 

συστήματος και κυρίως χωρίς συστηματική αρχειοθέτηση. Για να 

καλυφθούν οι ανάγκες αυτές, οι Μυκηναίοι επινόησαν ένα νέο 

τύπο συλλαβικής γραφής, τη Γραμμική Β, εξελίσσοντας ένα 

παλαιότερο σύστημα Μινωικής γραφής, έτσι ώστε να αποδίδεται 

καλύτερα η Ελληνική γλώσσα. 

 

 

 

Τα Μυκηναϊκά κείμενα, αν και απλά στη δομή τους -εφόσον 

περιείχαν μόνο καταγραφές του προσωπικού και των αγαθών που 

διακινούνταν στα ανάκτορα- παραδίδουν πολύτιμες πληροφορίες 

σχετικά με άγνωστες πτυχές της ζωής των Μυκηναίων, 

συμπληρώνοντας με "ιστορικά" τεκμηριωμένα στοιχεία τις 

αρχαιολογικές μαρτυρίες. Η συνδυασμένη ερμηνεία των γραπτών 

πηγών και των αρχαιολογικών δεδομένων υποδεικνύει τις στενές 



σχέσεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού με τον κόσμο της 

Αρχαιότητας, κυρίως με τον κόσμο των Ομηρικών Επών. 

 

Παρά τη χρονική διάσταση μεταξύ της Ύστερης Χαλκοκρατίας και 

της συγγραφής των Επών, φαίνεται ότι οι μορφές του υλικού 

πολιτισμού, το κοινωνικό πλαίσιο και ο πολιτικός χάρτης που 

παραδίδoνται στον Όμηρο, ταιριάζουν καλύτερα στη Μυκηναϊκή 

εποχή, όπου η Ιλιάδα αντικατοπτρίζει την εποχή της ακμής του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού, ενώ η Οδύσσεια το διάστημα της φθοράς 

του. Έτσι, σήμερα εικάζεται ότι τα γεγονότα, τα πρόσωπα και οι 

καταστάσεις που πέρασαν μέσω του προφορικού λόγου στα 

Ομηρικά Έπη και στις μυθολογικές παραδόσεις της Αρχαιότητας 

δεν είναι παρά οι αναμνήσεις του Μυκηναϊκού παρελθόντος. 

 

Διεθνείς Εξελίξεις 

 

Οι προηγούμενοι πολιτισμοί της ηπειρωτικής Ελλάδας δεν είχαν 

αναπτύξει τόσο εκτεταμένες διεθνείς σχέσεις, ώστε να 

επιτρέπονται χρονολογικοί συσχετισμοί με άλλους γνωστούς 

πολιτισμούς. Αντίθετα, οι εντατικές εμπορικές και διπλωματικές 

επαφές των Μυκηναίων με τον κόσμο της Ανατολής δημιουργούν 

ένα ευρύ πλέγμα αλληλεπιδράσεων, το οποίο διευκολύνει τη 

συγκριτική ή σχετική χρονολόγηση ανάμεσα στους πολιτισμούς της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας. 

 

Το σημαντικότερο όφελος των διεθνών ανταλλαγών είναι η 

σύνδεση του Μυκηναϊκού πολιτισμού με τις πηγές της ιστορικής ή 

απόλυτης χρονολόγησης, οι οποίες είναι οι Αιγυπτιακές πηγές και 

τα αρχεία του Χεττιτικού κράτους. Οι Μυκηναίοι και οι πόλεις τους 

δεν αναφέρονται βέβαια σ' αυτές τις πηγές, μια και είναι αμφίβολο 

ότι είχαν ένα κοινό όνομα, αλλά συχνά ταυτίζονται με κάποιους 

λαούς που έδρασαν στο τέλος της 2ης χιλιετίας π.Χ. Στη Μικρά 

Ασία επικρατούσαν κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ., οι Χετταίοι, οι 

οποίοι είχαν την έδρα τους στη Χαττούσα, στην περιοχή του 

ποταμού Άγη. 

 

Χεττιτικά έγγραφα από το 1300 π.Χ. αναφέρονται στο κράτος των 



"Αχιγιάβα", ενός λαού που κατοικούσε "πέρα από τη θάλασσα" και 

είχε ισχυρή ναυτική δύναμη. Ο λαός αυτός ταυτίζεται από πολλούς 

μελετητές με τους Μυκηναίους, ενώ το όνομά τους θεωρείται μια 

έμμεση αναφορά στους "Αχαιούς" του Ομήρου. Οι Χετταίοι είχαν 

αναπτύξει τόσο καλές σχέσεις με τους Αχιγιάβα, ώστε ο Χετταίος 

ηγεμόνας αποκαλούσε το βασιλιά τους "αδελφό". Οι αναφορές στη 

χώρα των Αχιγιάβα υποδεικνύουν κατά την άποψη πολλών 

ερευνητών όχι κάποια μικρή περιοχή της Μυκηναϊκής επικράτειας 

αλλά ολόκληρη την Πελοπόννησο. 

 

Το 1330 π.Χ. οι Χετταίοι κατέλαβαν ολόκληρη τη Νότια Μικρά Ασία 

και είχαν βλέψεις επέκτασης προς το Νότο. Οι Αιγύπτιοι υπό το 

Ραμσή Β' αναμετρήθηκαν μαζί τους στη μάχη του Kadesh το 1285 

π.Χ. μετά την οποία επιτεύχθηκε ειρήνη. Μετά τη συνθήκη των δύο 

μεγάλων δυνάμεων ακολούθησε μια μακρά περίοδος ειρήνης, η 

οποία ευνόησε ιδιαίτερα τη Μυκηναϊκή ναυτιλία, αφού η 

μετακίνηση στους θαλάσσιους δρόμους είχε γίνει πια ασφαλής. 

Μετά το 1230 π.Χ. το βασίλειο των Χετταίων αρχίζει να έχει 

εσωτερικά προβλήματα στη βορειοδυτική Μικρά Ασία λόγω των 

εξεγέρσεων της συνομοσπονδίας των πόλεων Assuwa. 

 

Σ' αυτό ακριβώς το διάστημα, κατά το οποίο η επιρροή των 

Χετταίων είχε εξασθενήσει, σημειώνεται η Μυκηναϊκή διείσδυση 

στην περιοχή. Το βαθμό αυτής της διείσδυσης δείχνουν οι 

σημαντικές ποσότητες Μυκηναϊκής κεραμικής στην πόλη της 

Τροίας, η εισαγωγή των οποίων όμως σταματά απότομα κατά τη 

διάρκεια της Τροίας VΙh. Το γεγονός αυτό και η οριστική 

καταστροφή της Τροίας που ακολούθησε ήταν οι λόγοι για τους 

οποίους οι περισσότεροι ιστορικοί τοποθετούν σ' αυτό το 

διάστημα, δηλαδή γύρω στο 1200 π.Χ., τα γεγονότα του Τρωικού 

πολέμου. 

 

Παρόλο που ο Τρωικός πόλεμος δεν αποδεικνύεται με ιστορικά 

στοιχεία, μπορούμε όμως τουλάχιστον να υποθέσουμε ότι τα 

Ομηρικά Έπη αναφέρονται σε εκστρατείες των Μυκηναίων στη 

Μικρά Ασία, οι οποίες συντελέστηκαν κατά το τέλος του 13ου 

αιώνα π.Χ. Η χρονολογική σύνδεση του Μυκηναϊκού πολιτισμού με 



τον Αιγυπτιακό προέρχεται κυρίως από τις σποραδικές εισαγωγές 

Αιγυπτιακών σκαραβαίων που βρίσκονται σε Μυκηναϊκούς και 

Υστερομινωικούς τάφους. Η αρχή της Μυκηναϊκής εποχής 

οριοθετείται με βάση τις Αιγυπτιακές πηγές γύρω στο 1550 π.Χ. 

και συμπίπτει με τα τέλη της δεύτερης περιόδου της δυναστείας 

των Υκσώς. 

 

Οι Μυκηναίοι φαίνεται ότι συνδέονται ιστορικά με τους "λαούς της 

θάλασσας", οι οποίοι βάσει των Αιγυπτιακών πηγών της βασιλείας 

του Ραμσή Γ' έκαναν πειρατικές επιδρομές στις περιοχές της 

Μεσογείου και γύρω στο 1300 π.Χ. είχαν γίνει ιδιαίτερα 

επικίνδυνοι. Οι λαοί αυτοί, στους οποίους ανήκαν ίσως και 

Μυκηναϊκά φύλα, θεωρείται ότι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην 

κατάλυση των Μυκηναϊκών βασιλείων. Με τους Μυκηναίους 

συνδέονται επίσης οι Φιλισταίοι -Pelesta στις Αιγυπτιακές πηγές-, 

ένας λαός που δρούσε στην περιοχή της Παλαιστίνης και θεωρείται 

ότι είχε αφομοιώσει πολλά Μυκηναϊκά στοιχεία. 

Το Τέλος του Μυκηναϊκού Κόσμου 

 

Η περίοδος ακμής του Μυκηναϊκού πολιτισμού τερματίστηκε στα 

τέλη του 13ου αιώνα, όταν γύρω στο 1200 π.Χ. όλα τα ανάκτορα 

της ηπειρωτικής Ελλάδας καταστράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα από 

ακόμη ανεξακρίβωτες αιτίες. Μαζί τους κατέρρευσε και το αυστηρά 

ιεραρχημένο σύστημα της Μυκηναϊκής διοίκησης. Μετά τις 

καταστροφές των ανακτόρων, σημειώνονται ριζικές αλλαγές που 

αφορούσαν την κοινωνική οργάνωση και την οικονομική ζωή, 

όπως η συρρίκνωση της παραγωγής, ο περιορισμός του 

εξωτερικού εμπορίου και η κατάργηση της γραφής. 

 

Αν και τα φαινόμενα αυτής της εποχής έρχονται σε έντονη 

αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα της Μυκηναϊκής ακμής, τα 

νέα φαινόμενα δε θεωρούνται μεγάλες πολιτισμικές αλλαγές, 

καθώς δε φαίνεται να αλλοίωσαν σημαντικά το κοινωνικό 

υπόστρωμα. Οι ριζικότερες πολιτισμικές αλλαγές έρχονται μετά το 

τέλος της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ, όταν κάνουν την εμφάνισή τους 

πραγματικά νέα φαινόμενα που εκδηλώνονται κυρίως στα ταφικά 

έθιμα: το φαινόμενο των ομαδικών ενταφιασμών σε θαλαμοειδείς 



τάφους σταδιακά καταργήθηκε και ακολούθησε ο ατομικός 

ενταφιασμός σε απλούς κιβωτιόσχημους τάφους και η καύση των 

νεκρών. 

 

Τα αίτια της Μυκηναϊκής παρακμής έχουν αναζητηθεί κατά καιρούς 

σε εντελώς διαφορετικές αιτίες, από την επιδείνωση των 

κλιματικών συνθηκών που ίσως κατέστρεψε τις καλλιέργειες και 

προκάλεσε ασθένειες στον πληθυσμό και την οικονομική παρακμή 

που ήταν το αντίκτυπο της διεθνούς κρίσης στην Ανατολή, έως την 

κοινωνική αναταραχή και την πολιτική αστάθεια που προκλήθηκαν 

από εσωτερικές έριδες. Ένα αποφασιστικό ρόλο ίσως έπαιξαν και 

οι ριζικές αλλαγές που σημειώνονται στις μορφές της άμυνας. 

 

 

 

Για ένα μεγάλο διάστημα η επικρατούσα άποψη ήταν ότι 

υπεύθυνοι για την καταστροφή των ανακτόρων ήταν ξένοι 

εισβολείς που έφτασαν στην ηπειρωτική Ελλάδα από το Βορρά, 

πράγμα που διαπιστώνεται και από την εμφάνιση της λεγόμενης 

βαρβαρικής κεραμικής σε στρώματα της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ 

περιόδου. Οι ξένοι επιδρομείς θεωρείται ότι προέρχονταν από τις 

κεντρικές περιοχές του Δούναβη και έχουν συνδεθεί κατά καιρούς 

από τους ερευνητές με τα πρώτα Ελληνικά φύλα των Δωριέων και 

με τους "λαούς της θάλασσας" που αναφέρονται σε Αιγυπτιακά 

κείμενα αυτής της περιόδου. 

 



ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ  

Οι γνώσεις μας για τις εγκαταστάσεις της Μυκηναϊκής εποχής 

προέρχονται κυρίως από τις ανασκαφικές έρευνες των 

Μυκηναϊκών θέσεων αλλά και από τις επιφανειακές έρευνες, οι 

οποίες δίνουν μια εικόνα της έκτασης και της πυκνότητας της 

Μυκηναϊκής κατοίκησης. Μια συμπληρωματική εικόνα 

προσφέρουν επίσης τα νεκροταφεία, τα οποία, ακόμη και όταν δε 

βρίσκεται κοντά τους κάποιος οικισμός, υποδεικνύουν την ύπαρξη 

μιας γειτονικής εγκατάστασης. 

 

Για την κατοίκηση της πρώιμης Μυκηναϊκής εποχής διαθέτουμε 

ελάχιστα στοιχεία, καθώς οι οικιστικές αυτές φάσεις έχουν 

καλυφθεί ή και καταστραφεί από τις εντατικές οικοδομικές 

δραστηριότητες των Υστερότερων φάσεων. Το φαινόμενο της 

έλλειψης οικιστικών δεδομένων αυτής της εποχής είναι τόσο 

εκτεταμένο, ώστε να συζητείται ακόμη και το ενδεχόμενο μιας 

μαζικής εγκατάλειψης οικισμών. Τα ανασκαμμένα τμήματα όμως 

ορισμένων Υστεροελλαδικών Ι και ΙΙ οικισμών όμως στην 

Τσούγκιζα, στην Περιστεριά, στα Νιχώρια και στον Άγιο Στέφανο, 

μαρτυρούν την ύπαρξη πρώιμων Μυκηναϊκών οικισμών με 

πολεοδομικό σχεδιασμό παρόμοιο μ' εκείνο της Μέσης 

Χαλκοκρατίας. 

 

Τα αρχαιολογικά στοιχεία που διαθέτουμε για την κατοίκηση των 

ώριμων Μυκηναϊκών περιόδων είναι σαφώς περισσότερα. Σ΄αυτά 

προστίθενται και οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις 

γραπτές πηγές της εποχής και ειδικότερα από την ανάγνωση 

τοπωνυμίων στις πινακίδες της Πύλου, της Κνωσού και της Θήβας. 

Τα πιο χαρακτηριστικά οικοδομικά κατάλοιπα της περιόδου της 

ακμής είναι οι οχυρωμένες ακροπόλεις που χτίστηκαν γύρω στα 

μέσα του 14ου αιώνα π.Χ. στα σημαντικότερα Μυκηναϊκά κέντρα. 

 

Τα τείχη των Μυκηναϊκών ακροπόλεων ήταν χτισμένα με τη 

λεγόμενη κυκλώπεια τοιχοδομία και οι είσοδοί τους ήταν 

επιβλητικές μεγαλιθικές πύλες. Οι καλύτερα ερευνημένες 

ακροπόλεις των Μυκηνών και της Τίρυνθας, μέσα στον περίβολο 

των οποίων είχαν χτιστεί σημαντικά κτήρια, μαρτυρούν ότι οι 



ακροπόλεις φιλοξενούσαν τις διοικητικές έδρες των μυκηναϊκών 

βασιλείων. Στα ψηλότερα σημεία των ακροπόλεων ήταν χτισμένα 

τα ανάκτορα των ηγεμόνων. Τα Μυκηναϊκά ανάκτορα συγγενεύουν 

αρκετά με τα μινωικά, όσον αφορά την αρχική τους σύλληψη. 

 

Οι λειτουργικές ανάγκες που έπρεπε να εξυπηρετούν ήταν οι ίδιες, 

δηλαδή έπρεπε να περικλείουν τα ιδιωτικά διαμερίσματα των 

ηγεμόνων, καθώς επίσης και εργαστήρια, αποθήκες και τόπους 

υποδοχής του κοινού. Κοινά στοιχεία με τα Μινωικά ανάκτορα 

παρατηρούνται επίσης στην πολυτελή εσωτερική διακόσμηση, η 

οποία περιλάμβανε τοιχογραφημένο διάκοσμο και λίθινες 

επενδύσεις. Ο σχεδιασμός τους όμως δε θυμίζει καθόλου την 

πολυπλοκότητα και την έκταση των Μινωικών ανακτόρων. Τα 

ανάκτορα της ηπειρωτικής Ελλάδας ήταν απλούστερα κτίσματα 

περιορισμένης έκτασης, δομημένα γύρω από ένα κεντρικό μέγαρο, 

το οποίο αποτελούσε ένα προγενέστερο στοιχείο της Ελλαδικής 

αρχιτεκτονικής. 

 

Οι υπήκοοι των Μυκηναϊκών βασιλείων κατοικούσαν σε μικρούς 

οικισμούς που βρίσκονταν στους πρόποδες των ακροπόλεων, στις 

γύρω περιοχές και στην ύπαιθρο. Για την οικοδόμησή τους 

επιλέγονταν θέσεις σε ορεινές πλαγιές και χαμηλούς λόφους, κατά 

προτίμηση κοντά σε εύφορες πεδιάδες και υδάτινες πηγές, ενώ οι 

παράλιες θέσεις και τα λιμάνια είχαν ιδιαίτερα μεγάλη σημασία για 

την οικονομία και το εμπόριο. Μερικές Μυκηναϊκές θέσεις ήταν ήδη 

κατοικημένες κατά τη διάρκεια της Πρώιμης και της Μέσης 

Χαλκοκρατίας, αλλά κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο 

χτίστηκαν και πολλές νέες εγκαταστάσεις. 

 

Η εικόνα των Μυκηναϊκών οικισμών δεν είναι όμως ακόμα εντελώς 

ξεκάθαρη, καθώς η μέχρι τώρα έρευνα έχει επικεντρώσει το 

ενδιαφέρον της στα εντυπωσιακότερα μνημεία της Μυκηναϊκής 

εποχής, που είναι οι ακροπόλεις και τα πλούσια σε ευρήματα 

νεκροταφεία. Έτσι, υπάρχουν ακόμη πολλά αναπάντητα 

ερωτήματα σχετικά με την έκταση των οικισμών, την πολεοδομική 

τους οργάνωση και την εξέλιξή τους κατά τη διάρκεια των 

ιστορικών περιόδων. 



 

Με στόχο τη συλλογή και το συνδυασμό αρχαιολογικών, 

τοπογραφικών και φιλολογικών πληροφοριών και έχοντας υπόψη 

ότι τα ομηρικά έπη αναφέρονται στην ιστορική πραγματικότητα της 

Μυκηναϊκής εποχής, γίνεται συχνά προσπάθεια ταύτισης των 

Μυκηναϊκών θέσεων με τα τοπωνύμια που αναφέρονται στον 

ομηρικό "Νηών Κατάλογο". Οι ταυτίσεις αυτές είναι όμως συχνά 

παρακινδυνευμένες, καθώς οι γεωγραφικές πληροφορίες που 

περιέχονται στα Ομηρικά Έπη προέρχονται, όπως και πολλά άλλα 

στοιχεία τους, από διαφορετικές εποχές και κυρίως 

διαμορφώθηκαν από άτομα που δε γνώριζαν από προσωπική 

εμπειρία τις περιοχές του Μυκηναϊκού κόσμου. 

 

Μυκηναϊκή Γεωγραφία 

 

Η διασπορά των Μυκηναϊκών οικιστικών εγκαταστάσεων 

φανερώνει τον τρόπο με τον οποίο διαμορφώνεται η πολιτική 

γεωγραφία στο εσωτερικό της Μυκηναϊκής επικράτειας. Τα 

Μυκηναϊκά κράτη ήταν οργανωμένα σε μικρά ανεξάρτητα βασίλεια, 

τα οποία διοικούνταν από μια ισχυρή διοικητική έδρα. Δε 

γνωρίζουμε αν τα γεωγραφικά σύνορα έπαιζαν πάντα σημαντικό 

ρόλο στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. 

 



 

 

Η Πύλος ήταν το σημαντικότερο κέντρο και η πρωτεύουσα του 

βασιλείου της Μεσσηνίας, ενώ αντίθετα στην Αργολίδα σε μία 

σχετικά μικρή περιοχή υπήρχαν συγχρόνως δύο ισχυρές 

ακροπόλεις, των Μυκηνών και της Τίρυνθας, οι οποίες -

τουλάχιστον κατά το μεγαλύτερο διάστημα της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας- υπήρξαν ανεξάρτητα διοικητικά κέντρα. Ανάμεσα 

στα μεγάλα και σημαντικά Μυκηναϊκά κέντρα υπήρχαν μικρότερες 

εγκαταστάσεις, η έκταση των οποίων δεν ξεπερνούσε μερικά 

εκτάρια. 

 

Μέσα από τα αρχαιολογικά κατάλοιπα διαγράφονται καθαρά οι 

περιοχές της Μυκηναϊκής επικράτειας. Το κέντρο του Μυκηναϊκού 

πολιτισμού ήταν σαφέστατα η Πελοπόννησος, όπου εντοπίστηκαν 

τα σημαντικότερα Μυκηναϊκά κέντρα- οι Μυκήνες, η Τίρυνθα και η 

Πύλος. Πολύ σημαντικά κέντρα βρίσκονταν επίσης στη Βοιωτία, 

στη Θήβα, στο Γλα και στον Ορχομενό, όπου συναντώται όλα τα 

χαρακτηριστικά κατάλοιπα του Μυκηναϊκού πολιτισμού: τα 

ανάκτορα, τα μεγάλα τεχνικά έργα, οι οχυρώσεις και οι βασιλικοί 

τάφοι. 

 

Στην Αττική θα πρέπει επίσης να υπήρχαν αρκετές Μυκηναϊκές 



θέσεις, όπως φαίνεται από τα λείψανα της Μυκηναϊκής οχύρωσης 

στην Ακρόπολη των Αθηνών από τους θολωτούς τάφους στο 

Λαύριο και στο Μενίδι και από το σημαντικό ύστερο Μυκηναϊκό 

νεκροταφείο της Περατής. Τα βορειότερα σύνορα της Μυκηναϊκής 

επικράτειας φτάνουν μέχρι τη Θεσσαλία, όπου ξεχωρίζει το 

σημαντικό κέντρο της Ιωλκού. Η μυκηναϊκή επιρροή όμως εκεί 

περιορίζεται στις παράλιες περιοχές, ενώ η ενδοχώρα μένει μακριά 

από τις Μυκηναϊκές εξελίξεις. 

 

Η περιοχή της Μακεδονίας φαίνεται ότι ήταν έξω από την τροχιά 

του Μυκηναϊκού κόσμου και δεμένη περισσότερο με το χώρο της 

Βαλκανικής. Τα Μυκηναϊκά προϊόντα που έφταναν στα λιμάνια της 

Χαλκιδικής και της Θάσου φανερώνουν μόνο σποραδικές 

εμπορικές επαφές με τα κέντρα του νότου. Οι επαφές των 

Μυκηναίων με τις Κυκλάδες είχαν αρχίσει από την πρώιμη 

Μυκηναϊκή εποχή, αλλά κατά την εποχή της ακμής μερικά 

Κυκλαδικά νησιά, όπως η Αγία Ειρήνη στην Κέα και η Φυλακωπή 

στη Μήλο, δίνουν την εντύπωση γνήσιων Μυκηναϊκών οικισμών. 

 

Το ίδιο διάστημα η Μυκηναϊκή επιρροή εξαπλώθηκε και στα νησιά 

του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, τα οποία διατήρησαν στην τέχνη 

τους τις Στερεοελλαδικές τάσεις ακόμη και κατά τη διάρκεια της 

Μυκηναϊκής παρακμής και εντάχθηκαν στη Μυκηναϊκή Κοινή. Η 

Κρήτη με το λαμπρό Μινωικό παρελθόν αποτελούσε πάντα έναν 

πόλο έλξης και έδινε γόνιμα πολιτισμικά στοιχεία σε όλους του 

τομείς του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ο εμπορικός ανταγωνισμός με 

την Κρητική μεγαλόνησο οδήγησε στην κατάκτησή της από τους 

Μυκηναίους στα μέσα του 15ου αιώνα π.Χ. 

 

Ύστερα από αυτό το διάστημα η ζωή και η κοινωνική οργάνωση 

του νησιού ακολούθησε τις εξελίξεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Η 

εξάπλωση του Μυκηναϊκού πολιτισμού στις άλλες χώρες της 

Ευρώπης και της Ανατολής παρουσιάζει ένα αρκετά διαφορετικό 

χαρακτήρα. Εκεί οι Μυκηναίοι συμμετείχαν ενεργά στις διεθνείς 

εμπορικές συναλλαγές και μερικές φορές οδηγήθηκαν στην ίδρυση 

εμπορικών σταθμών ή ακόμη και παροικιών, κυρίως στο χώρο της 

Ανατολικής Μεσογείου. Η φύση, η μορφή και η πυκνότητα των 



απόμακρων αυτών εγκαταστάσεων αποτελούν ακόμη ανοιχτά 

ερωτήματα για την έρευνα. 

 

Τοπωνύμια 

 

Από τις πινακίδες των ανακτορικών αρχείων συλλέγονται πλούσιες 

μαρτυρίες για τα τοπωνύμια της Εποχής του Χαλκού. Τα 

τοπωνύμια χρησιμοποιούνταν στα μυκηναϊκά κείμενα για να 

δείξουν την προέλευση των ανθρώπων και των αγαθών που 

διακινούνταν στα ανακτορικά κέντρα. Στις πινακίδες της Κνωσού 

περιέχονται περίπου εκατό ονομασίες οικισμών και στις πινακίδες 

της Πύλου γύρω στις εκατόν εξήντα. Oι ειδικοί ερευνητές 

προσπαθούν να ταυτίσουν τα Μυκηναϊκά τοπωνύμια με 

συγκεκριμένες θέσεις. 

 

Η έρευνα αυτή είναι δυνατόν να οδηγήσει σε λάθος 

συμπεράσματα, εφόσον και στους Μυκηναϊκούς χρόνους θα 

μπορούσε, όπως και κατά την Αρχαιότητα, πολλές θέσεις να έχουν 

το ίδιο τοπωνύμιο. Βάσει των πινακίδων της Πύλου, γνωρίζουμε 

ότι η Μεσσηνία ήταν χωρισμένη σε επτά διοικητικές περιφέρειες, 

την Πίσα, το Ρίο, την Κυπάρισσο, τους Λουσούς, τους Σφαγιάνες 

και το Νέδωνα. Οι κάτοικοι των περιφερειών αυτών υπάγονταν 

στον ηγεμόνα της Πύλου. Στην Κρήτη υπήρχε ένα ισχυρό 

Μυκηναϊκό κέντρο στην Κνωσό, το οποίο ασκούσε έλεγχο σ' όλο 

το νησί μέχρι την κατάρρευση του ανακτόρου, οπότε η εξουσία 

μοιράστηκε σε πολλές μικρότερες περιφέρειες. 

 

Στις πινακίδες της Κνωσού αναγνωρίζονται οι ονομασίες μερικών 

Κρητικών πόλεων, όπως η Κυδωνία, η Λατώ, ο Ίνατος και τα 

Σύβριτα. Οι ονομασίες αυτές εμφανίζονται με την ίδια ή ελαφρώς 

παραλλαγμένη μορφή στα αρχαία Ελληνικά. Από γραμματολογική 

άποψη παρουσιάζει ενδιαφέρον ο τρόπος που εμφανίζονται τα 

τοπωνύμια στα Μυκηναϊκά κείμενα. Για τη δήλωση συγκεκριμενων 

θέσεων χρησιμοποιούνται τα ίδια επιθήματα που 

χρησιμοποιήθηκαν και στα τοπωνύμια της αρχαίας Ελληνικής 

γλώσσας. 

 



Ελληνικά επιθήματα προστίθενταν ακόμη και σε μη Ελληνικά 

τοπωνύμια, τα οποία έχουν συνήθως κατάληξη σε -so (-σσος) και -

to (-νθος), π.χ.aminiso (Αμνισός), konoso (Κνωσός), korito 

(Κόρινθος), ruso(Λουσός), turiso (Τύλισσος). Τα τοπωνύμια 

δηλώνονται με πολλές διαφορετικές καταλήξεις. Χαρακτηριστικές 

είναι οι καταλήξεις σε -i-jo (ίος και -ία) και -uwa (-υFα) π.χ. rijo 

(Ρίον) και kudonia (Κυδωνία), σε -ο, π.χ.puro (Πύλος), -ipo, π.χ. 

Ewiripo (Εύριπος). Οι τοποθεσίες δηλώνονταν συχνά και με 

ονόματα προσώπων σε γενική πτώση ακολουθούμενες από τη 

λέξη wowo (όρος), που δήλωνε τα σύνορα μιας περιοχής. 

 

Οικιστική Αρχιτεκτονική 

 

Η μορφή και οι λειτουργίες των απλών κατοικιών της Μυκηναϊκής 

εποχής δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς, καθώς το ενδιαφέρον των 

μελετητών έχει επικεντρωθεί κυρίως στα μνημειώδη έργα της 

μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής, τις ακροπόλεις και τα ανακτορικά 

συγκροτήματα. Έτσι, για τις απλές κατοικίες και τη χωροταξική 

διάταξη των οικισμών μπορούν να διατυπωθούν ακόμη μόνο 

υποθέσεις. Τα σημαντικότερα στοιχεία για την οικιστική διάρθρωση 

της Ύστερης Χαλκοκρατίας παρέχουν τα κτηριακά συγκροτήματα 

της πόλης των Μυκηνών. 

 

Μια γενική διαπίστωση είναι ότι η Μυκηναϊκή αστική αρχιτεκτονική 

ακολούθησε την οικιστική εξέλιξη της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

διατηρώντας ορισμένα αρχιτεκτονικά στοιχεία που ήταν γνωστά 

ήδη από τη Νεολιθική εποχή. Έτσι, τα Πρωιμότερα Μυκηναϊκά 

κτήρια δεν ξεχωρίζουν από τα κτήρια της Μεσοελλαδικής εποχής 

παρά μόνο από τα κινητά τους ευρήματα. Οι ιδιωτικές κατοικίες 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με την ανακτορική αρχιτεκτονική, 

η οργάνωση του χώρου όμως ήταν προσαρμοσμένη στη ζωή της 

πόλης. 

 

Στην οργάνωση των εσωτερικών χώρων είχαν προβλέψει πολλές 

δυνατές χρήσεις. Τα Μυκηναϊκά Ιερά δεν αποτελούν έναν ιδιαίτερο 

αρχιτεκτονικό τύπο και δεν ξεχωρίζουν από τα κοινά σπίτια παρά 



μόνο από τα ιδιαίτερα ευρήματα που βρέθηκαν σε αυτά, αν και εκεί 

παρατηρείται συχνότερα η ύπαρξη χτιστών πάγκων και θρανίων. 

Εντελώς ανεξάρτητους τύπους με τα ιδιωτικά και τα δημόσια 

κτήρια εμφανίζει η ταφική αρχιτεκτονική. Εκεί απουσιάζει εντελώς η 

τάση μίμησης του σχήματος των σπιτιών που παρατηρείται 

μερικές φορές στα ταφικά κτήρια της Μινωικής Κρήτης. 

 

 

 

Τα Μυκηναϊκά κτήρια ήταν πάντοτε ορθογώνια. Το ελαφρά 

παράγωνο σχήμα μερικών κτισμάτων οφείλεται μάλλον στις 

δυσκολίες οικοδόμησης επάνω σε ανώμαλο έδαφος. Οι 

καμπυλόγραμμοι τοίχοι ήταν σπάνιοι και όταν υπήρχαν δεν 

έπαιζαν κάποιο σημαντικό ρόλο στην οργάνωση και τη λειτουργία 

των κτηρίων. Τα μεγαρόσχημα κτήρια, εκείνα δηλαδή που είχαν 

κύριο στοιχείο τους το μέγαρο, είναι το κύριο χαρακτηριστικό 

στοιχείο της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Διακρίνονται δύο 

διαφορετικοί οικοδομικοί τύποι. 

 

Τα μεγαρόσχημα κτήρια με ανοιχτό προθάλαμο και εκείνα που 

είχαν κλειστό προθάλαμο και έμοιαζαν περισσότερο με τα 

ανακτορικά μέγαρα. Τα κτήρια και των δύο αυτών τύπων ήταν 

ελεύθερα στο χώρο. Μια διαφορετική, πιο πολύπλοκη δομή, είχαν 

τα "πολυαξονικά" κτήρια, τα οποία είχαν δύο ή περισσότερες 

σειρές δωματίων και περισσότερες δυνατότητες επεκτάσεων. Στο 

κέντρο των δωματίων βρίσκονταν συνήθως απλές εστίες που 

χρησίμευαν στη θέρμανση και την προετοιμασία του φαγητού. 



 

Σε αντίθεση με τα σπίτια της Πρώιμης και της Μέσης 

Χαλκοκρατίας, στα Μυκηναϊκά κτήρια δεν έχουν επισημανθεί 

αποθηκευτικοί λάκκοι. Τα αγαθά αποθηκεύονταν σε κιβωτιόσχημες 

λιθόκτιστες κατασκευές. Κατά μήκος των τοίχων των δωματίων 

υπήρχαν συχνά χτιστοί πάγκοι που χρησίμευαν ως καθίσματα ή 

ως χώροι απόθεσης αντικειμένων. Στους ιερούς χώρους 

παρόμοιες εγκαταστάσεις χρησίμευαν για την απόθεση των 

αφιερωμάτων. Το σχήμα της στέγης των ιδιωτικών κατοικιών δεν 

είναι με βεβαιότητα γνωστό. 

 

Για την αποκατάσταση του σχήματος της στέγης χρησιμοποιούνται 

οι απεικονίσεις κτηρίων σε τοιχογραφίες και άλλες μορφές τέχνης. 

Τα πήλινα ομοιώματα κτηρίων και οι ταφικές λάρνακες, το σχήμα 

των οποίων θεωρείται ότι μιμείται το σχήμα των σύγχρονών τους 

σπιτιών. Οι δύο πιο πιθανές εκδοχές αποκατάστασης του 

σχήματος της στέγης είναι η επίπεδη και η δίρριχτη ή σαμαρωτή 

στέγη. Και οι δύο εκδοχές όμως συγκεντρώνουν κατά περιπτώσεις 

αδυναμίες αποκατάστασης. 

 

Οικοδομικά Υλικά 

 

Η οικοδομική τέχνη της Μυκηναϊκής εποχής ακολούθησε την 

παλαιότερη εγχώρια παράδοση. Τα βασικότερα υλικά 

οικοδόμησης ήταν οι αργοί λίθοι, ο πηλός και η ξυλεία, ενώ οι 

πελεκημένοι λίθοι και οι εισηγμένες ύλες όπως το αλάβαστρο 

απαντούν σπανιότατα. Οι τοίχοι των κτηρίων είχαν πλίνθινη 

ανωδομή επάνω σε λίθινα θεμέλια, τα οποία προστάτευαν τους 

τοίχους από την υγρασία του εδάφους και τα λιμνάζοντα νερά της 

βροχής. Οι εσωτερικοί τοίχοι ήταν καλυμμένοι με ένα στρώμα 

πηλού ή σπανιότερα ένα στρώμα ασβεστοκονιάματος. 

 

Επάνω σε αυτό το στρώμα ζωγραφίζονταν στα πολυτελέστερα 

κτήρια απλά διακοσμητικά μοτίβα ή και ολόκληρες τοιχογραφικές 

παραστάσεις με την τεχνική της νωπογραφίας. Τα δάπεδα ήταν 

φτιαγμένα από πηλό και περιστασιακά από μικρά βότσαλα και 

όστρακα που ανανεώνονταν κατά διαστήματα. Οι αυλές και οι 



χώροι έξω από τα σπίτια στρώνονταν συχνά με μικρές πέτρες ή 

ακανόνιστα τοποθετημένες λίθινες πλάκες. 

 

Τα λίθινα κατώφλια και οι μεταλλικές στρόφιγγες για την κίνηση 

των θυρών ήταν χαρακτηριστικά των μεγαλύτερων και 

σημαντικότερων κτηρίων. Οι στέγες και τα ενδιάμεσα πατώματα σε 

κτήρια με δεύτερο όροφο κατασκευάζονταν από ξύλα και καλάμια 

συνδεδεμένα με πηλό. 

 

Ανάκτορα 
 

Τα ανακτορικά συγκροτήματα που έχουν αποκαλυφθεί στις 

Μυκήνες και την Τίρυνθα, στην Αργολίδα και στην Πύλο, στη 

Μεσσηνία ήταν οι κατοικίες των Μυκηναίων ηγεμόνων. Στις 

Μυκήνες και την Τίρυνθα τα ανάκτορα ήταν προστατευμένα από τα 

ισχυρά οχυρωματικά τείχη των ακροπόλεων, ενώ το ανάκτορο της 

Πύλου ήταν ανοχύρωτο σε μια όμως φυσικά οχυρωμένη θέση. 

Αποσπασματικά τμήματα ενός Μυκηναϊκού ανακτόρου έχουν 

βρεθεί και στη Θήβα, αν και εκεί το ανακτορικό συγκρότημα δεν 

έχει πλήρως αποκαλυφθεί. 

 

Ανακτορικά συγκροτήματα θα πρέπει να βρίσκονται και σε άλλες 

θέσεις, όπως στον Ορχομενό της Βοιωτίας, την Ιωλκό και τη 

Σπάρτη, όπου η παράδοση και τα μέχρι τώρα ευρήματα 

μαρτυρούν την παρουσία μιας ισχυρής και σημαίνουσας 

Μυκηναϊκής δύναμης. Παρά το γεγονός ότι τα Μυκηναϊκά 

ανάκτορα διαφέρουν αρκετά στο σχεδιασμό τους από τα Μινωικά 

ανάκτορα, τόσο η έμπνευση όσο και η χρήση των χώρου 

οφείλονται σε Μινωικές επιρροές. Στην οικοδόμηση των 

Μυκηναϊκών ανακτόρων αναγνωρίζονται αρκετά Μινωικά στοιχεία. 

 

Η ευρεία χρήση της ξυλοδεσιάς και η χρησιμοποίηση ορθογώνιων 

πωρόλιθων στις προσόψεις θεωρούνται αρχιτεκτονικά στοιχεία 

που οι Μυκηναίοι πήραν από τους Μινωίτες. Όσον αφορά την 

οργάνωση του χώρου, Μινωικά στοιχεία θεωρούνται η ύπαρξη 

ενδιάμεσων αυλών και φωταγωγών, τα πρόπυλα, οι μεγάλες 

αίθουσες συμποσίων, οι αποθήκες με τα πιθάρια, οι εργαστηριακοί 



χώροι, τα αποχωρητήρια και το αποχετευτικό δίκτυο. Μινωικά 

στοιχεία συναντώνται ακόμη και σε διακοσμητικές λεπτομέρειες, 

όπως στα λίθινα κέρατα καθοσιώσεως που διακοσμούσαν 

περίοπτα σημεία των ακροπόλεων. 

 

Τα Μυκηναϊκά ανάκτορα καταστράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα 

γύρω στο 1200 π.Χ., στα τέλη δηλαδή της υστεροελλαδικής ΙΙI B 

περιόδου, από πυρκαγιά. Ίσως η καταστροφή σε μερικά από αυτά 

να έλαβε χώρα σε δύο διαδοχικές φάσεις, όπως δείχνουν τα 

ευρήματα από το Καδμείο της Θήβας. Τα αίτια της καταστροφής 

έχουν γίνει έναυσμα για πολλές και διαφορετικές θεωρίες που είναι 

όμως πολύ δύσκολο να αποδειχθούν. 

 

Για πολλές δεκαετίες η επικρατούσα άποψη υποδείκνυε ότι 

υπεύθυνη για την καταστροφή των ανακτόρων ήταν η "Κάθοδος 

των Δωριέων", δηλαδή η είσοδος νέων φύλων στον Ελλαδικό 

χώρο που εκτόπισε βίαια τους μυκηναίους ηγεμόνες και έφερε το 

τέλος της ανακτορικής ακμής. Νεότερα αρχαιολογικά στοιχεία, τα 

οποία δείχνουν μια ομαλή εξέλιξη των οικισμών και μετά την 

καταστροφή, τείνουν να ανατρέψουν αυτή την άποψη. 'Έτσι, οι 

περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν πλέον ότι η κατάρρευση 

των Μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν αποτέλεσμα της φυσικής 

φθοράς της εξουσίας ή το αποτέλεσμα εσωτερικών αναταραχών. 

 

 

 

 



Μυκήνες 

 

Το ανακτορικό συγκρότημα των Μυκηνών βρισκόταν στο 

ψηλότερο σημείο της ακρόπολης και ήταν χτισμένο σε ανισόπεδες 

ταράτσες. Η είσοδος του ανακτόρου ήταν ένα τετράπλευρο 

πρόπυλο με μονόστυλες στοές που κατέληγε σε μια μικρή αυλή. 

Μέσω ενός μεγάλου διαδρόμου και μιας δεύτερης πυργοειδούς 

αυλής με θέα στην πεδιάδα γινόταν η πρόσβαση στο ανάκτορο, οι 

περισσότεροι χώροι του οποίου είναι σήμερα αρκετά 

κατεστραμμένοι. Το βασιλικό μέγαρο είχε ένα πρόδομο και στοά με 

δύο κίονες. Στο κύριο δωμάτιο του μεγάρου βρισκόταν μια εστία 

ανάμεσα σε τέσσερις κίονες. 

 

Ο βασιλικός θρόνος δεν έχει διασωθεί αλλά η θέση του 

τοποθετείται ανάλογα προς τα άλλα ανάκτορα στο μέσο του νότιου 

τοίχου. Οι χώροι του ανακτόρου ήταν διακοσμημένοι με 

τοιχογραφίες. Από τους υπόλοιπους χώρους του ανακτόρου 

διακρίνεται ένα τετράγωνο δωμάτιο που χαρακτηρίζεται ως 

ξενώνας και διέθετε ένα λουτρό. Σε ένα ψηλότερο επίπεδο 

βρίσκονταν άλλα ανακτορικά διαμερίσματα που είναι σήμερα 

σχεδόν κατεστραμμένα. Στην ανατολική πλαγιά της ακρόπολης 

βρίσκονταν κτιριακά συγκροτήματα που ανήκαν στο ανάκτορο, το 

ένα από τα οποία χαρακτηρίζεται ως "εργαστήριο των 

καλλιτεχνών". 

 

Πύλος 

 

Το ανάκτορο της Πύλου είναι χτισμένο στο λόφο του Επάνω 

Εγκλιανού, 17 χιλιόμετρα βόρεια της Πύλου. Ο λόφος είναι φυσικά 

οχυρός, αφού υψώνεται ανάμεσα σε χαράδρες και έχει θέα στον 

κόλπο του Ναυαρίνου. Το ανάκτορο της Πύλου είναι το μοναδικό 

ανάκτορο που δεν περιβάλλεται από κυκλώπειες οχυρώσεις. Το 

ανακτορικό συγκρότημα αποτελείται από διαφορετικά κτήρια. Η 

καλύτερα διατηρημένη πτέρυγα είναι η βασιλική κατοικία. Η 

περίοδος ακμής του ανακτόρου θεωρείται το διάστημα από το 

1300 μέχρι το 1200 π.Χ. 

 



Ο μεγάλος αριθμός πινακίδων Γραμμικής Β, που βρέθηκε στο 

αρχείο του ανακτόρου, συνέβαλε ουσιαστικά στην 

αποκρυπτογράφηση της μυκηναϊκής γραφής. Στην οικοδόμηση του 

ανακτόρου χρησιμοποιήθηκε άφθονη ξυλεία για τις ξυλοδεσιές, 

τους κίονες, τα θυρώματα και τις στέγες. Οι εσωτερικοί τοίχοι και τα 

δάπεδα των εσωτερικών χώρων ήταν καλυμμένα με 

ασβεστοκονίαμα και τοιχογραφημένο διάκοσμο. Δύο από τα κτήρια 

του ανακτόρου, το κεντρικό και το νοτιοδυτικό, ήταν διώροφα. Στην 

Πύλο συναντώνται τα περισσότερα μινωικά στοιχεία απ' ό,τι στα 

υπόλοιπα Μυκηναϊκά ανάκτορα. 

 

Τα κυριότερα από αυτά είναι η απουσία οχυρώσεων και το 

χάραγμα ενός διπλού πέλεκυ, Μινωικού θρησκευτικού συμβόλου, 

σε ένα πώρινο δόμο του δαπέδου. Το παλαιότερο κτήριο είναι το 

νοτιοδυτικό και ονομάζεται συμβατικά "Ανάκτορο του Νηλέως". 

Αυτό αποτελείται από ένα προθάλαμο με τρεις κίονες, μια αίθουσα 

συνεδριάσεων με τέσσερις κίονες, ένα λουτρό και μια σκευοθήκη, 

όπου βρέθηκε ένας μεγάλος αριθμός από μαγειρικά σκεύη. Στην 

πτέρυγα αυτή ανήκε και η λεγόμενη οιναποθήκη. Στο κεντρικό 

κτήριο βρισκόταν η βασιλική κατοικία, τα διαμερίσματα της οποίας 

βρίσκονταν γύρω από μία εσωτερική αυλή. 

 

Η είσοδος στα βασιλικά διαμερίσματα γινόταν από το πρόπυλο. 

Πυρήνας του ανακτόρου ήταν το μέγαρο, το οποίο αποτελούνταν 

από μια πρόστυλη στοά, τον πρόδομο και το κυρίως μέγαρο. Στο 

κέντρο του μεγάρου βρισκόταν μια τεράστια κυκλική εστία, 

επιχρισμένη με ζωγραφιστό κονίαμα. Την εστία πλαισίωναν 

τέσσερις ξύλινοι κίονες και απέναντί της ήταν τοποθετημένος ο 

βασιλικός θρόνος. Γύρω από το μέγαρο υπήρχαν διάδρομοι, 

κλιμακοστάσια, σκευοθήκες και αποθήκες λαδιού, ένα μικρό 

δωμάτιο αναμονής και το δωμάτιο του λουτρού με ένα μόνιμα 

εγκατεστημένο λουτήρα. 

 

Στη λεγόμενη "Αίθουσα της Βασίλισσας" βρισκόταν μια μικρότερη 

πήλινη εστία, ένα αποχωρητήριο και μια ιδιόμορφη πυργοειδής 

κατασκευή. Το αρχείο του ανακτόρου αποτελούνταν από δύο 

συνεχόμενα δωμάτια. Στο χώρο αυτό βρέθηκαν 1.000 περίπου 



πινακίδες Γραμμικής Β. Οι επιγραφές αυτές είναι συστηματικά 

αρχειοθετημένες λογιστικές καταστάσεις και εμπορικές καταγραφές 

των προϊόντων αλλά και των ανθρώπων που υπηρετούσαν τον 

άνακτα. 

 

 

 

Το βορειοανατολικό κτήριο, αποτελούμενο από έξι δωμάτια με ένα 

διάδρομο και ένα προστώο με κιονοστοιχία, ήταν αφιερωμένο σε 

βιοτεχνικές δραστηριότητες. Στο κτήριο αυτό βρίσκονταν ένα μικρό 

τετράγωνο δωμάτιο με την ανοιχτή πρόσοψη που χαρακτηρίζεται 

ιερό, μία αποθήκη, ένα εργαστήριο και η οπλοθήκη, όπου 

βρέθηκαν εκατοντάδες αιχμές βελών. Στο χώρο του εργαστηρίου 

βρέθηκαν και ενεπίγραφες πινακίδες. Στη λεγόμενη σκευοθήκη 

βρέθηκαν 850 αγγεία. Στην απέναντι πλευρά του χώρου αυτού 

βρισκόταν η μεγάλη οιναποθήκη, όπου υπήρχαν 35 πιθάρια με 

κρασί. 

 

Σε 60 πήλινα σφραγίσματα που βρέθηκαν στην αποθήκη υπήρχε 

χαραγμένο το ιδεόγραμμα της Γραμμικής B που δήλωνε το κρασί. 

Στα τέλη του 13ου αιώνα, γύρω στο 1200 π.Χ., το ανάκτορο της 



Πύλου καταστράφηκε από φωτιά. Οι κάτοικοι είχαν προλάβει να 

σώσουν τα πολυτιμότερα αντικείμενα και τα έπιπλα. Μετά την 

καταστροφή του ανακτόρου ο λόφος επανακατοικήθηκε μέχρι και 

το τέλος της γεωμετρικής εποχής. 

 

 

 

 

Ακροπόλεις 

 

Ως ακροπόλεις ορίζονται βραχώδεις, φυσικά οχυρές θέσεις, στο 

ψηλότερο σημείο των οποίων ήταν χτισμένος ένας οικισμός που 

προστατευόταν από οχυρωματικά τείχη. Στον Αιγαιακό χώρο 

παρόμοια οικοδομικά σχήματα ήταν γνωστά ήδη από τη Νεολιθική, 

την Πρωτοελλαδική και τη Μεσοελλαδική εποχή. Οι Πρωιμότεροι 

αυτοί λίθινοι περίβολοι που ήταν χαμηλοί, λεπτοί και χτισμένοι με 

μικρούς λίθους δεν ήταν σε θέση να αντέξουν ισχυρές πολιορκίες. 

 

Κατά το 14ο και 15ο αιώνα π.Χ. εμφανίστηκαν στην ηπειρωτική 

Ελλάδα ανάλογοι οχυρωμένοι οικισμοί, χτισμένοι όμως με το 

λεγόμενο κυκλώπειο τρόπο οικοδόμησης, με στόχο να κάνουν 

τους Μυκηναϊκούς οικισμούς πραγματικά απόρθητους. Το 

πολεοδομικό αυτό σχήμα έφερε τους Ελλαδικούς οικισμούς κοντά 

στο πρότυπο των πανίσχυρων οχυρωμένων πόλεων της Μικράς 

Ασίας, της Χαναάν και της Μεσοποταμίας. Οι μεγάλες οχυρωμένες 

ακροπόλεις της Τίρυνθας, των Μυκηνών, του Γλα και των Αθηνών 

αποτελούν ίσως τα πιο χαρακτηριστικά δημιουργήματα του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

 

Οι εγκαταστάσεις αυτές δεν ήταν απλώς οχυρωμένοι συνοικισμοί, 

ούτε ανοχύρωτα ανάκτορα, όπως στην Κρήτη και την Πύλο. Ήταν 

τειχισμένα ανακτορικά συγκροτήματα τα οποία καταλάμβαναν 

σχεδόν ολόκληρη την έκταση εντός των τειχών και αποτελούσαν 

τις πρωτεύουσες μεγάλων διοικητικών περιοχών. Οι κάτοικοι των 

περιοχών αυτών ζούσαν σε μικρότερους συνοικισμούς και 

αγροτικές εγκαταστάσεις έξω από τα τείχη. Οι περίοικοι έβρισκαν 



σε καιρό πολέμου καταφύγιο στις ακροπόλεις, αν και το εσωτερικό 

τους δε διέθετε αρκετό ελεύθερο χώρο, καθώς τα κτήρια κάλυπταν 

σχεδόν ολόκληρη την έκταση της ακρόπολης. 

 

Το ρόλο της προσωρινής στέγης για τους πρόσφυγες θα είχαν 

ίσως στην Τίρυνθα η κάτω ακρόπολη και στις Μυκήνες τα σπήλαια 

της βορειοδυτικής πλαγιάς. Οι ακροπόλεις ήταν οι διοικητικές 

έδρες και ταυτόχρονα τα θησαυροφυλάκια κάθε μυκηναϊκού 

κρατιδίου. Ο επιβλητικός όγκος των τειχών τους αποτελούσε 

ταυτόχρονα το σύμβολο και το μέτρο ισχύος του δυνάστη που τις 

κατείχε. Από τις ακροπόλεις μόνο ο Γλας είχε ένα ξεχωριστό 

χαρακτήρα. 

 

Η ακρόπολη αυτή ήταν ένα συλλογικό έργο, που δημιούργησαν οι 

κάτοικοι της περιοχής της Κωπαΐδας με στόχο την άμυνά τους σε 

περίοδο πολέμου, την περιφρούρηση των προϊόντων τους αλλά 

και τη συντήρηση των αποστραγγιστικών εγκαταστάσεων της 

περιοχής. Το εσωτερικό των ακροπόλεων ήταν ένας άριστα 

οργανωμένος χώρος, όπου βρίσκονταν διάφορα κτιριακά 

συγκροτήματα με συγκεκριμένες λειτουργίες. Η επικοινωνία 

ανάμεσα στα συγκροτήματα αυτά γινόταν με ένα περίπλοκο 

σύστημα από διαδρόμους, κλίμακες και αναβάθρες που 

διευκόλυναν την κυκλοφορία και συγχρόνως χώριζαν την 

ακρόπολη σε ζώνες ειδικών λειτουργιών. 

Το κεντρικό κτήριο ήταν το ανάκτορο, η κατοικία του άνακτα και 

της οικογένειάς του. Γύρω από αυτό βρισκόταν ένα πλήθος από 

κτίσματα, όπου στεγάζονταν οι ανώτεροι διοικητικοί υπάλληλοι, τα 

μέλη του ιερατείου, οι τεχνίτες και οι καλλιτέχνες. Σε γειτονικά 

διαμερίσματα κατοικούσαν η ακολουθία και η φρουρά του ηγεμόνα. 

Στις ακροπόλεις βρίσκονταν επίσης τα ανακτορικά ιερά και οι 

κρατικές αποθήκες, όπου ήταν συγκεντρωμένα τα αγροτικά 

προϊόντα και τα εμπορεύματα της περιοχής. 

 

Οχυρώσεις 

 

Οι Μυκηναϊκές ακροπόλεις, χτισμένες σε ψηλά βραχώδη 

υψώματα, ήταν προστατευμένες με πανίσχυρα τείχη, ώστε να είναι 



απόρθητες ακόμη και με ένα μικρό αριθμό υπερασπιστών. Κατά 

διαστήματα γίνονταν επεκτάσεις του οχυρωματικού τους 

περιβόλου. Οι δύο παλαιότερες ακροπόλεις της Τίρυνθας και των 

Μυκηνών έγιναν πραγματικά απόρθητες, όταν απέκτησαν τις 

εγκαταστάσεις εκείνες που τους εξασφάλιζαν τον ασφαλή και 

συνεχή ανεφοδιασμό σε νερό, χωρίς τον οποίο δε θα ήταν δυνατό 

οι κάτοικοι να αντέξουν σε μακρόχρονες πολιορκίες. 

 

Η γραμμή του οχυρωματικού τους τείχους ακολουθούσε τη φυσική 

περίμετρο του βράχου. Οι επεκτάσεις που γίνονταν κατά καιρούς 

εκτείνονταν στα χαμηλότερα επίπεδα. Στα σημεία που οι 

ακροπόλεις ήταν αδύναμες από αμυντική άποψη, τα τείχη 

χτίζονταν ισχυρότερα και υψηλότερα. Τα οχυρωματικά τείχη 

διέθεταν πύλες στα σημεία των ευκολότερων φυσικών τους 

προσβάσεων. Ο αριθμός τους ποικίλλει από θέση σε θέση. 

 

Οι ακροπόλεις των Μυκηνών και της Τίρυνθας έχουν μία κύρια και 

μία δευτερεύουσα πύλη, η ακρόπολη των Αθηνών μόνο μία, ενώ η 

μεγαλύτερη σε έκταση ακρόπολη του Γλα, η οποία είχε συνολική 

περίμετρο τειχών 3 χμ. έχει τέσσερις πύλες. Στις δύο μεγαλύτερες 

ακροπόλεις της Αργολίδας είχαν χτιστεί και βοηθητικές έξοδοι, 

στενά συριγγοειδή ανοίγματα, τα οποία διευκόλυναν την 

επικοινωνία σε καιρό ειρήνης, ενώ μπορούσαν να φράζονται 

εύκολα σε καιρό πολιορκίας. 

 

Τίρυνθα 

 

Η Μυκηναϊκή ακρόπολη της Τίρυνθας είναι χτισμένη σε ένα 

βραχώδη λόφο ύψους 18 μ. στην πεδιάδα του Αργολικού Κόλπου. 

Το ύψωμα απέχει σήμερα 1,5 χμ. από την παραλία, κατά τη 

Μυκηναϊκή εποχή όμως, όπως έχουν δείξει γεωλογικές έρευνες, η 

θάλασσα έφτανε ως τους πρόποδες του λόφου. Η Πρωιμότερη 

κατοίκηση στο λόφο της Τίρυνθας ανάγεται στη Νεολιθική εποχή. 

Η κατοίκηση των Μυκηναϊκών χρόνων εκτεινόταν στα τρία 

υψώματα του λόφου που ονομάζονται άνω, μέση και κάτω 

ακρόπολη καλύπτοντας συνολικά μια έκταση 20.000 τμ. 

 



Το Μυκηναϊκό οχυρωματικό τείχος, χτισμένο με κυκλώπεια 

τοιχοδομία, είναι παλαιότερο από αυτό των Μυκηνών και είναι το 

επιβλητικότερο των Μυκηναϊκών ακροπόλεων. Το παλαιότερο 

τμήμα της οχύρωσης χτίστηκε γύρω στο 1400 π.Χ. Αργότερα 

άλλαξε η διαρρύθμιση της ανατολικής εισόδου, ενισχύθηκε το νότιο 

τείχος και η ακρόπολη περιέκλειε μια ακόμη μεγάλη περιοχή, τη 

μέση ακρόπολη. Η τελική διαμόρφωση της ακρόπολης στη μορφή 

που είναι σήμερα ορατή ολοκληρώθηκε γύρω στο 1200 π.Χ. 

 

Κατά το διάστημα αυτό, το νότιο τείχος ενισχύθηκε ακόμη 

περισσότερο, η ανατολική είσοδος έγινε σχεδόν απόρθητη και 

προστέθηκε το οχυρωματικό τείχος της κάτω ακρόπολης. Η 

οχύρωση περιλάμβανε τώρα ολόκληρη την επιφάνεια του 

υψώματος εξασφαλίζοντας έτσι τον ανεφοδιασμό του οχυρού σε 

νερό. Μία πλατιά αναβάθρα οδηγούσε στην κύρια είσοδο της άνω 

ακρόπολης, ενώ από μία δεύτερη δίοδο έφτανε κανείς στην κάτω 

ακρόπολη. Η αναβάθρα κατέληγε σε ένα ανοιχτό περίστυλο 

προαύλιο. 

 

Κάτω από τη στοά βρίσκονται οι λεγόμενες σύριγγες, διάδρομοι με 

οξύληκτη οροφή, οι οποίοι επικοινωνούσαν με μια σειρά από 

τετράγωνες αποθήκες με παρόμοια οροφή. Το μεγαλοπρεπές 

πρόπυλο αποτελούνταν από δύο στοές με κολώνες στην πρόσοψη 

και παραστάδες στους πλευρικούς τοίχους. Από το πρόπυλο 

έφτανε κανείς στην εξωτερική αυλή του ανακτόρου που ήταν 

στρωμένη με κονίαμα. Η βόρεια πλευρά της αυλής οριζόταν από 

δύο δωμάτια που χαρακτηρίζονται ως φυλάκια ή χώροι του 

ανακτορικού αρχείου και από ένα δεύτερο πρόπυλο που οδηγούσε 

σε μια τετράγωνη αυλή, η οποία ήταν επίσης στρωμένη με 

κονίαμα. 

 



 

 

Στη βόρεια πλευρά της αυλής ήταν χτισμένο το πολυτελές 

ανακτορικό συγκρότημα του 13ου αιώνα, η κατοικία του άνακτα, με 

τα δύο του μέγαρα που ήταν διακοσμημένα με τοιχογραφίες και 

ζωγραφιστά δάπεδα και όπου βρίσκονταν οι ηγεμονικοί θρόνοι. Η 

λεγόμενη "μέση ακρόπολη" ήταν κατοικημένη κατά την εποχή της 

ακμής, δεν έχει όμως ερευνηθεί ακόμη αρκετά. Στο δυτικό τείχος 

της μέσης ακρόπολης ήταν χτισμένος ο "δυτικός προμαχώνας", 

ένα καμπυλόγραμμο συμπληρωματικό τείχος. Στην εσωτερική του 

πλευρά βρισκόταν μια λίθινη σκάλα, στεγασμένη με εκφορική 

καμάρα που χρησίμευε μάλλον και ως πολεμίστρα. 

 

Στο σημείο αυτό της ακρόπολης βρέθηκε ένας κεραμικός κλίβανος. 

Σε ένα μεγάλο τμήμα του τείχους της "κάτω ακρόπολης" υπήρχαν 

τετράπλευρες κόγχες με εκφορική στέγαση και στενές πολεμίστρες 

που χρησιμοποιήθηκαν ως αποθήκες και κατοικίες. Η κύρια 

πρόσβαση στην άνω ακρόπολη γινόταν από ένα στενό πέρασμα 

της ανατολικής πλευράς μέσω της αναβάθρας. Το τείχος διέθετε 

και δύο δευτερεύουσες τοξωτές πύλες. Δύο καμαροσκέπαστα 

ανοίγματα προς το εξωτερικό της ακρόπολης οδηγούσαν σε 

μακριές υπόγειες σήραγγες, οι οποίες χρησίμευαν ως δεξαμενές. 

 

 

Κατά το 13ο αιώνα π.Χ. χτίστηκαν εκεί σε κλιμακωτά επίπεδα και 

με ενιαίο σχεδιασμό κατοικίες, εργαστήρια, ένας βωμός και ένα 

μικρό ιερό. Τα κτίσματα της ακρόπολης της Τίρυνθας 

καταστράφηκαν από σεισμό λίγο πριν από το 1200 π.Χ. Κατά τους 

τελευταίους μυκηναϊκούς χρόνους ο ανοχύρωτος πλέον οικισμός 

επεκτάθηκε μέχρι την παραλία φτάνοντας τα 245 στρέμματα. Μετά 

το 1125 π.Χ. περίπου, τα κτίσματα της ακρόπολης άρχισαν όπως 



και στις Μυκήνες να εγκαταλείπονται οριστικά. Οι οικοδομικές 

δραστηριότητες των κατοίκων της Τίρυνθας δεν περιορίστηκαν 

στην ακρόπολη. 

 

Κατά την εποχή της ακμής της κατασκευάστηκαν στην πεδιάδα 

αναχώματα και τείχη με σκοπό να μεταφέρουν την κοίτη του 

γειτονικού ποταμού και να προστατέψουν έτσι την περιοχή από τις 

πλημμύρες. Στα ανατολικά της ακρόπολης έχουν βρεθεί 

Μυκηναϊκοί θαλαμοειδείς τάφοι, ενώ σε απόσταση περίπου ενός 

χιλιομέτρου από την ακρόπολη, στους πρόποδες του λόφου του 

Προφήτη Ηλία, βρέθηκε ένας θολωτός τάφος. 

Το ανακτορικό συγκρότημα της Τίρυνθας που χρονολογείται στο 

13ο αιώνα π.Χ ήταν χτισμένο στο ανώτερο πλάτωμα της άνω 

ακρόπολης. Η πρόσβαση στο ανάκτορο γινόταν μέσα από μια 

ευρύχωρη τετράγωνη αυλή. Στη βόρεια πλευρά της αυλής 

βρισκόταν το λεγόμενο "Μεγάλο Μέγαρο", ο χώρος διασκέψεων 

του μυκηναίου ηγεμόνα. Στον κυρίως θάλαμο του μεγάρου είχε 

κατασκευαστεί μία κεντρική εστία ανάμεσα σε τέσσερις κίονες. 

Στον ανατολικό τοίχο, επάνω σε ένα χαμηλό λίθινο βάθρο με 

ζωγραφική διακόσμηση, βρισκόταν ο θρόνος του άνακτα. 

 

Το δάπεδο του μεγάρου ήταν στρωμένο με λειασμένο κονίαμα, το 

οποίο ήταν διακοσμημένο με δελφίνια και χταπόδια εγγεγραμμένα 

σε τετράγωνα. Το "μικρό μέγαρο" βρισκόταν στα βορειοδυτικά του 

μεγάλου και αποτελούνταν από ένα τετράγωνο προθάλαμο και 

από τον κυρίως δόμο. Εκεί υπήρχε, όπως και στο μεγάλο μέγαρο, 

ένας θρόνος και το δάπεδο ήταν κατά παρόμοιο τρόπο 

διακοσμημένο με ζωγραφικά θέματα εγγεγραμμένα σε τετράγωνα. 

 

Ανάμεσα στο μεγάλο μέγαρο και το δυτικό τείχος βρίσκονταν 

διαμερίσματα επιμελημένης κατασκευής διακοσμημένα με 

τοιχογραφίες, τα οποία θεωρούνται διαμερίσματα της βασιλικής 

οικογένειας. Το δωμάτιο του λουτρού ήταν ένας μικρός τετράγωνος 

χώρος στρωμένος με μια μονοκόμματη λίθινη πλάκα για δάπεδο. 

Ένα αυλάκι οδηγούσε τα νερά του λουτρού σε αποχετευτικό 

φρεάτιο. Στη ΒΔ γωνία της αυλής υπήρχε ένα κλιμακοστάσιο και 

ένα μεγαροειδές διαμέρισμα από δύο συνεχόμενα δωμάτια. Μια 



σειρά από άλλα δωμάτια στο ανατολικό τμήμα της ανακτορικής 

αυλής έχουν χαρακτηριστεί ως εργαστηριακοί ή αποθηκευτικοί 

χώροι. 

 

Η δυτική πτέρυγα ερμηνεύτηκε αρχικά ως "διαμερίσματα των 

γυναικών" ή του διαδόχου του άνακτα, αργότερα όμως 

διαπιστώθηκε ότι το συγκρότημα αυτό δεν είναι σύγχρονο με τα 

υπόλοιπα, αλλά ανήκει σε μια προγενέστερη οικοδομική περίοδο 

του ανακτόρου. Στο χώρο από το μεγάλο μέγαρο μέχρι το 

εξωτερικό πρόπυλο βρίσκονται αρκετά κατεστραμμένα κτήρια με 

ασαφή περιγράμματα. Σε τρία σημεία της βόρειας πτέρυγας έχουν 

βρεθεί κλιμακοστάσια που δείχνουν ότι το ανάκτορο είχε και ένα 

δεύτερο όροφο. 

 

 

 

 

Μυκήνες 

 

Η ακρόπολη των Μυκηνών είναι χτισμένη σ' ένα απρόσιτο 

βραχώδη λόφο που βρίσκεται ανάμεσα σε χαράδρες. Η κορυφή 

του υψώνεται 128 μ. επάνω από την επιφάνεια της θάλασσας. Η 

συνολική έκταση της ακρόπολης καλύπτει τα 30.000 τ.μ. Η 

Μυκηναϊκή ακρόπολη οχυρώθηκε γύρω στο 1340 π.Χ. με 

κυκλώπεια τείχη που ακολουθούσαν τη φυσική περίμετρο του 

λόφου. Αυτά έχουν πάχος κατά μέσον όρο 5.50 μ. και είναι 

χτισμένα από τεράστιους ογκόλιθους και μικρότερους δόμους. Το 



αρχικό ύψος του περιβόλου δε σώζεται σε κανένα σημείο, 

υπολογίζεται όμως ότι θα έφτανε τα 12 περίπου μέτρα. 

 

Η ακρόπολη είχε μια κύρια και μια δευτερεύουσα πύλη. Η κύρια 

ΒΔ πύλη, που χτίστηκε γύρω στο 1250 π.Χ. και ονομάζεται "πύλη 

των λεόντων", είναι ένα επιβλητικό μεγαλιθικό μνημείο που μπορεί 

να συγκριθεί με τις πύλες της Χεττιτικής πόλης Χάττουσα στη 

Μικρά Ασία. Επάνω από την πύλη, στο ανακουφιστικό τρίγωνο 

προβάλλει η παράσταση δύο ανάγλυφων αντιμέτωπων λιονταριών 

που στηρίζουν τα μπροστινά τους πόδια σε ένα αμφίκοιλο βωμό 

και περιβάλλουν έναν κίονα Μινωικού τύπου. 

 

Η επιβλητική πύλη της ακρόπολης με τη αποτρόπαια παράσταση 

των λιονταριών θα ήταν το έμβλημα των Μυκηναίων ηγεμόνων και 

το σύμβολο της ισχύος τους για τους υπήκοους αλλά για και τους 

επίσημους ξένους επισκέπτες. Μέσα από την πύλη βρισκόταν μια 

σκεπασμένη αυλή με ένα μικρό θάλαμο που λειτουργούσε ίσως ως 

φυλάκιο. Στα δεξιά της πύλης βρισκόταν ένα κτήριο εφαπτόμενο 

στο τείχος, το οποίο χαρακτηρίζεται ως σιταποθήκη λόγω των 

πιθαριών με απανθρακωμένο σιτάρι που βρέθηκαν εκεί. 

 

Κατά μήκος του νότιου τείχους, στην κάτω ακρόπολη 

αποκαλύφθηκαν ιδιωτικά κτήρια που φέρουν συμβατικές 

ονομασίες ανασκαφέων των Μυκηνών ή των σημαντικότερων 

ευρημάτων που βρέθηκαν σ' αυτά, όπως "οικία Τσούντα", "οικία 

Wace"και "οικία του κρατήρα των πολεμιστών". Στο κέντρο αυτού 

του συγκροτήματος βρισκόταν το "θρησκευτικό κέντρο" των 

Μυκηνών. Στο σημείο αυτό βρέθηκαν πολλά τελετουργικά 

αντικείμενα, βωμοί και πολυτελή διαμερίσματα, όπου κατοικούσαν 

ίσως οι αρχιερείς. 

 



 

 

Μια πλατιά αναβάθρα οδηγούσε από την πύλη των λεόντων στο 

εσωτερικό της ακρόπολης και το ανάκτορο, το οποίο βρισκόταν 

στο ψηλότερο σημείο της. Από το ανακτορικό συγκρότημα που 

ήταν χτισμένο σε διάφορα επίπεδα σώζονται μόνο λίγα δωμάτια, 

ανάμεσα στα οποία το μέγαρο του άνακτα, ένας ξενώνας και τα 

ανακτορικά εργαστήρια. Στο εσωτερικό της ακρόπολης δεν 

υπήρχαν πηγές, γι΄ αυτό το νερό αντλούνταν από πηγάδια και 

συγκεντρωνόταν σε μια υπόγεια δεξαμενή. Η κάθοδος στη 

δεξαμενή γινόταν μέσω ενός διαδρόμου με οξύληκτη οροφή που 

είχε χτιστεί κάτω από το βόρειο τείχος. 

 

Κοντά στην ακρόπολη των Μυκηνών βρίσκονταν οι βασιλικοί 

θολωτοί τάφοι και οι "ταφικοί περίβολοι", όπου ήταν θαμμένα τα 

πρόσωπα της βασιλικής οικογένειας. Ο αρχαιότερος ταφικός 

περίβολος Β βρίσκεται έξω από την κύρια πύλη. Ο ταφικός 

περίβολος Α που βρίσκεται στα ΝΑ της πύλης των λεόντων ήταν 

και εκείνος αρχικά έξω από το οχυρωματικό τείχος, κατά το 

διάστημα όμως της επέκτασης της οχύρωσης περικλείστηκε μέσα 

στα τείχη. Τα λιγότερο σημαίνοντα πρόσωπα και οι πολίτες ήταν 

θαμμένοι σε θαλαμοειδείς τάφους στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Γλας 

 

Η Μυκηναϊκή ακρόπολη του Γλα βρίσκεται σε ένα βραχώδη λόφο 

στο ΒΑ τμήμα της Κωπαϊδικής πεδιάδας. Η Κωπαΐδα είναι μια 



φυσική λίμνη που είχε αποξηρανθεί τεχνητά κατά τη Μυκηναϊκή 

εποχή. Πριν από την αποξήρανση της λίμνης η ακρόπολη του Γλα 

ήταν ένα νησί. Όπως δείχνει η κεραμική που βρέθηκε στο λόφο, η 

Πρωιμότερη κατοίκηση στη θέση αυτή ανάγεται στη Νεολιθική 

εποχή. Η Μυκηναϊκή οχύρωση του Γλα, χτισμένη γύρω στα τέλη 

του 14ου αιώνα π.Χ. με τη χαρακτηριστική κυκλώπεια τοιχοδομία, 

έχει τη μεγαλύτερη περίμετρο από όλες τις άλλες Μυκηναϊκές 

ακροπόλεις περικλείοντας μια έκταση 3.000 στρεμμάτων. 

 

Η οικοδομική ιδιομορφία του οχυρωματικού τείχους είναι η 

οδόντωση που παρατηρείται σε ορισμένα τμήματα του τείχους, ένα 

στοιχείο που αποσκοπούσε στην σταθερότερη στερέωση των 

τειχών στο βράχο. Κατά μια άλλη άποψη, η οδόντωση 

αντιπροσωπεύει τις συνδέσεις τμημάτων του τείχους και οφείλεται 

απλώς στα διαφορετικά στάδια εξέλιξης του οικοδομικού 

προγράμματος. Η ακρόπολη έχει τέσσερις πύλες. Από αυτές η 

καλύτερα διατηρημένη, η νοτιοδυτική, διαθέτει φυλάκια στις δύο 

πλευρές της. 

 

Ένα ιδιαίτερης σημασίας εύρημα από την περιοχή αυτή, ένα 

θραύσμα από λίθινα κέρατα καθοσιόσεως, τα οποία ήταν ένα 

χαρακτηριστικό έμβλημα των μινωικών ανακτόρων, προδίδει τη 

σύνδεση των μυκηναϊκών ηγεμονιών με το μινωικό πολιτισμό. Αν 

και ο τρόπος οικοδόμησης του οχυρωματικού τείχους εντάσσει το 

Γλα στις Μυκηναϊκές ακροπόλεις, το είδος των κτισμάτων και η 

χρήση της ακρόπολης είναι εντελώς διαφορετικά απ' ό,τι στις 

υπόλοιπες. 

 

Ο Γλας δεν ήταν ένας οχυρωμένος οικισμός που περιέκλειε το 

ανάκτορο του ηγεμόνα, αλλά ένας χώρος αφιερωμένος 

αποκλειστικά στην προστασία του κρατικού θησαυρού που στη 

συγκεκριμένη περίπτωση ήταν τα αγροτικά προϊόντα και τα 

εμπορεύματα που φυλάσσονταν στα κτίριά της. Τα μέλη της 

ηγεσίας ή οι εκπρόσωποί της που κατοικούσαν εκεί διηύθυναν τη 

διακίνηση και τη διάθεση των προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα 

επέβλεπαν τη συντήρηση των αποστραγγιστικών έργων. 

 



Στο ΒΑ άκρο της ακρόπολης είναι χτισμένο το λεγόμενο μικρό 

ανάκτορο, ένα γωνιώδες συγκρότημα που αναπτύσσεται σε δυο 

πτέρυγες με μικρά δωμάτια, τα οποία είχαν το ίδιο ακριβώς 

αρχιτεκτονικό σχέδιο. Για πολλούς ερευνητές το συγκρότημα αυτό 

ήταν το ανάκτορο του Μυκηναίου άνακτα, κατά άλλους ερευνητές 

όμως θεωρείται η κατοικία δύο ανώτερων αξιωματούχων. Στο 

κεντρικό σημείο της ακρόπολης βρισκόταν ένα συγκρότημα 

κτηρίων που ονομάζεται αγορά. Το συγκρότημα αυτό αποτελείται 

από ομοιόμορφα κτήρια με μεγάλα δωμάτια. 

 

Κατά μήκος των μακρών πλευρών των δωματίων ήταν χτισμένα 

αβαθή αυλάκια. Στα δωμάτια αυτά βρέθηκαν πιθάρια με μεγάλες 

ποσότητες απανθρακωμένων σιτηρών. Αν και τα κτήρια της 

αγοράς προορίζονταν μάλλον για την αποθήκευση των αγροτικών 

προϊόντων, οι τοίχοι τους ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες. 

Ανάμεσα στα διάφορα κτιριακά συγκροτήματα της ακρόπολης 

βρισκόταν μια μεγάλη άχτιστη έκταση. 

 

 

 

Η ακρόπολη του Γλα δεν είχε μεγάλη διάρκεια ζωής. Τα κτήρια της 

ακρόπολης καταστράφηκαν από ξαφνική πυρκαγιά γύρω στο 1200 

π.Χ. Μετά την κατάρρευση των αποστραγγιστικών έργων και όταν 

η ακρόπολη αποκλείστηκε πάλι από τα νερά της λίμνης και από 

τους βάλτους, η χρησιμότητα του οχυρού δεν είχε πλέον λόγο 

ύπαρξης και έτσι ο λόφος δεν επανακατοικήθηκε από τότε. 

 



ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

Μετά τη Μεσοελλαδική περίοδο, από την οποία έλειπε σχεδόν 

ολοκληρωτικά το θρησκευτικό στοιχείο, αναδύεται στο χώρο της 

ηπειρωτικής Ελλάδας μια εποχή, κατά την οποία η θρησκεία 

κυριαρχεί με την παρουσία της στο σύνολο των κοινωνικών 

δραστηριοτήτων. Τα πρώτα στοιχεία για τη Μυκηναϊκή λατρεία 

προέρχονται από την εποχή των λακκοειδών τάφων. Οι δοξασίες 

αυτής της εποχής είναι φανερά επηρεασμένες από τη θρησκεία και 

το λατρευτικό τυπικό της Μινωικής Kρήτης. 

 

Οι θρησκευτικές ομοιότητες των δύο αυτών πολιτισμικών χώρων 

του Αιγαίου μαρτυρούνται μέσα από την παρουσία των ίδιων ιερών 

συμβόλων και παρόμοιων λατρευτικών αντικειμένων. Κατά τη 

διάρκεια των ώριμων φάσεων της Μυκηναϊκής εποχής 

(Υστεροελλαδική III A - III Γ) το τυπικό της λατρείας αποκτά μια 

στερεότυπη μορφή. Η ανάγνωση των θρησκευτικών πράξεων 

αυτής της περιόδου και η ερμηνεία τους υποβοηθούνται τώρα και 

από ένα πλήθος εικονιστικών παραστάσεων σε τοιχογραφίες, 

σφραγίδες και χρυσά δαχτυλίδια. 

 

Η ερμηνεία αυτών των παραστάσεων, οι οποίες είναι συχνά 

κωδικοποιημένες σε μεγάλο βαθμό, συμπληρώνεται από την 

πλουσιότερη και σαφέστερη Κρητική εικονογραφία. Οι επιδράσεις 

όμως της μινωικής Κρήτης αφορούν περισσότερο το τυπικό της 

λατρείας και λιγότερο τις βασικές θρησκευτικές αρχές. Παράλληλα 

με τη λατρεία της γυναικείας Μινωικής θεότητας, η οποία 

διακρίνεται από έντονα ανατολικά στοιχεία, διαπιστώνεται, κυρίως 

μέσα από τις γραπτές πηγές, και η λατρεία άλλων γυναικείων και 

αντρικών θεοτήτων με ονόματα Ινδοευρωπαϊκής προέλευσης. 

 

Από το σύνολο των γλωσσολογικών και των αρχαιολογικών 

δεδομένων προκύπτει ότι κατά την Ύστερη Χαλκοκρατία είχε 

διαμορφωθεί ήδη το πάνθεον και οι κύριες μορφές λατρείας της 

κλασικής Ελλάδας. Τις πληροφορίες των θρησκευτικών 

παραστάσεων συμπληρώνουν τα αποσπασματικά αλλά 

σαφέστατα κείμενα από τις πινακίδες της Πύλου, της Κνωσού και 



της Θήβας. Τα σχετικά κείμενα αφορούν διοικητικά ζητήματα της 

θρησκείας, καταλόγους των προσφορών στα ιερά, την περιουσία 

και τα καθήκοντα του ιερατείου. Όπως και στη Μινωική Κρήτη η 

θρησκευτική και η πολιτική εξουσία εμφανίζονται 

αλληλοεξαρτώμενες, αν όχι ταυτόσημες στο ανώτατο επίπεδο της 

ιεραρχίας. 

 

Η έλλειψη ειδικών οικοδομημάτων αφιερωμένων αποκλειστικά στη 

λατρεία δείχνει ότι οι ιερές τελετουργίες γίνονταν συνήθως στο 

ύπαιθρο ή σε ιερά κορυφής. Τα ιερά κτίσματα που μαρτυρούνται 

μόνο σε ελάχιστες εικονιστικές παραστάσεις είχαν τη μορφή 

υπαίθριου τεμένους με τρίκλιτο αρχιτεκτονικό σχέδιο. Το γεγονός 

ότι Μυκηναϊκά ιερά έχουν εντοπιστεί κάτω από ναούς της 

Αρχαιότητας αποτελεί μια σαφή ένδειξη ότι ορισμένοι τόποι 

λατρείας της Μυκηναϊκής εποχής διατήρησαν την ιερή τους 

σημασία και σε μεταγενέστερες περιόδους. 

 

Παράλληλα με την αρχιτεκτονική, την εικονογραφία και τα γραπτά 

κείμενα, ως πηγή πληροφοριών για τη Μυκηναϊκή θρησκεία 

χρησιμοποιούνται και τα Ομηρικά Έπη, παρόλο που οι μαρτυρίες 

του Ομήρου προέρχονται ως ένα μεγάλο βαθμό από 

μεταγενέστερες περιόδους. Οι παραδόσεις του Ομήρου οι σχετικές 

με τις θρησκευτικές δοξασίες συνδέουν τη Μυκηναϊκή λατρεία με τη 

θρησκεία και τα ταφικά έθιμα της κλασικής Ελλάδας και ιδιαίτερα 

με τη λατρεία των ηρώων. 

 

Θεότητες 

 

Στη Μυκηναϊκή εικονογραφία επαναλαμβάνεται συχνά η 

απεικόνιση μιας επιβλητικής γυναικείας μορφής, στην οποία 

αναγνωρίζεται η "Μητέρα - Θεά", η σημαντικότερη θεότητα της 

Μινωικής Κρήτης. Η παρουσία της θεότητας αυτής στην 

ηπειρωτική Ελλάδα αλλά και ο πανομοιότυπος τρόπος με τον 

οποίο απεικονίζεται δείχνουν ότι η λατρεία της Μινωικής θεάς της 

γονιμότητας βρήκε πρόσφορο έδαφος στους αγροτικούς 

πληθυσμούς της Μυκηναϊκής Ελλάδας. Τα διάφορα σύμβολα που 

συνοδεύουν τις θρησκευτικές παραστάσεις δείχνουν ότι στη 



μητέρα-θεά αποδίδονταν, όπως και στην Κρήτη, πολλές 

διαφορετικές ιδιότητες. 

 

Οι ασπίδες την παρουσιάζουν ως θεά του πολέμου, ενώ τα ζώα 

και τα πουλιά που κρατά στα χέρια της αποδίδουν την ιδιότητα της 

Πότνιας Θηρών, δηλαδή της θεάς στη δικαιοδοσία της οποίας 

ανήκαν η γέννηση και ο θάνατος των ζώων. Ένα από τα 

συχνότερα εμβλήματά της ήταν το φίδι, η ίδια όμως η θεά δεν 

απεικονίζεται ποτέ ως "Θεά των Όφεων". Αντίθετα με τη ύψιστη 

αυτή γυναικεία θεότητα, άρρενες θεοί δεν απεικονίζονταν στη 

Μυκηναϊκή τέχνη. 

 

Το γεγονός αυτό τους διαφοροποιεί αρκετά από το θεό της 

Μινωικής Κρήτης, ο οποίος θεωρείται σύζυγος, γιος ή ακόλουθος 

της Μητέρας - Θεάς και απεικονίζεται λιγότερο συχνά από αυτήν 

αλλά σταθερά στη Μινωική τέχνη. Εκτός από τη γυναικεία θεότητα 

απεικονίζονται και δαιμονικές μορφές που θα ήταν οι ακόλουθοι 

της ανθρωπόμορφης θεάς, όπως οι ονόμορφοι δαίμονες που 

απεικονίζονται σε μια τοιχογραφία των Μυκηνών ή στο χρυσό 

δαχτυλίδι της Τίρυνθας. 

 

Ένα από τα πιο αγαπημένα θέματα της Μυκηναϊκής θρησκευτικής 

εικονογραφίας αποτελούν οι σφίγγες, μυθικές μορφές ανατολικής 

προέλευσης με σώμα λιονταριού και γυναικείο κεφάλι, οι οποίες 

παρουσιάζονται συνήθως φορώντας ένα φτερωτό στέμμα. Οι 

ομοιότητες της Μυκηναϊκής και της Μινωικής θρησκευτικής 

εικονογραφίας έκαναν τους μελετητές να πιστεύουν ότι οι 

Μυκηναϊκές δοξασίες ταυτίζονταν απόλυτα με τις Μινωικές, 

έχοντας και αυτές ανατολικές ρίζες. Η ανάγνωση των κειμένων της 

Μυκηναϊκής γραφής αποκάλυψε όμως μια αρκετά διαφορετική 

εικόνα για τη Μυκηναϊκή θρησκεία. 

 

Στα κείμενα των ανακτορικών πινακίδων αναφέρονται ονόματα 

θεών του Ελληνικού δωδεκάθεου όπως ο Δίας, η Ήρα, ο 

Ποσειδών, η Άρτεμις, ο Ερμής και ο Διόνυσος, ενώ ιδιαίτερα συχνή 

είναι η αναφορά στη "Πότνια Θηρών", μια πρώιμη τοπική Θεότητα 

που ταυτίζεται με τη Θεά Αθηνά. Μαζί με αυτές διαπιστώθηκε η 



λατρεία και άλλων άγνωστων μέχρι τότε Θεοτήτων, οι οποίες 

φαίνεται ότι έχασαν τη σημασία τους στο μεταγενέστερο Ελληνικό 

κόσμο. Έτσι, το πάνθεο της Μυκηναϊκής εποχής θεωρείται σήμερα 

ένας συγκερασμός στοιχείων που εκφράζει τη συνύπαρξη της 

τοπικής παράδοσης με επείσακτα Μινωικά στοιχεία. 

 

Η παράλληλη λατρεία θεοτήτων διαφορετικής προέλευσης αλλά 

και η διαφορετική απόδοση του θρησκευτικού τυπικού στην τέχνη 

δείχνουν ότι οι Μυκηναίοι πήραν από τη Μινωική λατρεία μόνο ότι 

δεν ερχόταν σε αντίθεση με τις δικές τους θρησκευτικές 

παραδόσεις. 

 

 

 

Τελετουργίες 

 

Οι πλούσιες εικονιστικές παραστάσεις της Μυκηναϊκής τέχνης μας 

δίνουν πολλές πληροφορίες για το λατρευτικό τυπικό της 

Μυκηναϊκής θρησκείας. Οι παραστάσεις αυτές έχουν αφηγηματικό 

χαρακτήρα, όπως και οι μινωικές, και συναντώνται στις 

τοιχογραφίες των ανακτόρων, σε σφραγιδόλιθους και σε 

σφραγιστικά δαχτυλίδια. Οι παραστάσεις των δαχτυλιδιών και των 

σφραγίδων είναι σε μεγάλο βαθμό κωδικοποιημένες για να 

χωρέσουν στις μικρές επιφάνειες των αντικειμένων αυτών. Έτσι, 

στην ερμηνεία των παραστάσεων χρησιμοποιούνται οι συγκρίσεις 

με την ανάλογη εικονογραφία της Μινωικής Κρήτης. 



 

Το κύριο εικονιστικό θέμα αυτών των παραστάσεων είναι η λατρεία 

της γονιμότητας και της βλάστησης που εορτάζονταν μάλλον σε 

ημερολογιακή βάση, σύμφωνα με τον κύκλο της γεωργικής 

παραγωγής. Οι συνηθέστερες λατρευτικές πράξεις είναι οι δεήσεις, 

οι τελετουργικοί χοροί, οι πομπές, οι προσφορές και οι θυσίες. Οι 

θρησκευτικές σκηνές εκτυλίσσονταν στο ύπαιθρο, σε βραχώδη 

τοπία, κάτω από ιερά δέντρα και μπροστά σε σταθερούς ή 

κινητούς βωμούς. Οι χοροί είχαν στόχο να προκαλέσουν την 

οραματική εμφάνιση της Θεάς στο ποίμνιο, τη λεγόμενη 

Θεοφάνεια, που είναι γνωστή κυρίως από τη Μινωική 

εικονογραφία. 

 

Η θεά τοποθετούνταν από τους καλλιτέχνες συνήθως στο κεντρικό 

σημείο των παραστάσεων. Γύρω της οι πιστοί απεικονίζονταν σε 

διάφορες στάσεις δέησης, σε μικρότερο μέγεθος απ' αυτήν για να 

τονιστεί έτσι η διαβάθμιση της σημασίας των εικονιζόμενων 

προσώπων. Συχνά όμως, λόγω της αφαιρετικής απόδοσης των 

απεικονίσεων και του μικρού μεγέθους των παραστάσεων, είναι 

δύσκολο να γίνει η διάκριση μεταξύ λατρευτών και θεοτήτων. 

Ανάμεσα στις μορφές εμφανίζονται διάφορα αιωρούμενα 

θρησκευτικά σύμβολα. 

 

Τα ίδια σύμβολα εμφανίζονται και ως μεμονωμένα διακοσμητικά 

μοτίβα στην τέχνη, αλλά και ως αυτούσια αντικείμενα λατρείας 

φτιαγμένα από διάφορα υλικά. Τα συχνότερα από αυτά ήταν ο 

ιερός κόμβος, η οκτώσχημη ασπίδα και τα ιερά κέρατα. Παρά 

όμως την εμφανή Μινωική προέλευση όλων αυτών των συμβόλων, 

οι Μυκηναίοι δε φαίνεται να υιοθέτησαν ευρέως τον διπλό πέλεκυ, 

το ύψιστο θρησκευτικό σύμβολο της Μινωικής λατρείας. 

 

Μέσα από τα κείμενα των πινακίδων γνωρίζουμε αρκετά καλά τα 

είδη των λατρευτικών προσφορών. Οι συνηθέστερες προσφορές 

στις θεότητες ήταν αγροτικά προϊόντα, τα δημητριακά, το μαλλί, το 

λάδι αλλά και προϊόντα της βιοτεχνίας, ανάμεσα στα οποία και 

πολύτιμα αντικείμενα. Η προσφορά υφασμάτων είχε ένα 

συμβολικό νόημα που παραπέμπει στις εορτές του πέπλου της 



Αθηνάς. Προς τιμήν των αρρένων θεών θυσιάζονταν πολύ συχνά 

ζώα. Μια αρκετά συνηθισμένη προσφορά στα ιερά ήταν τα πήλινα 

ζωόμορφα ειδώλια που έπαιζαν συμβολικά μάλλον το ρόλο της 

προσφοράς κοπαδιών στα ιερά αλλά και το ρόλο του θυσιασμένου 

ζώου. 

Τα πιο χαρακτηριστικά όμως λατρευτικά αντικείμενα των 

Μυκηναίων αποτελούν τα μικρά χειροποίητα ανθρωπόμορφα 

ειδώλια από πηλό. Αυτά διακρίνονται ανάλογα με το σχήμα του 

περιγράμματός τους, ανάλογα δηλαδή αν είχαν μαζεμένα τα χέρια 

τους στο στήθος ή υψωμένα σε στάση προσευχής, σε ειδώλια 

τύπου Φ και Ψ. Ανάμεσα στις υπόλοιπες παραλλαγές τους 

διακρίνονται μια ένθρονη παραλλαγή και ο τύπος της 

"κουροτρόφου". 

 

Ένας άλλος τύπος ειδωλίου μεγαλύτερου σχήματος, που απαντά 

συνήθως σε οργανωμένα ιερά, ήταν κατασκευασμένος με κεραμικό 

τροχό όπως τα κεραμικά αγγεία. Τα ειδώλια ήταν αφιερώματα των 

πιστών στις θεότητες, τις οποίες υπηρετούσαν ως πιστοί 

λατρευτές. Τα ειδώλια βρίσκονται σε ιερά, σε τάφους αλλά και σε 

ιδιωτικές κατοικίες. Στις κατοικίες ήταν τοποθετημένα σε ειδικούς 

χώρους, ανάλογους με τα σημερινά εικονοστάσια και έπαιζαν 

μάλλον προστατευτικό και αποτροπαϊκό ρόλο για την οικογένεια. 

 

Ιερατείο 

Ορισμένα από τα πρόσωπα των θρησκευτικών σκηνών 

αναγνωρίζονται ως μέλη του ιερατείου. Οι γυναίκες ιέρειες 

εμφανίζονται με φορέματα μινωικού τύπου που άφηναν ακάλυπτο 

το στήθος. Με το τελετουργικό αυτό ένδυμα τονιζόταν το στοιχείο 

της γονιμότητας που ήταν απαραίτητο για την ευλογία των 

καλλιεργειών και των γεννημάτων. Οι άντρες ιερείς φορούσαν 

επίσης ένα χαρακτηριστικό ιερατικό ένδυμα, ένα μακρύ χειριδωτό 

χιτώνα. 

 

Σε παραστάσεις σφραγίδων εμφανίζεται το μοτίβο γενειοφόρων 

αντρών, οι οποίοι επίσης χαρακτηρίζονται ιερείς βάσει συγκρίσεων 

με τη θρησκευτική εικονογραφία της Μινωικής Κρήτης και της 

Ανατολής. Κατά το τελευταίο αυτό εικονιστικό πρότυπο οι ιερείς 



απεικονίζονται με μακρύ κροσσωτό χιτώνα και κρατώντας συχνά 

έναν πέλεκυ Συροπαλαιστινιακού τύπου. Μερικές φορές κατά τη 

διάρκεια των θρησκευτικών τελετών οι ιερείς, άντρες και γυναίκες, 

φορούσαν δέρματα ζώων που συμβόλιζαν μάλλον το θυσίασμα. 

 

Η ύπαρξη αυτού του τύπου ιερατικού ενδύματος πιστοποιείται και 

μέσα από τα κείμενα των πινακίδων, όπου έχουν επισημανθεί 

αναφορές σε ιερατικά πρόσωπα που φορούν δέρματα ζώων (di-

pte-ra-po-ro), τη διφθέρα. Τα μέλη του ιερατείου πρωτοστατούσαν 

στις θρησκευτικές τελετές, δέχονταν τις προσφορές των πιστών και 

των ηγεμόνων και διαχειρίζονταν την περιουσία των ιερών. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των πινακίδων, το ιερατείο διακρινόταν 

σε διάφορους βαθμούς ιεραρχίας και σε διαφορετικές ειδικότητες. 

 

Έτσι αναφέρονται κλειδούχοι, ιερουργοί, τελεστές και μια "Ιέρεια 

των Ανέμων". Στις θρησκευτικές κοινότητες ανήκαν και άλλα 

πρόσωπα αφιερωμένα στη λατρεία και, ανάλογα με τη σημασία 

του ιερού, ένας κάθε φορά διαφορετικός αριθμός δούλων. Στα 

κείμενα της Γραμμικής Β υπάρχουν επίσης σαφείς ενδείξεις ότι οι 

σχέσεις του ιερατείου και της πολιτικής εξουσίας ήταν 

συνυφασμένες και αλληλοεξαρτώμενες. ΟWanax, το πρόσωπο 

που βρισκόταν στην υψηλότερη βαθμίδα της πολιτικής ηγεσίας, 

ίσως ήταν εκείνο που συγκέντρωνε και τις θρησκευτικές εξουσίες. 

 

Ιερά 

 

Κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. στις χώρες της Ανατολής και στην 

Αίγυπτο συνηθιζόταν η τέλεση των θρησκευτικών τελετών σε 

επιβλητικά κτήρια αφιερωμένα αποκλειστικά στη λατρεία. Οι ναοί 

αυτοί ήταν σαφώς διαχωρισμένοι από τα κοσμικά κτήρια από 

άποψη τοπογραφική αλλά και από την άποψη της αρχιτεκτονικής 

σύλληψης και του διακοσμητικού προγράμματος. Στη Μινωική 

Κρήτη αντίθετα ο διαχωρισμός ιερών και κοσμικών κτηρίων δεν 

ήταν τόσο εμφανής, ωστόσο αναγνωρίζονται ειδικοί χώροι 

λατρείας στα ανάκτορα και στις ιδιωτικές κατοικίες, ενώ παράλληλα 

διαπιστώνεται η ύπαρξη της υπαίθριας λατρείας σε ιερά κορυφής 

και σε ιερά σπήλαια. 



 

Στα κτήρια της Μυκηναϊκής Ελλάδας ο εντοπισμός των ιερών 

χώρων είναι πολύ πιο δύσκολος. Oι αρχαιολογικές και οι 

εικονογραφικές μαρτυρίες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι οι ιερές 

πράξεις τελούνταν κατά κύριο λόγο στο ύπαιθρο. Oι θρησκευτικές 

σκηνές που απεικονίζονται στα σφραγιστικά δαχτυλίδια 

εκτυλίσσονται συχνά σε ορεινά βραχώδη τοπία, κοντά σε ιερά 

δέντρα και σε πηγές νερού. Στη Μυκηναϊκή εικονογραφία 

αναγνωρίζεται όμως παράλληλα και το γνωστό από τη Μινωική 

Κρήτη "τριμερές ιερό", ένα τρίκλιτο κτίσμα ελαφριάς κατασκευής 

διακοσμημένο με ιερά σύμβολα. 

 

Αν και οι αρχαιολογικές μαρτυρίες των υπαίθριων ιερών και των 

ιερών κορυφής δεν είναι ακόμη αρκετές, από τα μέχρι τώρα 

ευρήματα γνωρίζουμε ότι στις τοποθεσίες όπου ασκούνταν η 

Μυκηναϊκή λατρεία ιδρύθηκαν αργότερα ναοί της Αρχαϊκής και της 

Κλασικής περιόδου. Το παλαιότερο Μυκηναϊκό ιερό εντοπίστηκε 

στην Επίδαυρο, κάτω από το ναό του Απόλλωνα Μαλεάτα και 

χρονολογείται στην Υστεροελλαδική Ι περίοδο. Kατά τον ίδιο 

τρόπο, ερευνώντας δηλαδή τα βαθύτερα στρώματα των αρχαϊκών 

και κλασικών ναών, έχουν ανακαλυφθεί υπολείμματα Μυκηναϊκών 

κτηρίων στην Ελευσίνα και τη Δήλο. 

 

Την ύπαρξη οργανωμένων ιερών χώρων βεβαιώνουν και τα 

κείμενα των πινακίδων, όπου καταγράφονται οι προσφορές των 

υπηκόων και των ηγεμόνων στα ιερά, οι κατάλογοι του 

προσωπικού των ιερών και ο αριθμός των δούλων που 

αναλογούσαν σε κάθε ένα από αυτά. Τα ιερά αναφέρονται εκεί 

συνήθως ως τοπωνύμια, όπως το θρησκευτικό κέντρο της Pa-ki-

ja-ne. Ιεροί χώροι έχουν εντοπιστεί και σε οικιστικά σύνολα. Tα 

ιερά των οικισμών δεν παρουσιάζουν ιδιότυπο αρχιτεκτονικό 

σχήμα. 

 

Ο χαρακτηρισμός τους γίνεται από την ανεύρεση ιερών σκευών και 

από την ύπαρξη χτιστών βάθρων, όπου τοποθετούνταν τα ειδώλια 

και τα τελετουργικά σκεύη. Τέτοιοι ιεροί χώροι έχουν εντοπιστεί 

στις Μυκήνες, την Πύλο, στο Μπερμπάτι και το Καλαπόδι της 



Φωκίδας. Τα πιο χαρακτηριστικά και καλοδιατηρημένα ιερά όμως 

έχουν εντοπιστεί εκτός της ηπειρωτικής Ελλάδας, στη Μυκηναϊκή 

πόλη της Φυλακωπής, στη Mήλο και την Αγία Ειρήνη της Κέας. 

Στην ακρόπολη των Μυκηνών, το λεγόμενο "θρησκευτικό κέντρο" 

είναι ένα κτιριακό συγκρότημα που βρίσκεται νοτιοδυτικά του 

ταφικού περιβόλου Α. 

 

 

 

Στα Μυκηναϊκά ανάκτορα υπήρχαν επίσης ιεροί χώροι, αν και η 

επισήμανση τέτοιων χώρων εκεί είναι πιο δύσκολη απ' ό,τι στα 

Μινωικά ανάκτορα. Στη μεγάλη τελετουργική εστία του μεγάρου 

τελούνταν ίσως σπονδές και θυσίες, ενώ στο θρόνο του άνακτα 

ίσως έδρευαν οι αρχιερείς ή ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης. Την 

ιερότητα του ανακτορικού χώρου υποδεικνύει και το εικονιστικό 

πρόγραμμα των τοιχογραφιών που κοσμούσαν τους εσωτερικούς 

χώρους. 

 

Οι τοιχογραφίες της Πύλου έχουν συνολικά θρησκευτικό 

περιεχόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι στο χώρο του ανακτόρου 

τελούνταν ιερές πράξεις. Έτσι, παρά τα λιγοστά δείγματα των 

σαφώς αναγνωρίσιμων ιερών χώρων, θεωρείται βέβαιο ότι σε 

κάθε Μυκηναϊκό οίκημα, ακρόπολη ή ανάκτορο υπήρχαν ειδικοί 

χώροι αφιερωμένοι στη λατρεία. 

 

 



ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 

Η μετάβαση στην Ύστερη Χαλκοκρατία συνδέεται με μια ριζική 

αλλαγή των κοινωνικών δεδομένων. Στους ταφικούς περιβόλους 

των Μυκηνών διακρίνεται καθαρά η μετάβαση από την ισότιμη 

κοινωνία της Μεσοελλαδικής εποχής στην αυστηρά ιεραρχημένη 

Υστεροελλαδική κοινωνία. Η ποικιλία και η πολυτέλεια των 

ταφικών κτερισμάτων αυτής της περιόδου δείχνoυν την ύπαρξη 

σαφώς διαχωρισμένων κοινωνικών στρωμάτων, ανάμεσα στα 

οποία είχε αρχίσει ήδη να ξεχωρίζει μια ισχυρή ηγετική τάξη. 

 

Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι ο θεσμός της βασιλείας, η 

οριστική μορφή του οποίου είναι γνωστή από τα μυκηναϊκά 

κείμενα, είχε μάλλον διαμορφωθεί ήδη από την αρχή της Ύστερης 

Χαλκοκρατίας. Ο σχηματισμός της πολιτικής ηγεσίας φαίνεται ότι 

είχε και ένα ιδεολογικό υπόβαθρο· το κύρος και η ισχύς των 

βασιλέων απέρρεε από τη συγγένειά τους με μια παλαιότερη 

ηγετική κάστα, η οποία είχε στο μεταξύ ηρωοποιηθεί. Κατά τη 

διάρκεια του 15ου αιώνα π.Χ. οι Μυκηναίοι ηγεμόνες υιοθέτησαν 

τα πρότυπα κοινωνικής οργάνωσης της Μινωικής Κρήτης και της 

Εγγύς Ανατολής και τα εφάρμοσαν δημιουργώντας "Ανακτορικά 

Κράτη". 

 

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο Wanax, ο οποίος ασκούσε 

συγχρόνως πολιτική και θρησκευτική εξουσία. Τα κατώτερα 

διοικητικά καθήκοντα και οι εξουσίες μοιράζονταν σε τοπικούς 

άρχοντες και ελεγκτές, ενώ για την ασφάλεια του κράτους φρόντιζε 

ο Lawagetas, ο αρχηγός του στρατού. Το πολιτικό σύστημα ήταν 

απόλυτα συγκεντρωτικό και στηριζόταν στη γαιοκτησία. Χάρη στη 

γραφειοκρατική οργάνωση και στην επιτυχή οικονομική διαχείριση 

οι αγροτικοί οικισμοί της Μέσης Χαλκοκρατίας μετατράπηκαν σε 

πόλεις - κράτη με αποτελεσματική διοίκηση και διεθνή ακτινοβολία. 

 

Μια σειρά από αρχαιολογικά κατάλοιπα, όπως η παρουσία των 

ισχυρών οχυρώσεων, ο μεγάλος αριθμός όπλων που βρίσκονται 

στους τάφους, αλλά και ένα πλήθος παραστάσεων με πολεμικά 

θέματα, οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η Μυκηναϊκή κοινωνία είχε 



στρατιωτικό χαρακτήρα. Μια από τις ερμηνείες μάλιστα της 

αιφνίδιας οικονομικής ανόδου της ηγετικής τάξης είναι, ότι ο 

πλούτος της συγκεντρώθηκε από τα πολεμικά λάφυρα και τις 

ανταμοιβές που έλαβε με τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές 

επιχειρήσεις άλλων χωρών. 

 

Το κοινωνικό αυτό πρότυπο διατηρήθηκε επί πέντε περίπου 

αιώνες μέχρι την κατάρρευση των Μυκηναϊκών ανακτόρων γύρω 

στο 1200 π.Χ., αμέσως μετά την οποία άρχισε η περίοδος της 

παρακμής. Η κατάλυση της κεντρικής εξουσίας είχε αντίκτυπο σε 

όλους τους τομείς του πολιτισμού, ιδιαίτερα στην οικονομία και στις 

τέχνες. Ο πληθυσμός της ηπειρωτικής Ελλάδας υπολογίζεται ότι 

μειώθηκε στο ένα δέκατο περίπου του πληθυσμού του 13ου αιώνα 

π.Χ. και οργανώθηκε σε μικρότερες κοινότητες. 

 

Οι ενισχύσεις των αμυντικών έργων μαρτυρούν μια έντονη 

αίσθηση ανασφάλειας. Παράλληλα όμως ιδρύθηκαν ορισμένοι νέοι 

παράκτιοι οικισμοί, οι οποίοι γνώρισαν μεγάλη άνθηση χάρη στις 

επαφές τους με την Ανατολή. Μετά την οριστική καταστροφή των 

ακροπόλεων γύρω στο 1100 π.Χ. οι αλλαγές στα κοινωνικά 

δεδομένα έγιναν εμφανέστερες. Κατά τον 11ο αιώνα πολλοί 

οικισμοί καταστράφηκαν ή εγκαταλείφτηκαν, ένα μεγάλο μέρος του 

πληθυσμού αποτραβήχτηκε σε ορεινές αγροτικές εγκαταστάσεις, 

ενώ τα κέντρα της ευρύτερης επικράτειας και οι αποικίες 

ανεξαρτητοποιήθηκαν. 

 

Μεγάλα τμήματα του πληθυσμού, αναζητώντας μεγαλύτερη 

ασφάλεια και καλύτερες οικονομικές προοπτικές, εγκαταστάθηκαν 

στα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου, στη Μικρασιατική ακτή, στην 

Κύπρο και στην Παλαιστίνη, όπου μετέφεραν πολλά από τα 

στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Η αλυσίδα των 

καταστροφών, τα νέα ταφικά έθιμα που επικράτησαν από τον 11ο 

αιώνα π.Χ. και η εισαγωγή ορισμένων νέων στοιχείων του υλικού 

πολιτισμού, το κυριότερο από τα οποία είναι η χρήση του σιδήρου, 

αποδίδονται στην εισχώρηση νέων πληθυσμών από το Βορρά, οι 

οποίοι έχουν ταυτιστεί με τα πρώτα δωρικά φύλα που, όπως 

αναφέρει ο Θουκυδίδης, εισέβαλαν στην Πελοπόννησο δύο γενιές 



μετά τα Τρωικά. 

 

 

 

Ιεραρχία 

 

Στα κείμενα των ανακτορικών πινακίδων γίνεται μνεία σε μια σειρά 

από αξιώματα και αξιωματούχους, ώστε σήμερα να είμαστε σε 

θέση να γνωρίζουμε αρκετά καλά το ιεραρχικό σύστημα της 

Μυκηναϊκής διοίκησης. Τα αξιώματα αναγνωρίζονται από την 

ετυμολογία των τίτλων, από διάφορες νομικές πράξεις ή από την 



αναφορά τυχαίων γεγονότων που έχουν σχέση με διοικητικές 

υποθέσεις. Ενδεικτικά στοιχεία της ιεραρχίας αποτελούν επίσης η 

θέση που είχαν οι αξιωματούχοι στο σύστημα της γαιοκτησίας και 

τα προνόμια που απολάμβαναν. 

 

Η ιεραρχική βαθμίδα και οι αρμοδιότητες των διάφορων 

αξιωμάτων δεν είναι βέβαια πάντοτε ξεκάθαρες. Στην κορυφή της 

μυκηναϊκής ιεραρχίας βρισκόταν ο Wanax, ο άνακτας. Ο ανώτατος 

αυτός μονάρχης διοικούσε το κράτος με έδρα τα ανάκτορα, 

καθόριζε τους νόμους και τους φόρους, κατεύθυνε τα συλλογικά 

έργα και όριζε τις διεθνείς συνθήκες. Όπως προκύπτει από τις 

πινακίδες της Πύλου, ο Wanax κατείχε τεράστιες εκτάσεις γης και 

επέτρεπε μόνο στον εαυτό του να αποδίδει συγκεκριμένες 

προσφορές στους θεούς. Η εξουσία του δεν απέρρεε από κάποιες 

διοικητικές διαδικασίες αλλά μάλλον από την κληρονομική διαδοχή. 

 

Όλες οι αναφορές στον άνακτα συνδυάζονται με μνείες για εορτές 

ή χώρους τελετών, ώστε η εξουσία του να συνδέεται πάντοτε 

έμμεσα με τη λατρεία. Η δεύτερη σημαντική μορφή στην πυραμίδα 

της ιεραρχίας ήταν ο Lawagetas, εκείνος δηλαδή που άγει το λαό. 

Αν υποτεθεί ότι στη μυκηναϊκή γλώσσα όπως και στον Όμηρο η 

λέξη λαός δηλώνει το στρατό, τότε ο Lawagetas ήταν ο αρχηγός 

του στρατού. Τα καθήκοντά του θα ήταν να επιβάλει την τάξη στο 

κράτος και να οδηγεί το στρατό στις πολεμικές επιχειρήσεις. Οι 

εκτάσεις γης που είχε στην κατοχή του δείχνουν επίσης ότι κατείχε 

τη δεύτερη θέση μετά τον άνακτα στο σύστημα γαιοκτησίας. 

 

Είχε επίσης στην υπηρεσία του διάφορους τεχνίτες. Μια 

διαφορετική άποψη ερμηνεύει τον Lawagetas ως ένα είδος 

εστεμμένου πρίγκηπα που δεν είχε στρατιωτική ή άλλη εξουσία. 

Μία ομάδα αξιωματούχων που αναφέρεται επίσης συχνά σε 

κείμενα γαιοκτησίας από την Πύλο και την Κνωσό είναι οι Telestas, 

οι τελεστές. Οι κάτοχοι του αξιώματος αυτού κατείχαν μια αρκετά 

υψηλή θέση στην ιεραρχία. Τρεις από τους αναφερόμενους 

τελεστές κατείχαν μαζί τόση γη όσο και ο άνακτας. Σχετικά με τα 

καθήκοντά τους έχουν διατυπωθεί δύο διαφορετικές θεωρίες. 

 



Η μια τους θέλει θρησκευτικούς υπαλλήλους και η άλλη πρόσωπα 

στα οποία είχε παραχωρηθεί γη ως αντάλλαγμα για την παροχή 

υπηρεσιών. Στην περιοχή της Πύλου υπήρχε ένας μεγάλος 

αριθμός τελεστών, δεκατέσσερις από τους οποίους κατοικούσαν 

στο θρησκευτικό κέντρο Pakijane. Σε κείμενα από την Πύλο και την 

Κνωσό αναφέρεται η στρατιωτική τάξη των ιππέων, οι equeta. 

Στην κλασική Αθήνα οι ιππείς ήταν μια κοινωνική τάξη με βάση το 

εισόδημα, αλλά η Μυκηναϊκή λέξη ίσως συνδέεται περισσότερο με 

την ομηρική σημασία του "εταίρου", δηλαδή του βασιλικού 

ακόλουθου. 

 

Στην Πύλο οι ιππείς εμφανίζονται ως εκπρόσωποι της κεντρικής 

στρατιωτικής αρχής και όπως φαίνεται από ορισμένα κείμενα 

γαιοκτησίας φορούσαν ένα χαρακτηριστικό ένδυμα, επέβαιναν σε 

δίτροχες άμαξες και είχαν σκλάβους. Η πιο πιθανή εξήγηση των 

αρμοδιοτήτων τους ήταν ότι αποτελούσαν μια μικρή κάστα 

πολεμιστών γύρω από τον άνακτα. Η τάξη αυτή ίσως ταυτίζεται με 

τους πολεμιστές μιας χαρακτηριστικής κατηγορίας τάφων της 

Υστεροελλαδικής ΙΙΑ και ΙΙΙΑ1 περιόδου, οι οποίοι ήταν θαμμένοι 

με ολόκληρο τον οπλισμό τους. Ένας τίτλος που αναφέρεται συχνά 

στις πινακίδες της Πύλου, της Κνωσού και της Θήβας είναι ο 

qasireu, δηλαδή ο βασιλέας. 

 

Όλα τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι στη Μυκηναϊκή εποχή ο 

τίτλος αυτός δεν είχε ακόμη πάρει τη σημασία με την οποία 

εμφανίζεται αργότερα στα ομηρικά έπη. Οι Μυκηναίοι βασιλείς 

ήταν μάλλον τοπικοί αρχηγοί και η δικαιοδοσία τους δεν 

ξεπερνούσε τα όρια μιας μικρής επαρχίας ή ενός δήμου. Σε μια 

περίπτωση μάλιστα χαρακτηρίζεται έτσι ο επικεφαλής μιας ομάδας 

χαλκουργών. Κατά μια άποψη, οι βασιλείς ήταν πρόσωπα που 

προέρχονταν αποκλειστικά από το χώρο των εργαστηρίων και δεν 

είχαν καμία σχέση με τη διοίκηση 

Πολιτική Οργάνωση 

 

Η πολύπλοκη διοικητική οργάνωση των Μυκηναϊκών κρατιδίων δε 

θα ήταν δυνατή χωρίς την ύπαρξη μιας τάξης ευγενών και 

υπαλλήλων που θα εφάρμοζαν τους νόμους στην περιφέρεια. Η 



οργάνωση της υπαλληλικής ιεραρχίας φαίνεται ότι συνδεόταν με 

ένα αυστηρό και πολύπλοκο σύστημα γαιοκτησίας. Εκτός από τον 

άνακτα πολλά πρόσωπα είχαν ειδικά δικαιώματα και προνόμια 

στην κατοχή της γης, την οποία λάμβαναν ως αντάλλαγμα για τις 

υπηρεσίες τους. Το βασίλειο της Πύλου χωριζόταν σε δεκαέξι 

διοικητικές επαρχίες.  Οι τοπικοί άρχοντες ονομάζονταν koretai και 

είχαν ως αναπληρωτές τους prokorete. 

 

Σε ανάλογα αξιώματα αναφέρονται και άλλοι ειδικοί τίτλοι όπως οι 

karawiporo,δηλαδή οι κλειδούχοι, και οι duma, που ήταν μάλλον 

επόπτες. Ένας άλλος τίτλος ήταν οι moroqa, οι κάτοχοι δηλαδή 

μοίρας ή κλήρου που ήταν και αυτοί ανώτεροι διοικητικοί 

υπάλληλοι αλλά δε συνδέονταν άμεσα με την ανακτορική αυλή. 

Τον τίτλο των κλειδούχων ήταν δυνατό να κατέχουν και γυναίκες - 

ιέρειες. Το γεγονός αυτό δείχνει ότι οι γυναίκες κατείχαν αξιώματα 

της πολιτικής ιεραρχίας, ενώ παράλληλα αποτελεί μια από τις 

βέβαιες περιπτώσεις στη Μυκηναϊκή διοίκηση που ένα πολιτικό 

αξίωμα συνδυάζεται με ένα θρησκευτικό. 

 

Στα Μυκηναϊκά κείμενα αναφέρεται συχνά η λέξη damo, ο δήμος ή 

το χωριό, που δήλωνε τόσο το γεωγραφικό χώρο όσο και τον 

πληθυσμό των κοινοτήτων. Από τα συμφραζόμενα δε φαίνεται ότι 

η λέξη περιείχε κάποια διοικητική σημασία, σήμαινε όμως το 

συλλογικό σώμα του λαού καθενός από τα διοικητικά 

διαμερίσματα. Οι λέξεις δήμος και τελεσταί χρησιμοποιούνται και 

ως συνώνυμες, πράγμα που σημαίνει ότι οι μεγαλοκτηματίες 

εκπροσωπoύσαν μερικές φορές το λαό. Ένα από τα αξιώματα που 

αναφέρονται στην Πύλο ήταν οdamokoro, ένα σύνθετο επίθετο 

από το δήμος και το κορετήρ (korete). 

 

Οι damokoro ήταν υπάλληλοι διορισμένοι από τον άνακτα. Μια 

μοναδική φορά αναφέρεται η λέξη κerosija, η οποία παραπέμπει 

ετυμολογικά στη γερουσία της κλασικής Αθήνας. Κατά τη 

Μυκηναϊκή εποχή, η γερουσία θα πρέπει να ήταν ένα τοπικό 

συμβούλιο το οποίο συνεδρίαζε υπό τον τοπάρχη. Στην Πύλο και 

την Κνωσό παραδίδεται και ο τίτλος Kamaeu,που αναφέρεται ίσως 

σε συγκεκριμένα πρόσωπα και όχι σε τίτλους. Τα πρόσωπα που 



έφεραν αυτό το όνομα ανήκαν στα χαμηλά κοινωνικά στρώματα 

και περιλάμβαναν ένα "δούλο του θεού" και έναν αρτοποιό. 

 

 

 

Οι λέξεις doero και doera των ανακτορικών κειμένων είναι οι 

δούλοι ή οι σκλάβοι που δούλευαν στην υπηρεσία διάφορων 

ιδιωτών ή του ανακτόρου. Τα κείμενα των πινακίδων αφορούν 

συνήθως τους ηγεμόνες, τους ευγενείς, τους ανώτερους 

αξιωματούχους ή τους δούλους τους. Ανάμεσα σε αυτά τα ακραία 

επίπεδα της ιεραρχίας βρισκόταν η μεγαλύτερη αριθμητικά τάξη 

του εργαζόμενου πληθυσμού. 

 

Η τάξη των επαγγελματιών περιλάμβανε τους ανακτορικούς 

τεχνίτες, τους ναυτικούς, τους οικοδόμους και μια ομάδα που 

ονομαζόταν "δούλοι του θεού". Ο μεγάλος αριθμός των 

διαφορετικών επαγγελμάτων δείχνει ένα εξελιγμένο σύστημα 

ειδικεύσεων και μια άριστη οργάνωση στον καταμερισμό της 

εργασίας. 

 

 



Ταφικά Έθιμα 

 

Τα Μυκηναϊκά έθιμα ταφής μας είναι αρκετά γνωστά από ένα 

σχετικά μεγάλο αριθμό νεκροταφείων ή και μεμονωμένων τάφων 

που έχουν ερευνηθεί αρχαιολογικά. Τα Μυκηναϊκά νεκροταφεία 

βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τους οικισμούς. Σε αρκετές 

περιπτώσεις είναι γνωστά τα νεκροταφεία αλλά όχι και οι οικισμοί 

στους οποίους ανήκαν. Η γενική εικόνα των μυκηναϊκών 

νεκροταφείων δείχνει μια ομαλή εξέλιξη από τα ταφικά έθιμα της 

Μεσοελλαδικής εποχής. 

 

Για ένα μικρό διάστημα συνεχίζεται η κατασκευή κιβωτιόσχημων 

τάφων, του κύριου ταφικού τύπου της Μέσης Χαλκοκρατίας, αλλά 

σύντομα επικρατούν τρεις νέοι και εντελώς διαφορετικοί τύποι 

τάφων, οι λακκοειδείς, οι θολωτοί και οι θαλαμοειδείς, οι οποίοι 

προορίζονται για περισσότερες από μια ταφές. Ο Πρωιμότερος 

τύπος των λακκοειδών τάφων είναι γνωστός από τους βασιλικούς 

περιβόλους των Μυκηνών και έχει δώσει το όνομά του στη 

μεταβατική περίοδο από τη Μέση στην Ύστερη Χαλκοκρατία. 

 

Οι λακκοειδείς και οι θαλαμοειδείς είναι ορύγματα στο βράχο, ενώ 

οι θολωτοί, πιθανότατα μια μετεξέλιξη των θολωτών τάφων της 

Κρήτης, είναι ταφικά κτήρια από τα πιο αξιοθαύμαστα δείγματα της 

Μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Οι Μυκηναίοι τοποθετούσαν μέσα 

στους τάφους πλούσια κτερίσματα, συνήθως κοσμήματα, όπλα και 

χρηστικά σκεύη που ήταν πάντα ανάλογα με την κοινωνική θέση 

του νεκρού, αλλά, όταν επερχόταν η αποσύνθεση, δε γινόταν 

καμία προσπάθεια διατήρησης της ενότητας του σκελετού. 

 

Τα οστά των προηγούμενων ταφών παραμερίζονταν, για να 

εξοικονομηθεί χώρος για τις νεότερες ταφές, και τα παλαιότερα 

κτερίσματα μετακινούνταν. Έτσι, άθικτη βρίσκεται συνήθως μόνο η 

τελευταία ταφή. Παρόλο που οι επιδράσεις της Κρήτης στο 

μυκηναϊκό κόσμο είναι γενικά έντονες, ωστόσο η πλούσια κτέριση 

δεν ήταν γνώρισμα των Μινωικών ταφικών εθίμων. Αυτό δείχνει ότι 

οι Μυκηναίοι υιοθέτησαν το έθιμο των πολυτελών κτερισμάτων 

μάλλον από την Αίγυπτο. Το γεγονός όμως ότι δε φρόντιζαν τη 



διατήρηση του σώματος ή την ενότητα του σκελετού μετά τον 

ενταφιασμό δείχνει ότι δεν πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή όπως οι 

Αιγύπτιοι. 

 

Χάρη κυρίως στις εικονιστικές παραστάσεις των λαρνάκων της 

Τανάγρας γνωρίζουμε μερικές από τις Μυκηναϊκές νεκρικές 

τελετές. Στις παραστάσεις αυτές απεικονίζονται η πρόθεση και η 

εκφορά των νεκρών, τελετουργικοί χοροί και πομπές θρηνωδών. 

Τα ίδια ευρήματα μαρτυρούν ότι κατά τη διάρκεια των νεκρικών 

τελετών γίνονταν και αθλητικοί αγώνες προς τιμήν των νεκρών, 

αμαξοδρομίες, ακόμη και τα γνωστά από την Κρήτη 

ταυροκαθάψια. Η οργάνωση των αθλητικών εκδηλώσεων προς 

τιμήν των νεκρών συνδέει τα Μυκηναϊκά ταφικά έθιμα με τις 

σχετικές μαρτυρίες του Ομήρου, στις οποίες περιγράφονται οι 

αθλητικοί αγώνες που οργάνωσε ο Αχιλλέας για το νεκρό 

Πάτροκλο. 

 

 

 

Λακκοειδείς Τάφοι 

 

Οι λακκοειδείς τάφοι είναι ο πρώτος χρονολογικά τύπος 

Μυκηναϊκού τάφου που εμφανίζεται κατά την Υστεροελλαδική Ι 

περίοδο (1550 - 1500 π.Χ.). Τα χαρακτηριστικότερα δείγματα 

λακκοειδών τάφων βρίσκονται στoυς δύο ταφικούς περιβόλους 

των Μυκηνών. Πρόκειται για τον ταφικό περίβολο Α και τον Β, που 

θεωρούνται ως χώροι ταφής των τοπικών αρχόντων. Από τους 

δύο ο περίβολος Β κοντά στη νοτιοδυτική πλευρά της ακρόπολης 

είναι ο αρχαιότερος, καθώς οι Πρωιμότεροι τάφοι του 

χρονολογούνται στο τέλος της Μεσοελλαδικής εποχής. 



 

Ο μεταγενέστερος περίβολος Α βρισκόταν αρχικά έξω από την 

ακρόπολη, στη συνέχεια όμως εντάχθηκε σ' αυτήν με την 

επέκταση του τείχους της για λόγους προστασίας. Οι λακκοειδείς 

τάφοι αποτελούν μάλλον μιαν εξέλιξη του Μεσοελλαδικού 

κιβωτιόσχημου τάφου, ενός τύπου που συνεχίζεται και στην 

Υστεροελλαδική εποχή. Είναι βαθιοί λάκκοι παραλληλόγραμμου 

σχήματος και προορίζονταν, αντίθετα με τους κιβωτιόσχημους, για 

περισσότερες από μία ταφές. Η στέγη τους ήταν κατασκευασμένη 

από πλάκες τοποθετημένες επάνω σε ξύλινα δοκάρια και ήταν 

επιχρισμένη με πηλό, ενώ η μεγάλη απόστασή της από το δάπεδο 

δημιουργούσε ένα μικρό ορθογώνιο θάλαμο. 

 

Ο χώρος επάνω από τη στέγη που ήταν τοποθετημένη βαθύτερα 

από την επιφάνεια του εδάφους, γεμιζόταν με χώμα. Επάνω από 

το χωμάτινο σωρό τοποθετούνταν μια λίθινη επιτύμβια στήλη, το 

σήμα. Οι νεκροί των λακκοειδών τάφων ήταν τοποθετημένοι σε 

ύπτια στάση με ελαφρά λυγισμένα τα πόδια, ίσως μέσα σε 

φέρετρα, όπως δείχνουν τα υπολείμματα ξύλου που έχουν 

επισημανθεί. Οι νεκροί ήταν ντυμένοι με βαρύτιμες ενδυμασίες και 

ήταν στολισμένοι με κοσμήματα από πολύτιμα μέταλλα και σπάνια 

πετρώματα. 

 

Γύρω τους ήταν τοποθετημένα πολυτελή κτερίσματα, όπλα, 

κεραμικά και μεταλλικά αγγεία και αντικείμενα καθημερινής 

χρήσης, τα οποία μαρτυρούν την υψηλή κοινωνική θέση των 

νεκρών, αν όχι και τη βασιλική τους ιδιότητα. Ανάμεσα στα 

κτερίσματα των τάφων αυτών συμπεριλαμβάνονται και μερικά από 

τα εξοχότερα δείγματα της Μυκηναϊκής τέχνης, καθώς και 

εισηγμένα αντικείμενα ή εγχώρια κατασκευασμένα από εισηγμένα 

υλικά, δείγματα των διεθνών σχέσεων των Μυκηναίων. 

 

Τα κτερίσματα των λακκοειδών τάφων δείχνουν τις εκλεπτυσμένες 

προτιμήσεις των Μυκηναίων ηγεμόνων, οι οποίοι φαίνεται ότι ήταν 

συλλέκτες των πιο εξεζητημένων και αριστουργηματικών 

αντικειμένων της εποχής. Πέρα απ' αυτό δείχνουν την 

προσωπικότητα των δυναστών που δεν ήταν πια προσκολλημένοι 



στα Ελλαδικά έθιμα, αλλά είχαν υιοθετήσει τις προτιμήσεις, τις 

συνήθειες και τις αντιλήψεις άλλων λαών. Έτσι ένας σκελετός, 

μάλλον γυναικείος που παρουσιάζει ίχνη ταρίχευσης, παρόλο που 

αποτελεί ένα μεμονωμένο παράδειγμα, φέρνει τα ταφικά έθιμα των 

Μυκηναίων κοντά στις δοξασίες των Αιγυπτίων για τη μεταθανάτια 

ζωή. 

 

 

 

Θολωτοί Τάφοι 

 

Οι θολωτοί τάφοι είναι υπόγεια κυκλικά κτίσματα που αποτελούνται 

από την κυρίως θόλο και ένα μακρύ δρόμο. Το χτίσιμο των θόλων 

γινόταν με λιθόπλινθους που τοποθετούνταν σε σειρές κατά το 

εκφορικό σύστημα. Ο ταφικός αυτός τύπος προήλθε μάλλον από 

την Κρήτη, όπου υπήρχε ήδη από την Πρωτομινωική εποχή (3000 

- 2000 π.Χ) και μεταδόθηκε στην ηπειρωτική Ελλάδα κατά το τέλος 

της Υστεροελλαδικής I περιόδου (1550 - 1500 π.Χ.) μέσω της 

Μεσσηνίας, όπου έχουν βρεθεί τα Πρωιμότερα παραδείγματα. 

Κατά μια διαφορετική άποψη, οι θολωτοί τάφοι δεν είναι παρά μια 

λιθόχτιστη εκδοχή του Ελλαδικού τύμβου. 

 

Το σύνολο των θολωτών τάφων που έχουν βρεθεί στην 

ηπειρωτική Ελλάδα ανέρχεται στους 120. Από αυτούς, οι 14 

μεγαλύτεροι θεωρούνται σημαντικά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, 



καθώς οι θολωτές κατασκευές αντιμετώπιζαν σοβαρά στατικά 

προβλήματα, όταν η διάμετρός τους ξεπερνούσε τα 6 μ. 

Συγκεκριμένα το στόμιό τους κινδύνευε να καταρρεύσει από το 

υπερβολικό βάρος του υπέρθυρου, το οποίο έφτανε μερικές φορές 

τους 120 τόνους. Μια προστατευτική τεχνική που εφαρμόστηκε για 

να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα ήταν η επινόηση του 

ανακουφιστικού τριγώνου που μετέφερε το βάρος του υπέρθυρου 

στις παραστάδες και τις πλευρές της θόλου. 

 

Όλοι οι θολωτοί τάφοι της ηπειρωτικής Ελλάδας βρέθηκαν 

συλημένοι ολοκληρωτικά ή εν μέρει, γι' αυτό δεν μπορούμε να 

γνωρίζουμε ακριβώς τα έθιμα ταφής. Οι λάκκοι που έχουν βρεθεί 

στο δάπεδό τους χρησίμευαν ως τάφοι ή ως τελετουργικές 

εγκαταστάσεις για την υποδοχή νεκρικών σπονδών και 

προσφορών. Στην περίμετρo των θόλων προστίθεντο μερικές 

φορές ορθογώνιοι θάλαμοι. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνταν ως 

νεκρικοί θάλαμοι, όπως δείχνει μια γυναικεία ταφή στις Αρχάνες. 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουν βρεθεί δύο παραδείγματα τέτοιων 

τάφων, ο "θησαυρός του Ατρέα" στις Μυκήνες και ο "Θησαυρός 

του Μινύα" στον Ορχομενό. 

 

Στο δεύτερο από αυτούς τους τάφους, η οροφή του πλευρικού 

θαλάμου είναι επενδυμένη με μια ασβεστολιθική πλάκα με 

ανάγλυφη διακόσμηση. Η είσοδος των θόλων σφραγιζόταν 

συνήθως με τοίχο και πολύ σπάνια με θύρα. Ιδιαίτερη επιμέλεια 

έδιναν στην κατασκευή της πρόσοψης, παρόλο που η είσοδος 

ήταν μόνο για ένα μικρό διάστημα ορατή, από τη στιγμή της 

αποπεράτωσης του τάφου μέχρι τον πρώτο ενταφιασμό. Ο 

πολυτελής διάκοσμος της πρόσοψης του θησαυρού του Ατρέα 

αποτελεί ένα μοναδικό παράδειγμα. 

 

Ο δρόμος ήταν διαμορφωμένος ανάλογα με το μέγεθος και την 

ποιότητα της κατασκευής των τάφων, ως μια μικρή δίοδος 

λαξεμένη στο βράχο ή μια επιμελημένη λιθόκτιστη κατασκευή. 

Ύστερα από κάθε ταφή το εξωτερικό άκρο του δρόμου κλεινόταν 

και το εσωτερικό του γεμιζόταν με χώμα. Οι τάφοι καλύπτονταν 

από ένα τεχνητό λοφίσκο από χώμα και πέτρες που προστάτευε 



την κατασκευή από τη φυσική φθορά. Το επιβλητικό αυτό 

χωμάτινο έξαρμα λειτουργούσε και ως ταφικό σήμα. 

 

Η χρήση των θολωτών τάφων σταματάει κατά την Υστεροελλαδική 

ΙΙΙΓ (1300 - 1200 π.Χ.) περίοδο. Από το διάστημα αυτό και μέχρι το 

τέλος της Μυκηναϊκής περιόδου επικρατούν οι θαλαμοειδείς τάφοι 

μαζί με επιβιώσεις παλαιότερων ταφικών τύπων, μάλλον επειδή οι 

νέες οικονομικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την κατασκευή τόσο 

περίπλοκων ταφικών μνημείων. 

 

 

 

Θαλαμοειδείς Τάφοι 

 

Οι θαλαμοειδείς τάφοι είναι υπόγειοι χώροι σκαμμένοι σε πλαγιές 

λόφων που χρησιμοποιούνταν για πολλές διαδοχικές ταφές και 

αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τύπο τάφου της Μυκηναϊκής 

εποχής. Το είδος αυτό εμφανίστηκε κατά την Υστεροελλαδική ΙΙ και 

συνεχίστηκε μέχρι την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο. Τα 

περισσότερα ωστόσο και χαρακτηριστικότερα δείγματά του 

ανήκουν στην Υστεροελλαδική ΙΙΙΑ-Β περίοδο. 

 

Οι θαλαμοειδείς τάφοι ίσως προέκυψαν από την ανάμιξη στοιχείων 

των κιβωτιόσχημων και των λακκοειδών τάφων της πρώιμης 

Μυκηναϊκής εποχής, ενώ δεν αποκλείεται και η προέλευσή τους 

από τις Κυκλάδες, όπου υπήρχαν σε μια παρόμοια μορφή ήδη 



από την Πρώιμη Χαλκοκρατία. Γενικά παρατηρούνται αρκετές 

διαφορές στο σχήμα και στην ποιότητα της κατασκευής τους. Η 

έκταση του θαλάμου φτάνει συνήθως περίπου τα 7 τ.μ. και το 

σχήμα του, που άλλοτε εμφανίζεται τετράπλευρο και άλλοτε 

ελλειψοειδές ή πεταλόσχημο, εξαρτιόταν από την ποιότητα και τη 

σκληρότητα του εδάφους. 

 

Ο μεγαλύτερος θαλαμοειδής τάφος είναι ο λεγόμενος "Τάφος των 

Παιδιών του Οιδίποδα" στη Θήβα, ο οποίος είχε μάλιστα 

διακοσμηθεί με ζωγραφιστό διάκοσμο. Στην είσοδό τους οδηγούσε 

ένα μακρύ και στενό όρυγμα με συγκλίνοντα τοιχώματα, που 

ονομάζεται, όπως και στους θολωτούς τάφους, δρόμος. Στα 

τοιχώματα των δρόμων υπήρχαν συχνά κόγχες, όπου 

τοποθετούνταν νεκρικές προσφορές. Οι θαλαμοειδείς τάφοι δίνουν 

τις περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο απόθεσης, τις 

ταφικές τελετές και τα κτερίσματα, καθώς, επειδή δεν ξεχωρίζουν 

από το έδαφος, βρίσκονται συχνά ασύλητοι. 

 

Η εικόνα των ταφικών εθίμων που δίνουν δεν είναι εντελώς 

ομοιόμορφη, αλλά αντίθετα φαίνεται ότι ποικίλλει αρκετά κατά 

περιοχή. Συνήθως ο νεκρός τοποθετούνταν στο δάπεδο του 

θαλάμου σε ύπτια θέση χωρίς συγκεκριμένο προσανατολισμό. 

Κοντά του τοποθετούνταν προσωπικά του αντικείμενα, όπως τα 

όπλα και οι σφραγίδες που χρησιμοποιούσε εν ζωή, μαζί με ταφικά 

κτερίσματα, συνήθως αγγεία και ειδώλια. Ο αριθμός των νεκρών 

που θάβονταν στον ίδιο τάφο ποικίλλει αρκετά και φαίνεται ότι 

εξαρτάται από τυχαίες συνθήκες που μπορεί να ήταν το μέγεθος 

του οικισμού, ο δείκτης της θνησιμότητας ή το διάστημα της 

χρήσης του. 

 

Κατά μέσο όρο σε κάθε τάφο αυτού του τύπου θάβονταν τρεις έως 

πέντε νεκροί, ενώ μερικοί από αυτούς ίσως είχαν χρησιμοποιηθεί 

και ως κενοτάφια. Ύστερα από κάθε ενταφιασμό η είσοδος των 

τάφων φραζόταν με ξερολιθιά. Μπροστά στην είσοδο γίνονταν 

σπονδές που κατέληγαν στο σπάσιμο των αγγείων. Μετά το πέρας 

των νεκρικών τελετών ο δρόμος επιχωματωνόταν. Μερικές φορές 

επάνω από τον τάφο τοποθετούνταν εμφανή σήματα. Όταν ο 



τάφος επρόκειτο να επαναχρησιμοποιηθεί, απομακρύνονταν όλη η 

επιχωμάτωση του δρόμου και η ξερολιθιά από την είσοδο. 

 

Αν δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο εσωτερικό του θαλάμου, τα 

οστά των προηγούμενων ταφών παραμερίζονταν για να 

τοποθετηθεί ο νέος νεκρός. Άλλοτε ο χώρος εκκενωνόταν εντελώς 

και τα οστά τοποθετούνταν σε λάκκους στο δάπεδο, στο δρόμο ή 

σε ειδικά διανοιγμένες κόγχες στα τοιχώματα του θαλάμου. Για τον 

ίδιο λόγο, την εξοικονόμηση δηλαδή χώρου αλλά και για 

απολυμανθεί ο θάλαμος, μερικές φορές τα παλαιότερα λείψανα 

καίγονταν. 

 

Για την απόθεση των νεκρών στους θαλαμοειδείς τάφους 

χρησιμοποιούνταν μερικές φορές πήλινες λάρνακες, ένα έθιμο που 

παρατηρείται για πρώτη φορά στον Αιγαιακό χώρο σε τάφους της 

Μινωικής Κρήτης. Ένας μεγάλος αριθμός λαρνάκων της 

Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Β και ΙΙΙ Γ περιόδου έχει βρεθεί στο εκτεταμένο 

νεκροταφείο της Τανάγρας στη Βοιωτία. Οι λάρνακες φέρουν 

συχνά ζωγραφισμένες παραστάσεις που απεικονίζουν θέματα 

σχετικά με τις ταφικές τελετές, όπως η πρόθεση και η εκφορά του 

νεκρού ή πομπές γυναικών που θρηνούν, πλουτίζοντας έτσι 

αρκετά τις γνώσεις μας για το είδος των ταφικών τελετών. 

 

Τα έθιμο της ταφής σε λάρνακες αλλά και τη συνήθεια να 

απεικονίζουν επάνω σ' αυτές θρησκευτικές και νεκρικές τελετές 

υιοθέτησαν οι Μυκηναίοι από τους Μινωίτες, αν συγκρίνει κανείς τα 

ευρήματα από την Τανάγρα με τις περίφημες παραστάσεις της 

σαρκοφάγου της Αγίας Τριάδας. 

 



 

 

 

Ενδυμασία και Καλλωπισμός 

 

Αν και οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε για την τέχνη της 

υφαντικής ανάγονται στη Νεολιθική εποχή, τα πρώτα στοιχεία που 

έχουμε για την ενδυμασία στην ηπειρωτική Ελλάδα είναι πολύ 

μεταγενέστερα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μέχρι την Ύστερη 

Χαλκοκρατία απεικονίζονται πολύ σπάνια ανθρώπινες μορφές. Οι 

πρώτες ανθρώπινες ενδεδυμένες μορφές απεικονίζονται στη 

μυκηναϊκή τέχνη. Εκείνο που είναι ξεκάθαρο σχετικά με τις 

ενδυματολογικές προτιμήσεις των Μυκηναίων είναι μια εμφανής 

προσήλωση στην ενδυμασία της μινωικής Κρήτης. 

 

Τα Μινωικά ενδύματα και ιδιαίτερα η επίσημη γυναικεία ενδυμασία 

εκτόπισε σταδιακά την τοπική Ελλαδική φορεσιά στο πλαίσιο μιας 

γενικότερης τάσης να υιοθετηθούν οι Μινωικές συνήθειες. Οι 

ομοιότητες φαίνονται στο είδος των ρούχων αλλά και στον τρόπο 

της κατασκευής τους. Τα Μυκηναϊκά ενδύματα είναι όμως γενικά 

απλούστερα και πιο συντηρητικά. Παράλληλα με τις Μινωικές 

επιρροές διαπιστώνεται η επιβίωση του τοπικού ενδύματος στον 

αντρικό χιτώνα αλλά και ο τύπος του μακριού περιζώματος. 

 



Και οι δύο αυτοί τύποι θεωρείται ότι αντιπροσωπεύουν μια 

παλαιότερη ενδυματολογική παράδοση της ηπειρωτικής Ελλάδας. 

Τόσο οι εικονιστικές παραστάσεις όσο και τα κτερίσματα των 

Μυκηναϊκών τάφων μας δείχνουν ότι άντρες και γυναίκες 

φορούσαν εντυπωσιακά κοσμήματα από ευτελή ή πολύτιμα υλικά 

ανάλογα με την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκαν. Μερικά 

κοσμήματα ήταν επίρραπτα, δηλαδή ραμμένα επάνω στα 

ενδύματά τους. Οι Μυκηναίοι έδειχναν επίσης ιδιαίτερη φροντίδα 

για την υγιεινή του σώματος και τον καλλωπισμό τους. 

 

Από τους καταλόγους αντικειμένων στις πινακίδες αλλά και από τα 

ανασκαφικά ευρήματα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιούσαν 

καλλυντικά και ειδικά σκεύη για το λουτρό. Στις πινακίδες γίνεται 

ειδική μνεία σε μια μεγάλη ποικιλία από αρωματικά έλαια, τα 

οποία, αφού συσκευάζονταν σε ειδικά δοχεία, εξάγονταν σε αρκετά 

μεγάλη κλίμακα. Τα εργαλεία καλλωπισμoύ που ήταν φτιαγμένα 

συνήθως από χαλκό και σπανιότερα από ελεφαντόδοντο 

συνόδευαν μερικές φορές τους νεκρούς στον τάφο. Έτσι, ανάμεσα 

σε άλλα κτερίσματα βρίσκονται ξυράφια, τριχολαβίδες, καθρέπτες 

και χτένες. 

 

Μία ομάδα αρχαιολογικών ευρημάτων όπως η χρωματισμένη 

ασβεστολιθική μάσκα από τις Μυκήνες και ένα σύνολο από πήλινα 

ειδώλια μαρτυρούν ότι οι Μυκηναίες, όπως άλλωστε και οι 

Μινωίτισσες έβαφαν τα μάτια, τα χείλη και άλλα σημεία του 

προσώπου τους. Οι ενδείξεις αυτές προέρχονται μέχρι τώρα μόνο 

από ευρήματα με θρησκευτικό περιεχόμενο, οδηγώντας έτσι στο 

συμπέρασμα ότι το βάψιμο του προσώπου δεν είχε απλό 

διακοσμητικό αλλά τελετουργικό χαρακτήρα. 

 



 

 

Γυναικεία Μυκηναϊκή Ενδυμασία 

 

Η γυναικεία Μυκηναϊκή ενδυμασία αποδίδεται συχνά και με 

αρκετές λεπτομέρειες στις παραστάσεις των τοιχογραφιών και στα 

σφραγιστικά δαχτυλίδια. Στις περισσότερες από αυτές τις 

παραστάσεις το γυναικείο ένδυμα δε διακρίνεται σχεδόν καθόλου 

από το μινωικό. Αποτελείται όπως και αυτό από ένα στενό 

περικόρμιο που άφηνε ελεύθερο το στήθος, μια μακριά φούστα με 

βολάν και μια ποδιά. Το ένδυμα αυτό ήταν πάντοτε διακοσμημένο 

στις παρυφές και στις ραφές του με χρωματιστές υφαντές ταινίες, 

οι οποίες κοσμούσαν και ταυτόχρονα στερέωναν το ύφασμα. 

 

Παρά τη μεγάλη ομοιότητά τους με τα Μινωικά, τα Μυκηναϊκά 

ενδύματα παρουσιάζουν και ορισμένες ουσιαστικές διαφορές από 

αυτά. Η πιο ουσιαστική διαφορά είναι ότι στην ηπειρωτική Ελλάδα 

χρησιμοποιούνται απλούστερα υφάσματα που διαφέρουν από τα 

Μινωικά στην εκζήτηση και στην εκτέλεση των υφαντικών σχεδίων. 

Συχνά τα ενδύματα ανήκαν μεν στο μινωικό τύπο αλλά ήταν 

μονόχρωμα ή διακοσμημένα με απλά σχέδια. Παράλληλα 



παρατηρούνται και ορισμένες τοπικές ιδιομορφίες, όπως η χρήση 

ενός ορισμένου είδους υφάσματος με θηλιές, του φλοκιαστού, που 

φαίνεται ότι ήταν περισσότερο διαδεδομένο στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. 

 

Και ενώ οι περισσότερες εικονιστικές παραστάσεις δείχνουν την 

ενδυμασία να κινείται στην τροχιά της Μινωικής μόδας, τα πήλινα 

γυναικεία ειδώλια προδίδουν μια σύγχρονη αλλά εντελώς 

διαφορετική ενδυματολογική παράδοση. Αυτές οι μορφές είναι 

ντυμένες με ένα μακρύ και ευρύχωρο χειριδωτό χιτώνα. 

Δεδομένου ότι τα Μινωικά ενδύματα ήταν ένα είδος που είχαν 

εισάγει οι ανώτερες κοινωνικές τάξεις, θεωρείται πιθανό ότι ο 

μακρύς χιτώνας αντικατοπτρίζει μία παλαιότερη ενδυματολογική 

παράδοση της Στερεάς Ελλάδας, η οποία λόγω της έλλειψης 

απεικονίσεων δεν είχε μέχρι τότε διασωθεί στην τέχνη. 

 

Η συνάντηση των δύο αυτών ενδυματολογικών τάσεων στη 

Μυκηναϊκή Ελλάδα μπορεί ακόμα να σημαίνει ότι τα ενδύματα του 

Μινωικού τύπου ήταν μια συνειδητή διαφοροποίηση του ενδύματος 

των ευγενών από εκείνο του λαού ή ότι αντιπροσώπευαν "ειδικά" 

ενδύματα που φοριούνταν μόνο σε ορισμένες περιστάσεις ή μόνο 

κατά τη διάρκεια θρησκευτικών τελετών. 

 



 

 

Ανδρική Μυκηναϊκή Ενδυμασία 

 

Αντίθετα από τη γυναικεία ενδυμασία που εμφανίζεται συχνά ως 

μια πιστή αντιγραφή της Μινωικής, η ενδυμασία των αντρών ήταν 

τελείως διαφορετική από τους τύπους του Μινωικού ζώματος. Οι 

Μυκηναίοι άντρες φορούσαν ένα χειριδωτό χιτώνα που έφτανε 

συνήθως μέχρι τα γόνατα και ήταν φτιαγμένος από δύο κομμάτια 

υφάσματος. Τα υφάσματα που χρησιμοποιούνταν ήταν συνήθως 

μονόχρωμα ή είχαν αραιά επαναλαμβανόμενα υφαντικά μοτίβα. 

Στις παρυφές και στις ενώσεις των χιτώνων ήταν ραμμένες 

υφαντές ταινίες, που δημιουργούσαν μια έντονη χρωματική 

αντίθεση με το υπόλοιπο ένδυμα. 

 

Το αντρικό Μυκηναϊκό ένδυμα ήταν προσαρμοσμένο στις 

κλιματικές συνθήκες της ηπειρωτικής Ελλάδας, αλλά 

ανταποκρινόταν καλύτερα και στις αγαπημένες ασχολίες των 

Μυκηναίων, κάλυπτε τον επάνω κορμό προστατεύοντας από το 

ψύχος, αλλά ήταν κοντό και φαρδύ για να διευκολύνει τις κινήσεις 

στο κυνήγι και στις μάχες. Οι χιτώνες των κυνηγών και των 



πολεμιστών ήταν ακόμη πιο κοντοί και κατέληγαν συχνά σε 

κρόσσια. Κατά μια άποψη, ο αντρικός Μυκηναϊκός χιτώνας ήταν το 

κοινό ένδυμα των Ινδοευρωπαίων κατοίκων της ηπειρωτικής 

Ελλάδας που φοριούνταν από άντρες και γυναίκες πριν να 

εμφανιστούν οι Μινωικές επιρροές. 

 

Σπανιότερα εμφανίζεται και ένας τύπος κοντού παντελονιού, όπως 

επίσης και το μακρύ αντρικό περίζωμα, η περιβολή με την οποία 

εμφανίζονται οι αντιπρόσωποι των Αιγαιακών κρατών στις 

Αιγυπτιακές τοιχογραφίες των Κεφτιού. Οι άντρες ιερείς φορούσαν 

έναν παρόμοιο χιτώνα που ήταν όμως μακρύς. Οι ιερατικοί χιτώνες 

ήταν πολυτελείς και συχνά διακοσμημένοι με περίτεχνα υφασμένες 

χρωματιστές τρέσες. 

 

Σε Μυκηναϊκές σφραγίδες συναντάται επίσης ένα χαρακτηριστικό 

είδος ιερατικού ενδύματος, το οποίο είναι γνωστό από τη 

θρησκευτική εικονογραφία της Κρήτης και της Μέσης Ανατολής. 

Αυτό ήταν ένα μακρύ κροσσωτό ύφασμα που τυλιγόταν πολλές 

φορές γύρω από το σώμα και φοριόταν επάνω από ένα απλό 

χειριδωτό χιτώνα. 

 



 

 

Κοσμήματα 

 

Στον τομέα της κοσμηματοτεχνίας οι Μυκηναίοι επηρεάστηκαν 

πολύ, όπως και στη περίπτωση της ενδυμασίας, από τους 

Μινωίτες. Η Μινωίζουσα αισθητική, που διαπιστώνεται ήδη από 

την εποχή των λακκοειδών τάφων, υπαγόρευε το συνδυασμό 

πολλών διαφορετικών υλικών που δημιουργούσαν έντονες 

χρωματικές αντιθέσεις. Τα συνηθέστερα είδη κοσμημάτων αυτής 

της εποχής ήταν τα διαδήματα, τα περιδέραια από διάφορες 

χάντρες, τα δαχτυλίδια, τα σκουλαρίκια και οι σφηκωτήρες 

μαλλιών. 

 

Για τη στερέωση των ενδυμάτων χρησιμοποιούνταν μακριές 

μεταλλικές περόνες με περίτεχνη κεφαλή και τα πιο πολυτελή από 

αυτά ήταν διακοσμημένα με επίρραπτα χρυσά ελάσματα και 

διάτρητα φύλλα. Τα κοσμήματα αποτελούσαν κατεξοχήν 

αντικείμενα κύρους, γι' αυτό και η σπανιότητα των υλικών από τα 

οποία ήταν φτιαγμένα είχε μεγάλη σημασία για τις ανώτερες τάξεις. 

 



Για το λόγο αυτό οι Μυκηναίοι εκτός από ευτελή υλικά στην 

κατασκευή κοσμημάτων, όπως η φαγεντιανή, ο χαλκός και ο 

ορείχαλκος, χρησιμοποιούσαν και πολύτιμες πρώτες ύλες 

εισηγμένες από μακρινές χώρες: χρυσό και ορεία κρύσταλλο από 

την Αίγυπτο, λαζουρίτη από το Αφγανιστάν, ελεφαντόδοντο από τη 

Συρία και ήλεκτρο από τη Βαλτική. Ιδιαίτερη σημασία έχουν τα 

δαχτυλίδια που μας δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για τις 

καλλιτεχνικές τάσεις και την εικονογραφία της Μυκηναϊκής εποχής. 

Η σφενδόνη τους ήταν κατασκευασμένη από ημιπολύτιμους λίθους 

και έφερε συχνά ανάγλυφη διακόσμηση. 

 

Κατά τις πρώιμες περιόδους της Υστεροελλαδικής εποχής 

χρησιμοποιήθηκαν σκληρά πετρώματα, όπως ο αμέθυστος, ο 

καρνεόλης, ο σάρδιος και ο αιματίτης, ενώ από την 

Υστεροελλαδική ΙΙΙ περίοδο διακρίνεται μια προτίμηση στο 

στεατίτη. Οι γυναίκες και οι άντρες των ανώτερων κοινωνικών 

τάξεων φορούσαν σφραγιστικά δαχτυλίδια, κατασκευασμένα 

συνήθως από χρυσό, ασήμι ή σπανιότερα από ορείχαλκο. Οι 

σφενδόνες τους είχαν ελλειψοειδές σχήμα και ήταν διακοσμημένες 

με μικρότατες αλλά λεπτομερείς εικονιστικές παραστάσεις ή 

συνθέσεις από αφαιρετικά μοτίβα. 

 

Τα θέματα των παραστάσεων είχαν κοσμικό ή θρησκευτικό 

περιεχόμενο, ενώ η συχνή διάταξη των θεμάτων σε εραλδικές 

συνθέσεις προδίδουν ανατολικές επιρροές. Η ομοιότητα των 

σφραγιστικών δαχτυλιδιών με τα αντίστοιχα Μινωικά δείχνει ότι οι 

Μυκηναίοι είχαν διδαχτεί αυτή την τέχνη από Μινωίτες καλλιτέχνες. 

 



 

 

Αθλήματα 

 

Από τις εικονιστικές παραστάσεις της Μυκηναϊκής εποχής 

γνωρίζουμε ότι οι Μυκηναίοι όπως και οι Μινωίτες επιδίδονταν σε 

αθλήματα, τα κυριότερα από τα οποία ήταν η πάλη και η 

πυγμαχία. Οι αθλητικοί αγώνες οργανώνονταν κατά τη διάρκεια 

των θρησκευτικών τελετών και ίσως τελούνταν, όπως και στην 

Κρήτη, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, όπου θα μπορούσε να 

τις παρακολουθεί το κοινό. Συγκριτικά όμως με τις πλούσιες 

μαρτυρίες για τις αθλητικές εκδηλώσεις της Κρήτης, από την 

ηπειρωτική Ελλάδα διαθέτουμε ελάχιστες πληροφορίες. Αυτές 

αντλούνται κυρίως από τις τοιχογραφίες, την αγγειογραφία και από 

τις παραστάσεις των σφραγίδων. 

 

Σχετικά με το Μινωικό άθλημα των ταυροκαθαψίων επικρατεί 

αρκετή ασάφεια. Παρόλο που συναντώνται σχετικές σκηνές στη 

μυκηναϊκή τέχνη, δεν είμαστε ακριβώς σε θέση να γνωρίζουμε αν 

οι Μυκηναίοι είχαν πραγματικά υιοθετήσει αυτό το Μινωικό έθιμο. 

Θεωρείται πιθανό ότι οι μυκηναϊκές σκηνές των ταυροκαθαψίων 



αποτελούν απλώς μιμήσεις των Κρητικών παραστάσεων. Στην 

προετοιμασία του αθλήματος αυτού παραπέμπουν επίσης οι 

σκηνές σύλληψης ταύρων σε δίχτυ. Η διαδεδομένη χρήση του 

αλόγου και κατόπιν του άρματος από τους Μυκηναίους έφερε ένα 

νέο άθλημα, την αρματοδρομία. 

 

Οι αρματοδρομίες τελούνταν κατά τη διάρκεια των επίσημων 

κοινωνικών εκδηλώσεων, ενώ θεωρείται πιθανό ότι οργανώνονταν 

και κατά τη διάρκεια των ταφικών τελετών. Το ενδεχόμενο αυτό 

θυμίζει τις αναφορές του Ομήρου για τους αθλητικούς αγώνες που 

διοργανώθηκαν προς τιμήν του νεκρού Πατρόκλου. Το δίτροχο 

άρμα, ένα όχημα που χρησιμοποιούσαν μέχρι τότε μόνο οι 

Χετταίοι, άρχισε να χρησιμοποιείται από τους Μυκηναίους στον 

πόλεμο, στα αγωνίσματα αλλά και στο κυνήγι, το οποίο ήταν η 

προσφιλέστερη ενασχόληση των βασιλέων και των ευγενών και 

ίσως αποτελούσε ένα αποκλειστικό τους προνόμιο. 

 

Τα αθλήματα πρόσφεραν άσκηση και διασκέδαση, ενώ 

ταυτόχρονα ήταν μια ευκαιρία για επίδειξη των μαχητικών 

ικανοτήτων των στρατιωτών. Η χρήση των αρμάτων και του 

εξοπλισμού στις αθλητικές εκδηλώσεις τόνιζε το στρατιωτικό και 

ηρωικό πνεύμα της Μυκηναϊκής εποχής και ίσως σκόπευε να 

δημιουργήσει ένα μύθο γύρω από την ισχύ της Μυκηναϊκής 

εξουσίας. 

 



 

 

Μουσική 

 

Η ενασχόληση των κατοίκων του Αιγαίου στη μουσική μαρτυρείται 

ήδη από τη Νεολιθική εποχή με την παρουσία αυλών φτιαγμένων 

από οστά ζώων. Από την Εποχή του Χαλκού ξεχωρίζουν τα 

Κυκλαδικά ειδώλια του αυλητή και του αρπιστή αλλά και μια σειρά 

από απεικονίσεις μουσικών οργάνων στη Μινωική τέχνη. Από τη 

Μυκηναϊκή εποχή διαθέτουμε μόνο ελάχιστες απεικονίσεις 

μουσικών οργάνων, οι περισσότερες από τις οποίες προέρχονται 

από σφραγίδες. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλες τις Αιγαιακές 

εικονογραφήσεις απεικονίζονται μόνο άντρες μουσικοί. 

 

Η φόρμιγξ και ο αυλός παίζονταν πάντα από όρθιους μουσικούς. Η 

μόνη απεικόνιση καθιστού μουσικού συναντάται στην τοιχογραφία 

του ιερέα μουσικού από το ανάκτορο της Πύλου, ο οποίος παίζει 

λύρα σε βραχώδες τοπίο. Εκτός από τις εικονιστικές παραστάσεις 

υπάρχουν και τμήματα μουσικών οργάνων που βρέθηκαν σε 

Μυκηναϊκούς τάφους, όπου είχαν τοποθετηθεί ως νεκρικά 

κτερίσματα. Βάσει των ευρημάτων αυτών μπορούμε να 



διαπιστώσουμε ότι τα μουσικά όργανα διακρίνονται ήδη σε 

πνευστά, κρουστά και έγχορδα. 

 

Στα σημαντικότερα αρχαιολογικά ευρήματα ανήκουν οι βραχίονες 

μιας ελεφάντινης φόρμιγγας από το Μενίδι, στους οποίους είχε 

δοθεί το σχήμα κεφαλιού πάπιας και μερικά τμήματα από λύρες 

που βρέθηκαν σε θαλαμοειδείς τάφους των Σπάτων και των 

Μυκηνών. Οι λύρες κατασκευάζονταν μερικές φορές και από 

κέλυφος χελώνας. Τα κρουστά όργανα αντιπροσωπεύονται από τα 

κύμβαλα, όπως αυτά που βρέθηκαν στο ναυάγιο του Ulu Burun και 

θεωρούνται Μυκηναϊκής προέλευσης. Προς το τέλος της 

Υστεροελλαδικής εποχής εμφανίζεται και η κιθάρα, όπως δείχνει 

ένα χάλκινο αφιερωματικό ομοίωμα από το Αμύκλαιο. 

 

Στα πνευστά όργανα ανήκουν οι αυλοί, δείγμα των οποίων 

αποτελεί ένας αυλός από ελεφαντόδοντο που βρέθηκε στις 

Μυκήνες. Ως πνευστά μουσικά όργανα χρησιμοποιούνταν και οι 

θαλάσσιοι τρίτωνες, οι οποίοι απεικονίζονται σε πολλές 

Κρητομυκηναϊκές θρησκευτικές παραστάσεις. Υπάρχουν επίσης 

ενδείξεις ότι ένα όργανο που στην Αίγυπτο ονομαζόταν menat 

υπήρχε και στο Αιγαίο της Εποχής του Χαλκού. Αυτό 

αποτελούνταν από μεγάλες χάντρες από φαγεντιανή δεμένες σε 

σκοινί, οι οποίες σειόμενες ρυθμικά προκαλούσαν μουσικούς 

ήχους. 

 

Μια τέτοια μουσική πρακτική μαρτυρεί ίσως η απεικόνιση μιας 

γυναίκας σε τοιχογραφία ενός κτιρίου κοντά στο θρησκευτικό 

κέντρο των Μυκηνών που κρατάει στα χέρια της δεμένες χάντρες. 

Η μουσική φαίνεται ότι έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο στις 

θρησκευτικές τελετουργίες της Κρητομυκηναϊκής περιόδου. Αυτό 

δείχνουν καθαρά οι παραστάσεις της σαρκοφάγου της Αγίας 

Τριάδας, όπου απεικονίζονται μουσικοί και στις δύο της πλευρές. 

 

Η λειτουργία της μουσικής σε αυτή την περίπτωση ήταν να διαχέει 

μέσω των ύμνων το θρησκευτικό συναίσθημα ανάμεσα στους 

λατρευτές, να διώχνει τα κακά πνεύματα και να μεταβιβάζει με 

συγκινησιακό τρόπο τις δεήσεις για την επίκληση της θεότητας. 



Ίσως μουσικά διαλείμματα να γεφύρωναν και τις μεταβάσεις των 

τελετουργικών βαθμίδων. Οι ήχοι της μουσικής μπορούσαν να 

εξυπηρετήσουν και πρακτικά τις θρησκευτικές τελετές με το να 

επικαλύπτουν τους ήχους της θυσίας και άλλους ανεπιθύμητους 

θορύβους με σκοπό τη μέγιστη συγκέντρωση των λατρευτών στις 

ιερές τελετουργίες. 

 

Δε γνωρίζουμε αν οι παραδόσεις για τη μουσική που αναφέρονται 

στον Όμηρο ισχύουν και για τη Μυκηναϊκή εποχή. Έτσι είναι πολύ 

δύσκολο να διερευνηθεί πλήρως ο κοινωνικός ρόλος της μουσικής 

και των μουσικών, εφόσον οι σχετικές μαρτυρίες δεν αφορούν 

στιγμιότυπα της καθημερινής ζωής, αλλά εντάσσονται πάντα σε 

ιδιαίτερες κοινωνικές περιστάσεις. Γνωρίζουμε πάντως ότι η 

μουσική και το τραγούδι ήταν τρόποι έκφρασης των Μυκηναίων 

στις θρησκευτικές τελετές, ενώ υποθέτουμε ότι μουσική παιζόταν 

και σε κοινωνικές εκδηλώσεις -γάμους, ταφικές τελετές κ.ά.- και 

ίσως να συνόδευε αθλητικούς και ποιητικούς αγώνες. 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

Ήδη από τα τελευταία στάδια της ύστερης Μεσοελλαδικής εποχής, 

από τη λεγόμενη εποχή των λακκοειδών τάφων των Μυκηνών, είχε 

παρατηρηθεί μια αιφνίδια συσσώρευση πλούτου, η οποία 

οφειλόταν στις επιτυχείς εμπορικές δραστηριότητες μιας κοινωνικά 



ανερχόμενης τάξης. Η νέα άρχουσα τάξη, οδηγούμενη προφανώς 

από ισχυρούς ηγεμόνες, ήταν σε θέση να καλλιεργεί επαφές και 

εμπορικές σχέσεις με την ανακτορική Κρήτη και τις προηγμένες 

χώρες της Ανατολής, από τις οποίες εξασφαλίζονταν οι 

απαιτούμενες πρώτες ύλες και η προηγμένη τεχνογνωσία για τη 

λειτουργία των ντόπιων εργαστηρίων. 

 

Μέσα από τις επαφές των πρώτων Μυκηναίων ηγεμόνων με την 

Κρήτη δημιουργήθηκαν νέα πρότυπα οικονομικής διαχείρισης, τα 

οποία μεταφέρθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, συνοδευμένα από 

τα τελευταία τεχνολογικά και πνευματικά επιτεύγματα της εποχής. 

Με την ίδρυση των Μυκηναϊκών ανακτόρων κατά το 14ο αιώνα 

π.Χ. η οικονομία άλλαξε χαρακτήρα και έγινε αυστηρά 

συγκεντρωτική. Οι ειδικευμένοι τεχνίτες εργάζονταν στα ανάκτορα 

ή κατά παραγγελία των ανακτόρων σύμφωνα με το Μινωικό 

πρότυπο. 

 

Όπως προκύπτει από τη συσσώρευση των αγροτικών προϊόντων 

και των πολύτιμων αγαθών και από τις γραπτές μαρτυρίες των 

ανακτορικών αρχείων, τα ανάκτορα λειτουργούσαν ως κέντρα 

συγκέντρωσης και αναδιανομής του αγροτικού πλεονάσματος 

αλλά και ως κέντρα του διεθνούς εμπορίου. Τα Μυκηναϊκά 

ανάκτορα απέκτησαν γρήγορα οικονομική ισχύ και διεθνή 

ακτινοβολία, περιορίζοντας σταδιακά τη Μινωική 

θαλασσοκρατορία. Μια σειρά από οργανωμένες εμπορικές 

δραστηριότητες έφεραν τους Μυκηναίους ως την Παλαιστίνη και 

την Αίγυπτο αλλά και στα κέντρα της δυτικής Μεσογείου, στην 

Κάτω Ιταλία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία. 

 

Οι τακτικές αυτές συναλλαγές διευκολύνθηκαν από την ίδρυση 

εμπορικών σταθμών σε πολλά σημαντικά λιμάνια της Μεσογείου, 

μερικά από τα οποία είχαν το χαρακτήρα των αποικιών. Μερικές 

σπάνιες πρώτες ύλες που βρέθηκαν σε ορισμένα σημαντικά 

Μυκηναϊκά κέντρα, όπως το ήλεκτρο καθώς και ορισμένες 

καλλιτεχνικές αλληλεπιδράσεις υποδεικνύουν ότι οι Μυκηναίοι 

είχαν σποραδικές επαφές με τη Βόρεια Ευρώπη, τη Βρετανία και 

τις χώρες της Βαλτικής. 



 

Την παρουσία των Μυκηναίων στις μακρινές αυτές χώρες 

προκάλεσε κυρίως η αναζήτηση των μετάλλων, ιδιαίτερα του 

χρυσού και του κασσίτερου, που δεν απαντούν στην ηπειρωτική 

Ελλάδα. Με την κατάρρευση των ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. 

κατέρρευσε και το οικονομικό σύστημα της Μυκηναϊκής Ελλάδας. 

Οι εμπορικές δραστηριότητες συρρικνώθηκαν και η οικονομία 

εισήλθε σε μια μακρά περίοδο μαρασμού. Κατά την Υπομυκηναϊκή 

περίοδο, τα τοπικά εργαστήρια συνέχισαν την παραγωγή τους 

αλλά τα εισηγμένα πολυτελή προϊόντα έπαψαν να φτάνουν από τις 

ξένες αγορές και η καλλιτεχνική δημιουργία έχασε τη λάμψη των 

προηγούμενων αιώνων. 

 

Η οικονομική παρακμή και η εξαφάνιση της γραφής που 

χρησιμοποιούνταν από τα ανακτορικά κέντρα σηματοδότησαν την 

είσοδο της ηπειρωτικής Ελλάδας στη λεγόμενη περίοδο των 

"σκοτεινών αιώνων". Ένα νέο υλικό, ο σίδηρος, η χρήση του 

οποίου παρατηρείται από την Πρωτογεωμετρική περίοδο, έδωσε 

ένα διαφορετικό στίγμα στις οικονομικές διαδικασίες, δίνοντας και 

το όνομά του στη νέα εποχή. 

 

Αγροτική Οικονομία 

 

Στα ανακτορικά κέντρα λειτουργούσε ένα πολύ καλά οργανωμένο 

σύστημα αποθήκευσης και αναδιανομής των αγροτικών 

προϊόντων. Το πλεόνασμα της παραγωγής συγκεντρωνόταν στα 

ανάκτορα ίσως εν είδει φόρων που απέδιδαν οι κοινότητες και οι 

πολίτες από την παραγωγή τους. Εκεί καταγράφονταν σχολαστικά 

σε πήλινες πινακίδες τα είδη, οι ποσότητες των προσφορών και η 

προέλευσή τους. Τα ανάκτορα, όπως υποδεικνύουν οι πινακίδες 

της Πύλου αλλά και αυτές των Μυκηνών και της Θήβας, 

διακινούσαν ορισμένα προϊόντα παίζοντας διαμετακομιστικό ρόλο 

στο εσωτερικό και το διεθνές εμπόριο.  

 

Από τα προϊόντα της αγροτικής παραγωγής τα είδη διατροφής 

μοιράζονταν στους υπηκόους και οι πρώτες ύλες παραδίδονταν 

στους τεχνίτες. Διάφορα αγροτικά προϊόντα και πιο συχνά το 



ελαιόλαδο στέλνονταν ως δώρα στα ιερά της επικράτειας. Χάρη 

στα κείμενα των πινακίδων που έχουν διασωθεί έχουμε σήμερα 

μια αρκετά καλή εικόνα των αγροτικών προϊόντων που 

διακινούνταν στα ανάκτορα. Τα κυριότερα από αυτά ήταν τα 

σιτηρά, το ελαιόλαδο και το κρασί. Άλλα, μικρότερης σημασίας για 

τη διατροφή, προϊόντα ήταν τα βότανα, τα μπαχαρικά και το μέλι. 

 

Ένα σημαντικό ρόλο στην αγροτική οικονομία έπαιζε και το μαλλί 

των προβάτων αλλά και το εμπόριο των ζώων. Τα προϊόντα που 

εισάγονταν συχνότερα στο ανάκτορο της Πύλου ήταν το λινάρι και 

σιτηρά σε μικρές ποσότητες, ενώ στα ανάκτορα των Μυκηνών και 

των Θηβών το μαλλί. Η Θήβα προμηθευόταν μαλλί από περιοχές 

μακριά από την περιφέρειά της, ανάμεσα στις οποίες αναφέρονται 

και οι Μυκήνες. Τα περισσότερα ανάκτορα έκαναν εμπόριο με 

ελαιόλαδο στην απλή ή την αρωματισμένη του μορφή. Κατά μια 

άποψη, το ανάκτορο της Πύλου είχε μετατραπεί την τελευταία 

περίοδο της ακμής του σε ένα μεγάλο εργαστήριο αρωμάτων. 

 

 

 

Μερικές κοινότητες γύρω από την Πύλο φαίνεται ότι ήταν 

ειδικευμένες στην παραγωγή λιναριού, δεν υπάρχουν όμως 

γενικότερες ενδείξεις ότι οι διάφορες περιοχές της περιφέρειας 

είχαν μια τοπική εξειδίκευση στις καλλιέργειες. Τα εξαγωγικά 

προϊόντα διοχετεύονταν και πάλι υπό τον έλεγχο των ανακτόρων 



στις ξένες αγορές. Το κυριότερο προϊόν εξαγωγής φαίνεται ότι ήταν 

το ελαιόλαδο. Η μεταφορά του στις χώρες προορισμού γινόταν σε 

ειδικά σχεδιασμένα κεραμικά σκεύη, τους ψευδόστομους αμφορείς. 

Τα μεγαλύτερα από τα αγγεία αυτά έφεραν μερικές φορές 

επιγραφές που δήλωναν την προέλευση του περιεχομένου τους. 

 

Οι μικρότεροι ψευδόστομοι αμφορείς περιείχαν μάλλον αρωματικό 

λάδι, ένα ακόμη κατεξοχήν εξαγωγικό προϊόν των Μυκηναίων. Τον 

έλεγχο των μεταφορών διευκόλυνε αρκετά το σφραγιστικό 

σύστημα που είχε εισαχθεί στην ηπειρωτική Ελλάδα από την 

Κρήτη. Οι συσκευασίες των προϊόντων είτε ήταν δοχεία είτε 

υφασμάτινα σακιά σφραγίζονταν με νωπό πηλό, επάνω στον 

οποίο πιέζονταν σφραγίδες με ανάγλυφη διακόσμηση ή επιγραφές. 

Με αυτό τον τρόπο οι αποστολείς εξασφάλιζαν τα προϊόντα τους 

από τη νόθευση ή την κλοπή. 

 

Εγγειοβελτιωτικά Έργα  

 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των Μυκηναίων στον τομέα της 

αγροτικής οικονομίας γίνονται εύκολα αντιληπτά στα 

εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν επισημανθεί σε διάφορες 

περιοχές της μυκηναϊκής επικράτειας. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγμα της εγγειοβελτιωτικής τεχνολογίας είναι το Μυκηναϊκό 

φράγμα που βρέθηκε ύστερα από γεωλογικές έρευνες στην 

περιοχή της Τίρυνθας, κοντά στο χωριό Άγιος Αδριανός. 

 

Το φράγμα, που χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β2 

περίοδο, δηλαδή κατά τα μέσα της 13ης χιλιετίας π.Χ., 

κατασκευάστηκε με σκοπό να στρέψει το ρου ενός φυσικού 

χειμάρρου, τα νερά του οποίου κατευθύνονταν προς την κάτω 

ακρόπολη της Τίρυνθας και προξενούσαν κατά διαστήματα 

καταστροφικές πλημμύρες. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του 

έργου αφορούσε την κατασκευή ενός αναχώματος που στηριζόταν 

από ένα κυκλώπειο τείχος και ένα βαθύ κανάλι που οδηγούσε το 

νερό του χειμάρρου προς τη θάλασσα, μακριά από την 

κατοικημένη περιοχή. 

 



Το πιο εκτεταμένο και αξιοθαύμαστο από τα μέχρι τώρα γνωστά 

εγγειοβελτιωτικά έργα της Μυκηναϊκής εποχής είναι τα 

αποστραγγιστικά έργα της Κωπαΐδας. Οι κάτοικοι της περιοχής 

αυτής, μάλλον υπό την επίβλεψη των ηγεμόνων του Ορχομενού, 

κατάφεραν να αποστραγγίσουν ολοκληρωτικά τη λίμνη της 

Κωπαΐδας εκτρέποντας το ρου δύο ποταμών και να 

δημιουργήσουν μια τεράστια καλλιεργήσιμη έκταση, εξαφανίζοντας 

παράλληλα τα επικίνδυνα για την υγεία του πληθυσμού έλη της 

περιοχής.  

 

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Μυκηναϊκής εποχής προϋπέθεταν 

πολύχρονες και συστηματικές παρατηρήσεις των φυσικών 

φαινομένων και μεγάλη ακρίβεια στην κατασκευή τους, η οποία δε 

θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση μαθηματικών υπολογισμών. Κατά 

μια άποψη, οι Μυκηναίοι διδάχτηκαν τις συγκεκριμένες μεθόδους 

από τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου παρόμοιες επιτυχείς 

προσπάθειες ήταν γνωστές ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. 

Παράλληλα μπορεί να υποτεθεί ότι οι Μυκηναίοι ηγέτες κάλεσαν 

ειδικευμένους μηχανικούς από εκεί, για να σχεδιάσουν τα έργα 

αυτά και να παρακολουθήσουν τη υλοποίησή τους. 

 

Τα έργα αυτά όμως δεν είναι το μόνο πεδίο της Μυκηναϊκής 

τεχνολογίας όπου παρατηρούνται ριζοσπαστικές αλλαγές. Και σ' 

αυτή την περίπτωση μπορεί να ισχύει ό,τι και στους άλλους τομείς 

της οικονομίας, ότι δηλαδή οι Μυκηναίοι γνώρισαν συγκεκριμένες 

πρακτικές στην Ανατολή και τις εφάρμοσαν αποτελεσματικά στη 

χώρα τους. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν προέκυψαν, 

τα εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν σίγουρα ένα δείγμα του καλά 

οργανωμένου συστήματος της μυκηναϊκής διοίκησης και της 

αποτελεσματικότητας της κεντρικής εξουσίας.  

 

Αποξήρανση της Κωπαΐδας  

 

To μεγαλύτερο αποστραγγιστικό έργο των Μυκηναίων ήταν η 

τεχνητή αποστράγγιση της λίμνης Κωπαΐδας. Το έργο αυτό 

αποκαλύφθηκε στο τέλος του περασμένου αιώνα, όταν κατά την 

τελευταία αποξήρανση της Κωπαΐδας εμφανίστηκαν στον πυθμένα 



της λίμνης κανάλια και τεχνητά αναχώματα που ανάγονται στη 

Μυκηναϊκή εποχή. Η περιοχή της λίμνης Κωπαΐδας ήταν μέχρι τη 

Μυκηναϊκή εποχή πετριγυρισμένη από ελώδεις περιοχές και γι' 

αυτό αποτελούσε μάλλον εστία πρόκλησης ασθενειών. Τα νερά 

της λίμνης σε περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων πλημμύριζαν τις 

γύρω καλλιέργειες και τους παράλιους οικισμούς. 

 

Ο μόνος τρόπος να απαλλαχθούν οι κάτοικοι από τους βάλτους 

και να κερδίσουν περισσότερα εδάφη για καλλιέργειες ήταν να 

οδηγηθούν τεχνητά τα νερά της λίμνης στις φυσικές υπόγειες 

σήραγγες, τις λεγόμενες καταβόθρες, που οδηγούσαν υπογείως 

στη θάλασσα. Για το σκοπό αυτό κατασκευάστηκε ένα πολύπλοκο 

σύστημα από τεχνητά αναχώματα και κανάλια που εξέτρεπαν 

κατάλληλα το ρου των ποταμών Μέλα και Κηφισού. Το επιχείρημα 

αυτό προϋπέθετε ακριβείς γεωδαιτικούς υπολογισμούς και μεγάλη 

εμπειρία σε αρδευτικά έργα που μέχρι εκείνη την εποχή ήταν 

γνωστή μόνο από την Αίγυπτο και τη Μεσοποταμία. 

 

 

 

Με τα έργα αυτά, τα οποία χρονολογούνται στο 13ο αιώνα π.Χ., η 

λίμνη και οι βαλτώδεις περιοχές μετατράπηκαν σε μια απέραντη 

πεδιάδα με γόνιμο έδαφος για τις καλλιέργειες των κατοίκων των 

γύρω οικισμών. Τα αποστραγγιστικά έργα απαιτούσαν συνεχή 

επίβλεψη. Τα κανάλια έπρεπε να συντηρούνται τακτικά και οι 



καταβόθρες να αποφράζονται σε περιπτώσεις πλημμύρας. Τη 

συντήρηση των έργων επέβλεπαν διάφοροι αξιωματούχοι που 

θεωρείται ότι έδρευαν στην ακρόπολη του Γλα, στο κέντρο της 

Κωπαΐδας, όπου μάλλον αποθηκευόταν και ένα μεγάλο μέρος της 

αγροτικής παραγωγής. 

 

Το ακόμη και σήμερα θαυμαστό αυτό έργο, το οποίο θεωρείται η 

Πρωιμότερη τεχνητή απόκλιση ποταμού στην Ευρώπη, αποδίδεται 

στους Μινύες, τους κατοίκους του Ορχομενού, ο οποίος ήταν η 

μεγαλύτερη δύναμη της περιοχής, ενώ μια άλλη άποψη τα θέλει 

ως ένα συλλογικό έργο των κοινοτήτων γύρω από την Κωπαΐδα. 

Με τη σοφή αυτή εκμετάλλευση της γης και την απόδοση των 

εκτεταμένων καλλιεργειών εξηγείται ο μυθικός πλούτος της πόλης 

του Ορχομενού, όπως μας παραδίδει ο Όμηρος. 

 

Τα έργα της Κωπαΐδας καταστράφηκαν σχεδόν συγχρόνως με την 

καταστροφή των Μυκηναϊκών ακροπόλεων γύρω στο 1200 π.Χ., 

όταν η κεντρική εξουσία δεν ήταν πια σε θέση να συντηρήσει τα 

έργα, και η Κωπαΐδα μετατράπηκε πάλι σε λίμνη σκεπάζοντας 

έναν αριθμό παράλιων οικισμών. Είναι αξιοσημείωτο ότι μετά το 

εγχείρημα αυτό των Μυκηναίων καμία άλλη μεταγενέστερη 

προσπάθεια μετατροπής της λίμνης Κωπαΐδας σε πεδιάδα δεν 

πέτυχε παρά μόνο εκείνη στα τέλη του περασμένου αιώνα και η 

οποία έδωσε στην περιοχή τη σημερινή της μορφή.  

 

Γαιοκτησία  

 

Στα κείμενα των πινακίδων που βρέθηκαν στο ανάκτορο της 

Πύλου περιέχονται σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις 

διάφορες μορφές γαιοκτησίας, καθώς και για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις που είχαν οι γαιοκτήμονες απέναντι στην κεντρική 

εξουσία. Το κράτος έδειχνε ένα διαρκές ενδιαφέρον για τις 

διάφορες αγροτικές περιφέρειες. Αξιωματούχοι ταξίδευαν σε 

διάφορες περιοχές για να επιθεωρήσουν τα κοπάδια και να 

ενημερωθούν σχετικά με την πορεία των καλλιεργειών. 

 

Μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά κειμένων από το ανάκτορο της 



Πύλου που αναφέρεται στο θρησκευτικό κέντρο Pa-ki-ja-ne 

περιέχει σχόλια του γραφέα για τις τοπικές συνθήκες, τα οποία 

προϋποθέτουν κάποια μορφή προσωπικής επαφής. Στα κείμενα 

των πινακίδων αναφέρονται δύο είδη γαιοκτησίας: τα ki-ti-me-na 

και τα ke-ki-me-na. Η λέξη ki-ti-me-naσυνδέεται συχνά με ιδιώτες, 

ενώ η γη ke-ke-me-na ήταν μάλλον στη δικαιοδοσία της 

κοινότητας. 

 

Έτσι, μερικοί μελετητές βλέπουν ως ερμηνεία αυτών των όρων 

αντίστοιχα την ιδιωτική και τη δημόσια γη. Αυτοί που είχαν γη ki-ti-

me-naπλήρωναν ενοίκιο στο κράτος και καλλιεργούσαν τα κτήματα 

έναντι υπηρεσιών, αλλά ίσως να ήταν και πραγματικοί 

γαιοκτήμονες που πλήρωναν φόρους σε σιτάρι. Οι ιδιοκτήτες αυτοί 

περιγράφονται συχνά ως τεχνίτες και βοσκοί. Ειδικά σε μια ομάδα 

κειμένων, στα Εα, αναφέρονται άτομα που λάμβαναν γη για τις 

υπηρεσίες τους στο ανάκτορο, αλλά δεν είχαν υψηλά αξιώματα. 

 

Τα άτομα που αναφέρεται ότι έχουν γηo-na-to από τους ιδιοκτήτες 

δε φαίνεται να έχουν κάποια σχέση άμεσης εξάρτησης από 

αυτούς. Ήταν άτομα που προέρχονταν από διαφορετικές 

κοινωνικές τάξεις. Αναφέρονται ως "Δούλοι του Θεού", 

θρησκευτικοί λειτουργοί, τεχνίτες και σπανιότερα δούλοι, ενώ 

μερικές φορές ήταν και οι ίδιοι κτηματίες. Καθένα από τα πρόσωπα 

που αναγράφονται στις πινακίδες αντιπροσώπευε ένα νοικοκυριό, 

στο οποίο ανήκαν και άλλα άτομα ή οικογένειες που βοηθούσαν 

στην καλλιέργεια της γης ή πρόσφεραν έκτακτες υπηρεσίες. 

 

Τα μέχρι τώρα υπάρχοντα στοιχεία υποδεικνύουν ότι η βάση της 

μυκηναϊκής κοινωνίας δεν αποτελούνταν από κοινωνικά 

εξαρτημένους αγρότες. Η ύπαρξη μιας εξαρτημένης τάξης 

προτείνεται αντίθετα από το γεγονός ότι τα υψηλά ιστάμενα 

πρόσωπα μπορούσαν να παρέχουν άντρες ως κωπηλάτες και 

τεχνίτες και άλλοτε μπορούσαν να συνδέονται με το Wanax, τον 

Lawagetas ή τη Θεά Πότνια. Εκτός από τον Lawagetas, τον 

ύψιστο άρχοντα, ένας μεγαλοκτηματίας με το όνομα Ekeryawo 

εμφανίζεται ως ισχυρή προσωπικότητα. 

 



Είχε στην κατοχή του δυο σιτοβολώνες, πάνω από 1.100 συκιές 

και άλλες τόσες ρίζες αμπελιών. Σύμφωνα με μια άλλη ομάδα 

πινακίδων, πρόσφερε αγροτικά προϊόντα και ζώα, ενώ του 

επιτρεπόταν κατ' εξαίρεση να προσφέρει κρασί σε ιερό. Ένα άλλο 

πρόσωπο, ο Ke-re-te-u, κατείχε κτήματα, τα οποία θα του 

απέδιδαν ένα μεγαλύτερο σύνολο σιταριού, απ' ότι θα αναλογούσε 

στον Lawagetas. Παρόλες τις λεπτομέρειες της οικονομικής ζωής 

που απορρέουν από τις πινακίδες, δεν έχουν συγκεντρωθεί 

επαρκείς πληροφορίες για την αγροτική οικονομία. 

 

Τα αρχαιολογικά δεδομένα δίνουν εξάλλου μια αρκετά διαφορετική 

εικόνα απ' αυτή που παραδίδεται στα κείμενα. Έτσι, είναι αδύνατο 

προς το παρόν να συνδεθεί το περιεχόμενο των κειμένων με τα 

αποσπασματικά αρχαιολογικά δεδομένα. Μια δυσκολία 

γενικότερης αποδοχής των στοιχείων των πινακίδων είναι ότι οι 

πληροφορίες που κατέχουμε προέρχονται από τα τελευταία χρόνια 

του ανακτόρου της Πύλου, όταν η οικονομία ήταν ήδη 

συρρικνωμένη. 

 

 



 

Εμπόριο και Διεθνείς Σχέσεις  

 

Ο μεγάλος αριθμός εισηγμένων αγγείων στους ταφικούς 

περιβόλους των Μυκηνών δείχνει ότι ήδη από την πρώιμη 

Μυκηναϊκή εποχή οι Μυκηναίοι είχαν εμπορικές συναλλαγές με 

χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, με την Αίγυπτο αλλά και με 

χώρες της Δύσης. Τα αίτια μιας τόσο ξαφνικής και ευρείας 

εξάπλωσης του εμπορίου βρίσκονται αφενός στην ενδυνάμωση 

της κεντρικής εξουσίας και αφετέρου στην αυξημένη ζήτηση των 

μετάλλων, τα οποία οι μυκηναίοι ηγεμόνες προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν από τις ξένες αγορές.  

 

Κατά το 14ο και 13ο αιώνα π.Χ. η εξέλιξη της Μυκηναϊκής 

ναυσιπλοΐας και η άνθηση του εμπορίου συντέλεσαν 

αποφασιστικά στην πλήρη επάρκεια των αγαθών. Την ανάπτυξη 

της ναυτιλίας και του εμπορίου βοήθησαν και οι διεθνείς συγκυρίες, 

κυρίως η οικονομική ευημερία της Συρίας και της Παλαιστίνης, με 

τις οποίες οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν από νωρίς εμπορικές σχέσεις 

και η περίοδος ειρήνης στη Μεσόγειο που εξασφαλιζόταν από το 

βασίλειο της Αιγύπτου, το οποίο ήταν απασχολημένο εκείνη την 

εποχή με εσωτερικές μεταρρυθμίσεις.  

 

Το διεθνές εμπόριο των Μυκηναίων βρισκόταν αποκλειστικά στη 

δικαιοδοσία της κεντρικής εξουσίας. Στα κείμενα των ανακτορικών 

αρχείων δεν υπάρχουν καθόλου μαρτυρίες για την ύπαρξη μιας 

τάξης εμπόρων. Καθώς δεν υπήρχε ακόμη νόμισμα, το εμπόριο 

στηριζόταν αποκλειστικά στο σύστημα των ανταλλαγών. Τα 

προϊόντα εισαγωγής που είχαν γίνει πια απαραίτητα στην 

οικονομία της μυκηναϊκής Ελλάδας ήταν κυρίως τα μέταλλα, αλλά 

οι εκλεπτυσμένες προτιμήσεις των ηγεμόνων απαιτούσαν 

ταυτόχρονα και την εισαγωγή πολύτιμων πρώτων υλών, όπως ο 

χρυσός, το ελεφαντόδοντο και το ήλεκτρο. 

 

Ο χαλκός εισαγόταν από τα μεταλλεία της Κύπρου και της Μέσης 

Ανατολής. Η αναζήτηση του κασσίτερου, ενός πιο σπάνιου 

μετάλλου που ήταν απαραίτητο για την παραγωγή του ορείχαλκου, 



έφερε τους Μυκηναίους μέχρι την Ισπανία, τη Βαλτική ίσως και το 

Αφγανιστάν. Η ανταλλαγή των υλών αυτών ίσως να γινόταν και 

στα λιμάνια της Μεσογείου. Για να διατηρηθεί η ανταγωνιστικότητα 

του εμπορίου στις ξένες αγορές οι Μυκηναίοι προχώρησαν και στη 

συστηματική εξαγωγή αγροτικών προϊόντων. Τα κυριότερα ήταν το 

ελαιόλαδο, το αρωματικό λάδι και το κρασί. 

 

Ένα εξαγωγικό προϊόν των Μυκηναίων στην Αίγυπτο θεωρείται η 

ξυλεία, η οποία ήταν πάντα αναγκαία εκεί λόγω της πλήρους 

έλλειψης δασών. Μαζί με αυτά τα βασικά είδη εξάγονταν και 

βιοτεχνικά προϊόντα, όπως όπλα, αγγεία και υφάσματα. Οι 

ανταλλαγές δεν περιορίζονταν στα προϊόντα, αλλά συχνά 

αφορούσαν και τους ανθρώπους. Μισθοφόροι στέλνονταν σε 

στρατιωτικές επιχειρήσεις ξένων χωρών και από εκεί αγοράζονταν 

συχνά δούλοι. Μια γλαφυρή εικόνα των ανταλλαγών μέσω του 

θαλάσσιου δρόμου μας δίνουν τα ευρήματα δύο ναυαγίων της 

Ύστερης Χαλκοκρατίας που βρέθηκαν κοντά στη νότια 

μικρασιατική ακτή, το ναυάγιο του Ulu Burun και αυτό της 

Χεληδονίας. 

 

Το ναυάγιο του Ulu Burun χρονολογείται γύρω στο 14ο αιώνα π.Χ. 

Το πλοίο θεωρείται ότι ήταν Μυκηναϊκό, από τα ερείπιά του 

ανασύρθηκαν πολλά τάλαντα χαλκού και κασσίτερου αλλά και 

πολύτιμα αντικείμενα διάφορων ειδών. Το πλοίο που βρέθηκε στις 

ακτές της Χεληδονίας ναυάγησε γύρω στο 1200 π.Χ. και ήταν 

μάλλον Φοινικικό. Το φορτίο του αποτελούσαν πολλά εξαγωγικά 

προϊόντα της Ανατολικής Μεσογείου. Ανάμεσα σ΄ αυτά βρέθηκαν 

πολλά μεταλλικά εργαλεία και τάλαντα χαλκού και κασσίτερου.  

 

Οι Μυκηναίοι στην Ανατολική Μεσόγειο  

 

Η Μυκηναϊκή εξάπλωση στην Ανατολική Μεσόγειο άρχισε όταν οι 

Μυκηναίοι κατέλαβαν την Κρήτη γύρω στο 1450 π.Χ. Ο πολιτισμός 

των μινωικών ανακτόρων συνέχισε την πορεία του ακολουθώντας 

τώρα το Μυκηναϊκό πνεύμα. Μετά τη λήξη της "Μινωικής 

θαλασσοκρατορίας" η κυριαρχία των Μυκηναίων απλώθηκε 

ραγδαία στα νησιά του Αιγαίου και στην Ανατολική Μεσόγειο. 



Οδηγός στην ανίχνευση της Μυκηναϊκής παρουσίας στις 

ανατολικές περιοχές είναι τα χαρακτηριστικά προϊόντα της 

υστεροελλαδικής κεραμικής ή σπανιότερα άλλα προϊόντα που 

ανακαλύπτονται σε μεγάλη ακτίνα γύρω από την περιοχή της 

Μυκηναϊκής κυριαρχίας.  

 

Στις Κυκλάδες και τα Μικρασιατικά παράλια οι Μυκηναίοι 

εγκατέστησαν εμπορικούς σταθμούς με σκοπό να διευκολύνουν τις 

δραστηριότητες των ναυτικών τους. Σε μερικές από αυτές τις 

εγκαταστάσεις, στις οποίες βρέθηκε μεγάλος αριθμός Μυκηναϊκών 

αγγείων, αποδίδεται μάλιστα ο χαρακτηρισμός των παροικιών. 

Ειδικότερα οι αστικές εγκαταστάσεις της Αγίας Ειρήνης της Κέας 

και της Φυλακωπής της Μήλου παρουσιάζουν έντονο Μυκηναϊκό 

χαρακτήρα, ο οποίος επιβεβαιώνεται και από την ύπαρξη 

χαρακτηριστικών Μυκηναϊκών ιερών. 

 

Παρόμοιες περιπτώσεις συναντώνται και στις περιοχές του 

ανατολικού Αιγαίου, ιδιαίτερα στη Μίλητο, στην Ιασό, στην Κω και 

στη Ρόδο. Ισχνότερες παρουσιάζονται οι επαφές των Μυκηναίων 

με την περιοχή της Τρωάδας και το εσωτερικό της Μικράς Ασίας. 

Το γεγονός αυτό εξηγείται από την παρουσία της ισχυρής ακόμη 

δύναμης των Χετταίων που δεν επέτρεπε τη μυκηναϊκή διείσδυση. 

Η συμμετοχή τους όμως στα ιστορικά δρώμενα της Μικράς Ασίας 

διαπιστώνεται στα Χεττιτικά κείμενα. Ένας λαός που οι Χετταίοι 

ονόμαζαν Achijawa (Αχαιοί;) και κατοικούσε "πέρα από τη 

θάλασσα" ταυτίζεται από πολλούς ερευνητές με τους Μυκηναίους. 

 



 

 

Η Κύπρος ήταν ένας χώρος πάντα περισσότερο συνδεδεμένος με 

την Ανατολή. Οι Μινωίτες δεν είχαν καλλιεργήσει ποτέ ιδιαίτερα τις 

σχέσεις τους μ' αυτό το νησί αλλά και ο σύνδεσμος των 

Μυκηναίων φαίνεται ότι αφορούσε για ένα μεγάλο διάστημα μόνο 

το εμπόριο. Μετά το 1400 π.Χ. οι σχέσεις με την Κύπρο 

εντατικοποιήθηκαν, ίσως με την ίδρυση Μυκηναϊκών εμπορικών 

σταθμών και τη σταδιακή εγκατάσταση τεχνιτών από την 

ηπειρωτική Ελλάδα. Η Μυκηναϊκή παρουσία έγινε πιο έντονη στην 

πόλη της Έγκωμης. 

 

Από τα τέλη του 13ου αιώνα π.Χ. πιθανολογείται μια μαζική εισροή 

Μυκηναϊκών πληθυσμών προς διάφορες περιοχές του νησιού που 

ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα των εσωτερικών αναταραχών στην 

ηπειρωτική Ελλάδα μετά την κατάρρευση των ανακτόρων. 

Ιδιαίτερα στενές σχέσεις διατηρούσαν οι Μυκηναίοι με το 

Συροπαλαιστινιακό χώρο, όπου έχουν βρεθεί ποσότητες 

Μυκηναϊκής κεραμικής. Στενά συνδεδεμένη με τη μυκηναϊκή 

Ελλάδα εμφανίζεται η πόλη Ουγκαρίτ, όπου γύρω στο 1300 π.Χ. 

φαίνεται ότι ιδρύθηκε μια Μυκηναϊκή παροικία. 

 

Ανάμεσα στις δύο περιοχές εμφανίζονται έντονες αλληλεπιδράσεις 

σε διάφορους τομείς της τέχνης, στη λατρεία και στα ταφικά έθιμα. 



Οι στενές αυτές σχέσεις εξηγούνται με το ενδεχόμενο μιας 

ευρύτερης εγκατάστασης Ελλαδικού πληθυσμού. Τις επαφές με τη 

χώρα του Νείλου είχαν ξεκινήσει πολύ πριν από τους Μυκηναίους 

οι Μινωίτες. Οι Μυκηναίοι, αφού κατέκτησαν την Κρήτη και 

εκτόπισαν τους Μινωίτες από τη διεθνή αγορά, ανέπτυξαν και 

αυτοί ιδιαίτερα στενές εμπορικές σχέσεις με την Αίγυπτο. Στην 

ηπειρωτική Ελλάδα εμφανίζονται σποραδικά Αιγυπτιακά πολυτελή 

προϊόντα, τα οποία έφταναν μαζί με τις εισαγωγές πρώτων υλών. 

 

Στην Αίγυπτο, σε τοιχογραφίες τάφων υψηλών διοικητικών 

υπαλλήλων απεικονίζονται απεσταλμένοι των Μυκηναίων που 

προσφέρουν χαρακτηριστικά προϊόντα των περιοχών τους ως 

δώρα στο Φαραώ. Στην πόλη Αμάρνα, η οποία ήταν πρωτεύουσα 

του Αιγυπτιακού βασιλείου κατά τη βασιλεία των Αμένοφι του Δ' και 

του Τουταγχαμών, βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες Υστεροελλαδικής 

ΙΙΙ Α2 κεραμικής. Μία από τις ερμηνείες του αιφνίδιου Μυκηναϊκού 

πλούτου εξάλλου είναι ότι οι Μυκηναίοι συμμετείχαν σε 

Αιγυπτιακές στρατιωτικές αποστολές, οι οποίες τους εξασφάλιζαν 

υλικά και πολιτικά οφέλη. 

 

Οι Μυκηναίοι στην Ευρώπη  

 

Από τις πρώτες κιόλας περιόδους της Μυκηναϊκής εποχής 

παρατηρούνται ανταλλαγές προϊόντων και επιδράσεις σε τομείς 

της τεχνογνωσίας με τις χώρες της Δυτικής Μεσογείου και της 

Βόρειας Ευρώπης. Το κύριο έναυσμα για τις μακρινές αυτές 

εκστρατείες για τους Μυκηναίους ήταν η απόκτηση των μετάλλων 

που ήταν απαραίτητα για τις ανάγκες της ντόπιας βιοτεχνίας. Μαζί 

με την εισαγωγή των μετάλλων εισάγονταν και άλλα προϊόντα 

δευτερεύουσας σημασίας για την οικονομία, όπως οι χάντρες από 

ήλεκτρο, ένα υλικό που απαντά μόνο στη Βρετανία και στη 

Βαλτική.  

 

Η επικοινωνία με τις χώρες αυτές γινόταν μάλλον μέσω των 

Καρπαθίων, μιας περιοχής πλούσιας σε κοιτάσματα χρυσού, όπου 

έχουν επίσης παρατηρηθεί αλληλεπιδράσεις με το Μυκηναϊκό 

κόσμο, ιδιαίτερα στον τομέα της μεταλλοτεχνίας και των 



διακοσμητικών τεχνών. Στην περιοχή αυτή και στις παραδουνάβιες 

χώρες έχουν βρεθεί "θησαυροί" μεταλλικών αντικειμένων με ξίφη 

και μεταλλικά σκεύη που πλησιάζουν τόσο τη Μυκηναϊκή 

τεχνοτροπία, ώστε πολλοί ερευνητές να βλέπουν σ' αυτά ακόμη 

και εισαγωγές από τα Μυκηναϊκά κέντρα. 

 

Μία άλλη καλλιτεχνική προσέγγιση της Μυκηναϊκής τέχνης 

θεωρείται η σπειροειδής διακόσμηση επάνω σε οστέινα 

εξαρτήματα χαλινών που συναντάται επίσης στην περιοχή των 

Καρπαθίων. Η σπανιότητα των ευρημάτων αυτών σε σύγκριση με 

την πυκνότητα των Μυκηναϊκών ευρημάτων στην Ανατολική 

Μεσόγειο δείχνει ότι οι επαφές των Μυκηναίων με τη Βόρεια 

Ευρώπη ήταν μόνο σποραδικές. Αντίθετα, η παρουσία των 

Μυκηναίων στη Δυτική Μεσόγειο γίνεται περισσότερο αισθητή. 

 

Σε αρκετές θέσεις της νότιας Ιταλίας και της Σικελίας έχει βρεθεί 

Μυκηναϊκή κεραμική αλλά και ειδώλια που χρονολογούνται κυρίως 

στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ περίοδο. Τα περισσότερα από αυτά 

βρέθηκαν σε παράλιους οικισμούς και εμφανίζουν ιδιαίτερα πυκνή 

συγκέντρωση στον κόλπο του Τάραντα. Τα ευρήματα που 

βρέθηκαν σε νεκροταφεία είναι συγκριτικά πολύ λιγότερα από 

εκείνα των οικισμών. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ένδειξη ότι τα 

Μυκηναϊκά ευρήματα ήταν χρηστικά αντικείμενα που αποκτήθηκαν 

με το εμπόριο και ότι η εποίκηση της Ιταλικής χερσονήσου από 

τους Μυκηναίους δεν ήταν εκτεταμένη.  

 

Τα καλλιτεχνικά δάνεια και οι ανταλλαγές προϊόντων με τους 

Μυκηναίους, παρόλο που έχουν συχνότερα το χαρακτήρα των 

μακρινών επιρροών, δείχνουν μια πρώτη επαφή των λαών της 

Ευρώπης με τον "πολιτισμένο" Αιγαιακό κόσμο. Ο συσχετισμός 

των Ευρωπαϊκών πολιτισμών με το Μυκηναϊκό είναι επίσης πολύ 

χρήσιμος στη συγκριτική χρονολόγηση, μια και οι χώρες της 

Βόρειας και της Δυτικής Ευρώπης μέσω της επαφής τους με τη 

Μυκηναϊκή Ελλάδα αποκτούν ένα σύνδεσμο με τις πηγές της 

ιστορικής χρονολόγησης.  

 



 

 

ΤΕΧΝΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ  

 

Κατά τις δύο πρώτες περιόδους της Εποχής του Χαλκού, και 

ιδιαίτερα κατά τη Μεσοελλαδική εποχή, οι τεχνίτες της ηπειρωτικής 

Ελλάδας περιορίζονταν στην κατασκευή των εργαλείων και των 

χρηστικών αντικειμένων, τα οποία απαραίτητα στις μικρές 

κοινότητες που ζούσαν, ενώ τα καλύτερα προϊόντα τους εξάγονταν 

σε γειτονικές περιοχές. Πολλά από αυτά τα αντικείμενα είχαν 

παράλληλα με τη χρηστική τους αξία και αρκετά υψηλή αισθητική 

αξία, η οποία οφειλόταν στη συνεχή βελτίωση των 

κατασκευαστικών συνθηκών και στη ευκολότερη πρόσβαση στις 

μέχρι τότε δυσεύρετες πρώτες ύλες.  

 

Η εικόνα αυτή αλλάζει με την είσοδο στην Ύστερη Χαλκοκρατία. Οι 

τεχνίτες της Πρώιμης Μυκηναϊκής εποχής, αφού ήρθαν σε επαφή 

με το Μινωικό πολιτισμό, θέλησαν να μιμηθούν τα προϊόντα της 

Κρητικής τέχνης δημιουργώντας παράλληλα με την κατασκευή 

χρηστικών αντικειμένων και πραγματικά έργα τέχνης που 

διακρίνονταν όπως και τα μινωικά για την εκζήτηση και την 

πολυτέλεια. 

 

Οι τεχνίτες, προκειμένου να ικανοποιήσουν τις εκλεπτυσμένες 

προτιμήσεις της Μυκηναϊκής άρχουσας τάξης, ίσως μαθήτευαν σε 

Κρητικά εργαστήρια, ενώ είναι πολύ πιθανόν Μινωίτες καλλιτέχνες 

να μετοίκησαν στα σημαντικότερα κέντρα της ηπειρωτικής 



Ελλάδας, για να κατασκευάσουν εκεί τα έργα τους. Η σπανιότητα 

των πρώτων υλών έπαιζε ένα πολύ μεγάλο ρόλο στην επίδειξη του 

κοινωνικού κύρους, γι' αυτό και οι μυκηναίοι δυνάστες εισήγαγαν 

για τις ανάγκες των εργαστηρίων πολύτιμα υλικά από τις χώρες 

της Ανατολής και από τη Βόρεια Ευρώπη.  

 

Γύρω στο 1400 π.Χ. άρχισε να μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της 

Μυκηναϊκής τέχνης. Η καλλιτεχνική δημιουργία απέκτησε ένα 

ιδιότυπο χαρακτήρα που έκφραζε περισσότερο τη Μυκηναϊκή 

ιδιοσυγκρασία. Τα Μινωικά στοιχεία διατηρήθηκαν σε όλες τις 

εκφράσεις της τέχνης, αλλά στα Μυκηναϊκά έργα αντικατοπτρίζεται 

η ρωμαλεότητα και η αυστηρότητα του Μυκηναϊκού πολιτισμού και 

η διάθεση της αριστοκρατίας για κύρος και επιβολή, ενώ εξέλειπε 

σταδιακά η ελαφρότητα και η ελευθερία που χαρακτήριζαν τα 

Μινωίζοντα έργα των πρώτων Μυκηναϊκών αιώνων. 

 

Κατά την περίοδο της ακμής των Μυκηναϊκών ανακτόρων οι 

τέχνες, ιδιαίτερα οι "καλές τέχνες" βρίσκονταν υπό την προστασία 

της κεντρικής εξουσίας. Τα καλλιτεχνικά εργαστήρια βρίσκονταν 

τώρα σε ειδικούς χώρους μέσα στα ανάκτορα και οι τεχνίτες 

κατασκεύαζαν εκεί τα προϊόντα τους κατά παραγγελία των 

ηγεμόνων. Η μαζική εισροή των βασικών πρώτων υλών για την 

οικονομία, όπως ο χαλκός και ο κασσίτερος, αλλά και πολυτελών 

υλών, όπως ο χρυσός, το ελεφαντόδοντο και οι πολύτιμοι λίθοι, 

συνέβαλλαν σημαντικά στην ανάπτυξη των τεχνών. 

 

Παράλληλα εισήχθησαν και εντελώς νέες τέχνες, όπως η 

ελεφαντουργία, η σφραγιδογλυφία και ο τοιχογραφικός διάκοσμος 

των εσωτερικών χώρων. Η κατοχή των πολυτελών αντικειμένων 

αποτελούσε αρχικά αποκλειστικό προνόμιο της άρχουσας τάξης, 

κατόπιν όμως διαδόθηκε και σ' ένα μεγαλύτερο μέρος του 

πληθυσμού. Στις τελευταίες φάσεις της Μυκηναϊκής εποχής, 

ιδιαίτερα από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ, από αιτίες που οφείλονται 

μάλλον στις γενικότερες οικονομικές δυσχέρειες και τις 

ανακατατάξεις της εποχής, η καλλιτεχνική δημιουργία των 

Μυκηναίων έχασε τη λάμψη και την αυθεντικότητά της. 

 



Η τέχνη τώρα συνέχισε να ακολουθεί τις ίδιες διακοσμητικές αρχές, 

αλλά περιορίστηκε σε άτεχνες επαναλήψεις των καλύτερων 

στιγμών της Μυκηναϊκής δημιουργίας. Η χρήση των πολύτιμων 

υλικών περιορίστηκε αρκετά, πράγμα που οδήγησε συχνά σε 

απομιμήσεις από πιο προσιτές ύλες. Η μελέτη της τέχνης της 

περιόδου μετά την καταστροφή των Μυκηναϊκών ανακτόρων μας 

δίνει αρκετές πληροφορίες για τις οικονομικές συνθήκες της 

μετανακτορικής εποχής. 

 

Οι μορφές τέχνης που συνδέονταν άμεσα με τα ανάκτορα, όπως οι 

τοιχογραφίες, καταργούνται, η συνολική παραγωγή όμως 

συνεχίζεται κάτω από ένα διαφορετικό πολιτικό και οικονομικό 

πλαίσιο. Στην κεραμική, τη μεταλλοτεχνία και την πλαστική της 

ηπειρωτικής Ελλάδας αλλά και των νησιών ενδυναμώνονται τα 

τοπικά στοιχεία. Η τέχνη της μεταβατικής περιόδου από τη 

Μυκηναϊκή εποχή στην Εποχή του Σιδήρου δεν είναι αρκετά 

γνωστή, καθώς η Υπομυκηναϊκή περίοδος διακρίνεται 

περισσότερο από ριζικές αλλαγές στην κατοίκηση και στα ταφικά 

έθιμα και λιγότερο από αλλαγές στην τέχνη. 

 

Τα χαρακτηριστικότερα φαινόμενα της εποχής είναι μια σημαντική 

πτώση της ποιότητας στην κεραμική και η εμφάνιση νέων 

χάλκινων εξαρτημάτων ενδυμασίας. Μέσα από τις αλλαγές στο 

ύφος και στις μορφές της τέχνης διαφαίνεται μια πολιτιστική 

ενότητα, η οποία θα γίνει η κοινή συνισταμένη της τέχνης των 

Σκοτεινών αιώνων.  

 



 

 

Τοιχογραφίες  

 

Η Μυκηναϊκή τοιχογραφική τέχνη προέρχεται από τη Μινωική 

Κρήτη, όπου είχε εμφανιστεί ήδη από το 1700 π.Χ. σε χώρους των 

ανακτόρων και σε άλλα πολυτελή κτίσματα της Κρήτης. Τα πρώτα 

δείγματα Μυκηναϊκών τοιχογραφιών προέρχονται από το 15ο 

αιώνα και συμπίπτουν περίπου χρονικά με τη δεύτερη φάση 

οικοδόμησης των Μινωικών ανακτόρων. Είναι πολύ πιθανό η 

τέχνη αυτή να είχε φτάσει νωρίτερα στην ηπειρωτική Ελλάδα, 

αφού οι εντονότερες Μινωικές επιρροές είχαν σημειωθεί κατά τις 

πρώιμες περιόδους της Μυκηναϊκής εποχής. 

 

Με την άποψη αυτή συμφωνούν και μερικές αρχαιολογικές 

ενδείξεις, όπως τα χρωματιστά κονιάματα από κτήρια της ύστερης 

Μεσοελλαδικής εποχής και μερικά θραύσματα τοιχογραφιών από 

την ακρόπολη των Μυκηνών που βρέθηκαν μαζί με κεραμική της 

Υστεροελλαδικής Ι και ΙΙ περιόδου. Τα περισσότερα δείγματα 

Μυκηναϊκών τοιχογραφιών προέρχονται από το 14ο και το 13ο 

αιώνα π.Χ. και είναι συνδεδεμένα με τα ανακτορικά διαμερίσματα 

των Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Πύλου ή με τις έδρες τοπικών 

αρχόντων, όπως ο Γλας, το Άργος και το Μενελάιο. 

 

Ο τοιχογραφικός διάκοσμος αποτελούσε μια αδιαμφισβήτητη 

επίδειξη κύρους, αλλά η ανακάλυψή τους και σε ιδιωτικά κτήρια 



δείχνει ότι δεν αποτελούσαν ένα αποκλειστικό προνόμιο των 

ηγεμόνων. Εκτός από την παρουσία τους στην επίσημη 

αρχιτεκτονική οι τοιχογραφίες έχουν επισημανθεί και σε τάφους 

επιφανών όπως και σε ιερά κτήρια. Οι Μυκηναϊκές τοιχογραφίες 

ήταν, όπως και οι Μινωικές, ζωγραφιστές συνθέσεις σε 

υπόστρωμα ασβεστοκονιάματος που γίνονταν με την τεχνική της 

νωπογραφίας. 

 

Η διαδικασία αυτή έπρεπε να ολοκληρωθεί πριν να στεγνώσει το 

ασβεστοκονίαμα, γι΄ αυτό και η εκτέλεση προϋπέθετε μεγάλη 

δεξιότητα και ένα ολόκληρο επιτελείο από τεχνίτες, οι οποίοι 

δούλευαν ταυτόχρονα τις μεγάλες εικονιστικές συνθέσεις. Οι βαφές 

που χρησιμοποιούνταν είχαν γαιώδη σύσταση και τα χρώματά 

τους ήταν το γαλάζιο, το κόκκινο, το κίτρινο και το μαύρο. Η ίδια 

τεχνική εφαρμόστηκε και σε φορητά αντικείμενα, όπως δείχνουν οι 

ζωγραφισμένες επιτύμβιες στήλες, διάφορα πλακίδια από 

ασβεστοκονίαμα και οι πήλινες λάρνακες.  

 

Στο θεματολόγιο των Μυκηναϊκών τοιχογραφιών διακρίνονται τρεις 

ξεχωριστοί κύκλοι, εικονιστικές παραστάσεις από τη θρησκευτική 

ζωή του πληθυσμού, παραστάσεις από τις προσφιλείς 

ενασχολήσεις της άρχουσας τάξης και αφηρημένα διακοσμητικά 

θέματα. Τα τελευταία λειτουργούσαν ως πλαίσιο των εικονιστικών 

συνθέσεων και ως διακοσμητική κάλυψη σε δάπεδα, οροφές και 

άλλα αρχιτεκτονικά μέλη. Το διακοσμητικό πρόγραμμα των 

τοιχογραφιών ήταν οργανωμένο σε τρία επίπεδα. 

 

Η κύρια ζωγραφική παράσταση τοποθετούνταν ανάμεσα σε ένα 

ζωγραφισμένο ορθοστάτη, ο οποίος μιμούνταν επένδυση από 

φλεβωτά μάρμαρα και σε μια διακοσμητική ζώνη. Συχνή ήταν 

επίσης η ζωγραφική αναπαράσταση δομικών στοιχείων, συνήθως 

ξύλινων δοκών. Ένα ξεχωριστό Μυκηναϊκό χαρακτήρα κατέχει το 

λεγόμενο μικρογραφικό στυλ που εκφράζεται σε μακρές 

ζωφόρους, όπου απεικονίζονται παραστάσεις με μορφές σε πολύ 

μικρό μέγεθος. Όσον αφορά τις εικονιστικές παραστάσεις, αρχικά 

είναι έκδηλες οι κρητικές επιδράσεις στην τεχνοτροπία και την 

επιλογή των θεμάτων. 



 

Όπως και στις Μινωικές τοιχογραφίες απεικονίζονται τα 

ταυροκαθάψια, δαιμονικά όντα και αρχιτεκτονήματα. Τα κατεξοχήν 

Μυκηναϊκά θέματα ήταν οι κυνηγετικές και οι πολεμικές σκηνές και 

οι πομπές γυναικών με επίσημα ενδύματα που προσέφεραν δώρα. 

Μέσα από τη θεματολογία των τοιχογραφιών φανερώνεται το 

θρησκευτικό και το ηρωικό πνεύμα της Μυκηναϊκής αριστοκρατίας. 

Οι πολεμικές σκηνές έχουν αφηγηματικό χαρακτήρα και 

αναφέρονται ίσως σε συγκεκριμένα στιγμιότυπα ή ιστορικά 

γεγονότα. Οι θεματικοί κύκλοι και η τεχνοτροπία των τοιχογραφιών 

φαίνεται ότι επηρέασαν τις άλλες εικονιστικές τέχνες της 

Μυκηναϊκής εποχής. 

 

Έτσι, μια ανάλογη διευθέτηση των εικονιστικών θεμάτων 

συναντάται στην ελεφαντουργία, στην αγγειογραφία και στη 

σφραγιδογλυφία. Οι τοιχογραφίες του 13ου αιώνα, αφού 

απελευθερώθηκαν από τα μινωικά τους πρότυπα, απέκτησαν ένα 

παγιωμένο μυκηναϊκό χαρακτήρα που εμφανίζει έντονη 

σχηματοποίηση, ακαμψία και άτεχνη εκτέλεση. Η καταστροφή των 

ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. σήμανε και το τέλος της 

τοιχογραφικής τέχνης, η οποία συνδεόταν άμεσα με την επίσημη 

αρχιτεκτονική. Η μόνη ανάμνηση της παλαιάς τέχνης είναι μερικές 

πρόχειρες ζωγραφικές επενδύσεις στο ιερό της Κάτω Ακρόπολης 

της Τίρυνθας. 

 



 

 

Κεραμική  

 

Αντίθετα με τις υπόλοιπες μορφές της Μυκηναϊκής τέχνης, οι 

οποίες με την είσοδο στην Ύστερη Χαλκοκρατία εμφανίζουν μια 

απότομη και ραγδαία εξέλιξη, η κεραμική εμφανίζει αρχικά μια 

ομαλή εξέλιξη από τη Μεσοελλαδική εποχή. Η Υστεροελλαδική Ι 

είναι μια μεταβατική περίοδος, κατά την οποία η παλαιότερη 

παραγωγή εμπλουτίστηκε με νέα στοιχεία προερχόμενα από την 

κεραμική των Κυκλάδων και της Κρήτης. Τα σημαντικότερα από 

αυτά είναι η εμφάνιση μιας στιλπνής βαφής μαύρου ή κόκκινου 

χρώματος και μιας σειράς νέων πολυτελών αγγείων, στη 

διακόσμηση των οποίων διακρίνονται τάσεις φυσιοκρατίας. 

 

Κατά την επόμενη περίοδο, την Υστεροελλαδική ΙΙ, εντείνονται οι 

Μινωικές επιρροές κυρίως με την υιοθέτηση του λεγόμενου 

"ανακτορικού ρυθμού", ο οποίος ήταν διακοσμημένος με φυτικά 

μοτίβα. Παράλληλα όμως διαμορφώνονται και πρωτότυπες 

μυκηναϊκές δημιουργίες που συνδύαζαν αρμονικά την εγχώρια 

παράδοση με τα μινωικά στοιχεία. Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ 

περίοδο η κεραμική απομακρύνθηκε οριστικά από τη 

Μεσοελλαδική παράδοση και αφομοίωσε τις ξένες επιρροές 

διαμορφώνοντας μια γνήσια Μυκηναϊκή παράδοση. 

 



Η ελεύθερη ζωγραφική σύνθεση υποχώρησε προς χάριν της τάξης 

και της συμμετρίας. Η ποιότητα της κεραμικής βελτιώθηκε 

σημαντικά και η παραγωγή έγινε μαζικότερη. Τα αγγεία αυτής της 

περιόδου επηρεάστηκαν αρκετά από τη θεματογραφία των 

τοιχογραφιών. Εμφανίζονται για πρώτη φορά απεικονίσεις ζώων, 

πουλιών και ανθρώπινων μορφών ή ακόμη και εικονιστικές σκηνές 

διηγηματικού χαρακτήρα. Τα στοιχεία αυτά και οι γενικότερες 

διακοσμητικές τάσεις της εποχής παρουσιάζουν μια ομοιομορφία 

σε μια μεγάλη ακτίνα της μυκηναϊκής επικράτειας, η οποία 

χαρακτηρίζεται ως Μυκηναϊκή Κοινή.  

 

Από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Γ περίοδο διακρίνονται σαφείς 

ιδιομορφίες στα τοπικά εργαστήρια, οι οποίες εκφράζουν τη 

διάλυση των προηγούμενων συγκεντρωτικών τάσεων. Η κεραμική 

που προέρχεται από θέσεις όπου έχουν εντοπιστεί κεραμικοί 

κλίβανοι βοηθά στη διάκριση των τοπικών διαφορών. Στο επόμενο 

και τελευταίο στάδιο της Υπομυκηναϊκής εποχής φαίνονται καθαρά 

τα στοιχεία της παρακμής, τα οποία εκφράζονται στην 

απλούστευση της διακόσμησης και στην άτεχνη κατασκευή των 

αγγείων.  

 

Η πλούσια παραγωγή της Μυκηναϊκής κεραμικής και η διάκρισή 

της σε πολλούς διαδοχικούς ρυθμούς επιτρέπουν μια 

λεπτομερέστατη μελέτη της χρονολογικής της εξέλιξης. Η εξέλιξη 

αυτή αποτελεί ακόμη το πιο βάσιμο κριτήριο για τη διάκριση των 

περιόδων της Ύστερης Χαλκοκρατίας. Παράλληλα, η εύρεσή της 

στα ίδια αρχαιολογικά στρώματα με άλλα αντικείμενα που δεν 

παρουσιάζουν πλούσια τυπολογική εξέλιξη βοηθά στο να 

ενταχθούν και αυτά στο υπάρχον χρονολογικό σύστημα. 

 

Η διάδοση των Μυκηναϊκών αγγείων σε μια μεγάλη ακτίνα γύρω 

την ηπειρωτική Ελλάδα επιτρέπει επίσης χρονολογικούς 

συσχετισμούς με άλλες περιοχές, για τις οποίες δεν υπάρχουν 

βάσιμα χρονολογικά κριτήρια. Έτσι, η Μυκηναϊκή κεραμική 

αποτελεί συχνά ένα συνδετικό κρίκο για τη συγκριτική 

χρονολόγηση των πολιτισμών της Ύστερης Χαλκοκρατίας.  

 



 

 

 

Κεραμική Υστεροελλαδικής Ι  

 

Κατά την Υστεροελλαδική Ι περίοδο τα κεραμικά εργαστήρια της 

ηπειρωτικής Ελλάδας εξακολούθησαν να κατασκευάζουν τη 

Μινυακή και την αμαυρόχρωμη κεραμική, δηλαδή τους βασικούς 

ρυθμούς της Μέσης Χαλκοκρατίας. Τα Μινωικά αγγεία 

εμφανίζονται τώρα στιλπνότερα και αρτιότερα κατασκευασμένα και 

η αμαυρόχρωμη κεραμική αποκτά μια νέα παραλλαγή με 

πολύχρωμη, μαύρη, κόκκινη και λευκή διακόσμηση. 

 

Μια γλαφυρή εικόνα της κεραμικής στη μεταβατική αυτή περίοδο 

δίνουν τα κεραμικά κτερίσματα των λακκοειδών τάφων των 

Μυκηνών, όπου παρατηρείται μια ομαλή εξέλιξη από την κεραμική 

της Μεσοελλαδικής εποχής με μια ταυτόχρονη υιοθέτηση 

στοιχείων από τη σύγχρονη Μινωική και Κυκλαδική κεραμική. Από 



τις Κυκλάδες υιοθετείται η εικονιστική διακόσμηση, ενώ από τη 

Μεσομινωική κεραμική η χρήση της λευκής βαφής που 

χαρακτήριζε μέχρι τότε το καμαραϊκό εργαστήριο.  

 

Παράλληλα εμφανίζεται για πρώτη φορά ένας νέος κεραμικός 

ρυθμός διακοσμημένος με σκοτεινόχρωμη λαμπερή βαφή που 

διακρίνεται εύκολα από την αμαυρόχρωμη. Η λαμπερή βαφή 

αποτελεί μαζί με τα νέα σχήματα αγγείων ένα κριτήριο 

χρονολόγησης της κεραμικής της Υστεροελλαδικής Ι περιόδου. Τα 

νέα διακοσμητικά θέματα, όπως οι οφθαλμωτές σπείρες, τα ζεύγη 

κύκλων και οι διπλοί πελέκεις φαίνονται και αυτά επηρεασμένα 

από τα μινωικά μοτίβα.  

 

Όσον αφορά τα σχήματα, οι Μεσοελλαδικοί τύποι αγγείων 

εξακολουθούν να κατασκευάζονται ακόμη για ένα διάστημα. Τα 

νέα σχήματα είναι το αλάβαστρο, τα κύπελλα του τύπου του 

Βαφειού, οι πιθαμφορείς, οι γεφυρόστομοι αμφορείς και οι υψηλές 

πρόχοι, αγγεία που είναι φανερά επηρεασμένα από το ρεπερτόριο 

της Μινωικής κεραμικής. Τα σημαντικότερα κεραμικά εργαστήρια 

εντοπίζονται στην Αργολίδα και στη Μεσσηνία, περιοχές όπου 

διαπιστώνονται έντονες κρητικές επιρροές και στα άλλα είδη της 

τέχνης.  

 

 



 

Κεραμική Υστεροελλαδικής ΙΙ  

 

Η κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙ περιόδου απομακρύνεται 

ακόμη περισσότερο από την στερεοελλαδίτικη παράδοση της 

Μέσης Χαλκοκρατίας, δέχεται περισσότερες ξένες επιδράσεις και 

τις αφομοιώνει δημιουργώντας σιγά σιγά ένα δικό της χαρακτήρα. 

Αυτή την περίοδο διαμορφώνονται τα καθαρά Μυκηναϊκά 

χαρακτηριστικά που θα αναδειχθούν καθαρότερα στις επόμενες 

περιόδους. Η κεραμική παραγωγή της εποχής δείχνει καθαρά την 

επιβολή μιας τάξης αριστοκρατών που ενθαρρύνει τη διεύρυνση 

της καλλιτεχνικής έμπνευσης. 

 

Τα εργαστήρια παράγουν τώρα πολυτελή κεραμικά είδη σε 

μεγάλες ποσότητες και τα προωθούν σε όλα τα σημαντικά κέντρα 

του μυκηναϊκού κόσμου. Η κεραμική της περιόδου προέρχεται 

σχεδόν αποκλειστικά από τους θολωτούς και τους θαλαμοειδείς 

τάφους, όπου τοποθετούνταν ως κτερίσματα. Η εξέλιξη της 

Υστεροελλαδικής Ι κεραμικής συνεχίζεται και η διακόσμηση 

εμπλουτίζεται με νέα μοτίβα. Εμφανίζεται μια πληθώρα φυτικών 

θεμάτων, όπως οι πάπυροι, οι κρίνοι και τα φύλλα κισσού, τα 

οποία αποδίδονται με φυσιοκρατικό τρόπο, ενώ παράλληλα 

εισάγεται από την Κρήτη ο "θαλάσσιος" ρυθμός. 

 

Κατά το 1450 π.Χ. περίπου εμφανίζεται και ο λεγόμενος 

ανακτορικός ρυθμός, ένας άλλος ρυθμός κρητικής έμπνευσης που 

διακοσμεί πολυτελή ταφικά κτερίσματα, συνήθως τους 

πιθαμφορείς και τις πρόχους. Η διακόσμηση αυτού του πλούσιου 

επιβλητικού ρυθμού αποτελείται από ποικίλους συνδυασμούς 

φυτικών και θαλάσσιων θεμάτων. Η τεχνοτροπία των μυκηναϊκών 

εργαστηρίων διαφέρει όμως από τα Μινωικά της πρότυπα στο ότι 

η διακόσμηση δεν είναι ελεύθερα τοποθετημένη γύρω από το 

σώμα του αγγείου, αλλά αρκετά σχηματοποιημένη και 

τοποθετημένη στην επιφάνεια των αγγείων με μια οργανωτική 

διάθεση.  

 

Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο εμφανίζεται ένας νέος κομψός 



τύπος αγγείου, η λεγόμενη εφυραϊκή κύλικα ως μια εξέλιξη της 

Μεσοελλαδικής υψίποδης κύλικας. Στο σχήμα αυτό είναι έκδηλη η 

συνύπαρξη της Μινωικής διάθεσης για ελεύθερη ζωγραφική 

απόδοση και η σαφής αφαιρετική τάση των Μυκηναϊκών 

εργαστηρίων.  

 

 

 

Κεραμική Υστεροελλαδικής ΙΙΙ  

 

Η κεραμική της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ περιόδου εμφανίζει τα 

χαρακτηριστικά Μυκηναϊκά στοιχεία που θα επικρατήσουν σε όλο 

το διάστημα της μυκηναϊκής ακμής, την ομοιομορφία και την 

τυποποίηση των αγγείων. Η φυσιοκρατία των πρώιμων περιόδων 

εξαφανίζεται δίνοντας τη θέση της σε μια αυστηρή αφαιρετική 

απόδοση των μοτίβων, η οποία δεν υστερεί όμως καθόλου σε 

κομψότητα. Η ποιότητα της κεραμικής έφτασε σε πολύ υψηλά 

επίπεδα κυρίως λόγω της χρήσης καθαρού πηλού και της 

τελειοποιημένης όπτησης που γινόταν σε κλιβάνους με υψηλές 

θερμοκρασίες.  

 



Από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο η διακόσμηση της 

κεραμικής εμφανίζει γρήγορους ρυθμούς εξέλιξης, καθώς τα 

μοτίβα και η διάταξη της διακόσμησης διαρκώς ανανεώνονται. Οι 

δύο βασικές τάσεις είναι ο "διακοσμητικός" και ο "εικονιστικός 

ρυθμός". Παράλληλα διαπιστώνεται η παραγωγή κεραμικών 

αγγείων με εσωτερική επικάλυψη ψευδαργύρου που τα έκαναν να 

μοιάζουν με μεταλλικά. Ο ρυθμός της "χλωρίδος" και ο 

"θαλάσσιος" ρυθμός εμφανίζονται απλοποιημένοι σε σχέση με τις 

προηγούμενες περιόδους μέχρι σημείου τα μοτίβα τους να γίνουν 

τυποποιημένα και αφαιρετικά σαν σύμβολα. 

 

Μια άλλη διακοσμητική τεχνοτροπία της εποχής είναι η πυκνή 

διακόσμηση από δικτυωτά ή φολιδωτά μοτίβα που κάλυπταν 

ολόκληρη την επιφάνεια των αγγείων. Τα νέα σχήματα αγγείων 

ήταν o ψευδόστομος αμφορέας, τααλάβαστρα και οι πιθαμφορείς, 

ενώ συνηθέστερα αγγεία πόσης έγιναν δύο επίσης νέα σχήματα: οι 

σκύφοι και οι κύλικες. Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β περίοδο τα 

αγγεία άρχισαν να διακοσμούνται με πυκνές οριζόντιες ταινίες και 

γραμμές, οι οποίες περιόριζαν τα ελεύθερα εικονιστικά θέματα στη 

ζώνη του ώμου. 

 

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον περιορισμό της ελευθερίας των 

σχεδίων και των διακοσμητικών θεμάτων. Παρά τη σχετική αυτή 

τυποποίηση, η διακόσμηση διατήρησε την κομψότητα και την 

επισημότητά της. Κατά το 1400 π.Χ. περίπου εμφανίζεται ο 

λεγόμενος "εικονιστικός" ρυθμός που εισήγαγε στη διακόσμηση 

εικονογραφικές παραστάσεις. Η τεχνοτροπία αυτή εφαρμόστηκε σε 

μεγάλα αγγεία, συνήθως κρατήρες, πολλοί από τους οποίους 

βρέθηκαν στην Κύπρο. Η θεματολογία των παραστάσεων 

περιλαμβάνει συμβατικές αποδόσεις ανθρώπινων μορφών σε 

άρματα και σχηματικές απεικονίσεις του τοπίου. 

 

Η στρατιωτική ή ταφική θεματολογία των σκηνών θυμίζει έντονα 

τους κρατήρες της Γεωμετρικής εποχής, οι οποίοι απεικονίζουν 

σκηνές από ταφικές τελετουργίες. Μετά την καταστροφή των 

μυκηναϊκών ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ. τα κεραμικά 

εργαστήρια συνέχισαν την παραγωγή τους χωρίς τον έλεγχο πια 



της κεντρικής εξουσίας. Αυτό το διάστημα παρατηρείται μια 

ανανέωση της κεραμικής με την εισαγωγή νέων τοπικών 

στοιχείων. Η εξαγωγή των κεραμικών ειδών στα παράλια της 

Ανατολικής Μεσογείου συνεχίστηκε και αποτελεί ένα σημαντικό 

δείκτη για τη σχετική χρονολόγηση των τότε γνωστών πολιτισμών. 

 

Ένας λόγος που η κεραμική έγινε τόσο σημαντική αυτή την εποχή 

ήταν η ύφεση που παρατηρήθηκε στις υπόλοιπες τέχνες. Όσον 

αφορά την εξέλιξη της διακόσμησης, συνεχίζεται ο εικονιστικός 

ρυθμός και εμφανίζονται δύο νέοι στην ηπειρωτική Ελλάδα, ο 

"πυκνός ρυθμός" και ο "ρυθμός της σιταποθήκης". Η διακόσμηση 

του πυκνού ρυθμού, ο οποίος έχει κρητικές ρίζες, περιορίζεται σε 

μια ζώνη του αγγείου όπου πυκνά σχέδια και εικονιστικές 

παραστάσεις δημιουργούν την εντύπωση ενός πολυποικιλμένου 

υφαντού. 

 

Ο "ρυθμός της Σιταποθήκης" ή του "Σιτοβολώνος" έχει πολύ απλή 

διακόσμηση από οριζόντιες ή κυματοειδείς ταινίες. Δύο άλλες 

τεχνοτροπίες προέρχονται από χώρους εκτός της ηπειρωτικής 

Ελλάδας. Ο "ρυθμός του πολύποδος" εμφανίζεται κυρίως στα 

νησιά και παρουσιάζει μια μεγάλη ποικιλία θαλάσσιων θεμάτων. Ο 

"κροσσωτός ρυθμός" έχει Κρητική προέλευση και περιλαμβάνει 

πυκνά κροσσωτά μοτίβα. 

 

Μετά τη σύντομη αυτή ανανέωση η μυκηναϊκή κεραμική χάνει 

οριστικά την ποικιλία και την ποιότητά της. Από τα 

προαναφερόμενα είδη κεραμικής συνεχίζεται μόνο ο "ρυθμός του 

Σιτοβολώνος" που θα διατηρηθεί μέχρι την Υπομυκηναϊκή 

περίοδο.  

 



 

 

Υπομυκηναϊκή  

 

Η κεραμική της Υπομυκηναϊκής περιόδου έχει εντοπιστεί μόνο σε 

ορισμένες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στην Αττική 

στην Εύβοια και στην Αργολίδα. Τα συνηθέστερα σχήματα ήταν οι 

αμφορείς, απλοί ή ψευδόστομοι, η λήκυθος, η οινοχόη με 

τριφυλλόσχημο στόμιο, οι σκύφοι και τα κύπελλα. Η διακόσμηση 

των αγγείων αντανακλά το πνεύμα της εποχής, είναι φτωχή και δε 

διακρίνεται για την έμπνευση και τη λάμψη που χαρακτήριζε τις 

προηγούμενες περιόδους. Αποτελείται κυρίως από οριζόντιες και 

κυματοειδείς ταινίες και απλά γραμμικά σχέδια. 

 

Πολλές φορές οι κεραμείς για να δημιουργήσουν εύκολα την 

εντύπωση της διχρωμίας έβαφαν τα αγγεία εξ ολοκλήρου 

αφήνοντας μερικές εξηρημένες ταινίες. Μια χαρακτηριστική ομάδα 

κεραμικής της Υστεροελλαδικής ΙΙΙ Γ περιόδου αποτελεί η 

λεγόμενη "βαρβαρική" κεραμική. Η ομάδα αυτή περιλαμβάνει 

άτεχνα χειροποίητα αγγεία με απλά σχήματα που δε συνδέονται με 

τα γνωστά είδη της προηγούμενης και της σύγχρονής τους 



μυκηναϊκής παραγωγής. Ο πηλός τους είχε αφεθεί άβαφος 

έχοντας το φυσικό του καστανοκόκκινο χρώμα. Μερικές φορές τα 

αγγεία αυτά ήταν διακοσμημένα με εγχάρακτη ή πλαστική 

σχοινοειδή διακόσμηση. 

 

Πρόκειται για απλά είδη οικιακής χρήσης και η διάδοσή τους έχει 

επισημανθεί σε πολλές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, στην 

Κρήτη και στα νησιά του Ιονίου, ενώ στην Ήπειρο φαίνεται ότι 

είχαν μια παλαιότερη παράδοση. Σχετικά με αυτό το είδος 

κεραμικής έχει υποστηριχθεί ότι είναι προϊόν ενός ξένου 

πληθυσμιακού στοιχείου που κατέκλυσε την ηπειρωτική Ελλάδα 

μετά την κατάρρευση των Μυκηναϊκών ανακτόρων. Νεότερα 

στοιχεία όμως απέδειξαν ότι το κεραμικό αυτό είδος βρισκόταν σε 

χρήση ήδη από την Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α περίοδο και συνέχισε να 

υπάρχει και κατά τους Σκοτεινούς Αιώνες. 

 

Το γεγονός ότι συναντάται με την ίδια ακριβώς μορφή και σε άλλες 

χώρες, στην Αλβανία, στη Ρουμανία και στην Ιταλία, οδηγεί στη 

σκέψη ότι η κεραμική αυτή σχετίζεται ίσως με πληθυσμιακές 

μετακινήσεις, οι οποίες όμως είχαν αρχίσει αιώνες πριν από την 

κατάρρευση της Μυκηναϊκής εξουσίας. 

 

 

 

 



ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ  

 

Εκτός από την καλλιέργεια των τεχνών οι Μυκηναίοι επιδόθηκαν 

και στην καλλιέργεια του πνεύματος με σημαντικά επιτεύγματα, τα 

οποία χρησιμοποίησαν κυρίως σε τομείς της οικονομίας. Οι 

βασικές γνώσεις στους πνευματικούς τομείς και οι εφαρμογές τους 

σε καθημερινές πρακτικές αντλήθηκαν αρχικά από τα πιο 

προηγμένα κράτη με τα οποία οι Μυκηναίοι ήρθαν σε εμπορικές ή 

διπλωματικές επαφές. Από τη Μινωική Κρήτη υιοθετήθηκε η 

αρίθμηση και τα μετρικά συστήματα, τα οποία διευκόλυναν τον 

έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου.  

 

Το σημαντικότερο από τα Μυκηναϊκά επιτεύγματα ήταν όμως η 

επινόηση μιας νέας συλλαβικής γραφής, που ονομάζεται Γραμμική 

γραφή Β. Η αποκρυπτογράφηση αυτής της γραφής κατέστησε 

σαφές ότι η επίσημη γλώσσα των Μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν η 

Ελληνική, ένα γεγονός που μετέθεσε οριστικά τη Μυκηναϊκή εποχή 

από την Προϊστορία στο στάδιο της Πρωτοϊστορίας. Τα Μυκηναϊκά 

κείμενα έχουν καθαρά αρχειοθετικό χαρακτήρα, αφού περιέχουν 

μόνο καταχωρίσεις που ήταν αναγκαίες για τον έλεγχο της 

οικονομικής διαχείρισης. 

 

 

 

Έτσι, δε γνωρίζουμε αν οι Μυκηναίοι είχαν γράψει και κείμενα με 

διαφορετικό περιεχόμενο, όπως επιστολές, θρησκευτικά κείμενα ή 

φιλολογικά έργα. Ορισμένες παρατηρήσεις όμως στη γλώσσα και 

στο περιεχόμενο των Ομηρικών Επών υποδεικνύουν ότι αυτά 



πιθανόν να στηρίχτηκαν σε παλαιότερα ιστορικά ποιήματα της 

Μυκηναϊκής εποχής, τα οποία είχαν διασωθεί μέσω της 

προφορικής παράδοσης.  

 

Με βάση αυτό το σκεπτικό, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο 

πνευματικός θησαυρός του Μυκηναϊκού κόσμου δεν περιορίζεται 

μόνο στις οικονομικής φύσεως πρακτικές και στο περιεχόμενο των 

αρχειακών κειμένων αλλά επεκτείνεται και στον πλούτο της 

ιστορικής και λογοτεχνικής παράδοσης που διασώθηκε στην 

αρχαία Ελληνική ποίηση και στους μύθους.  

 

Γλώσσα  

 

Η ανακάλυψη των ενεπίγραφων πινακίδων στις ανασκαφές της 

Κνωσού πιστοποίησε την οργανωμένη χρήση ενός εξελιγμένου 

είδους γραφής που θεωρήθηκε αρχικά ότι εξέφραζε, όπως και οι 

προηγούμενες, μια Προελληνική διάλεκτο. Η αποκρυπτογράφηση 

της Μυκηναϊκής Γραμμικής Β γραφής το 1953 από τους M. Ventris 

και J. Chadwick αποκάλυψε προς μεγάλη έκπληξη των 

Ελληνιστών της εποχής ότι τα συλλαβογράμματα της Γραμμικής Β 

σχημάτιζαν λέξεις της Ελληνικής γλώσσας.  

 

Η σταδιακή ανάγνωση πολλών κειμένων της γραφής αυτής 

αποκάλυψε ότι ο Μυκηναϊκός κόσμος είναι τόσο από γλωσσική 

όσο και από πολιτιστική άποψη άρρηκτα δεμένος με την Ελληνική 

Αρχαιότητα. Στα Μυκηναϊκά κείμενα αναγνωρίστηκαν Ελληνικά 

ονόματα προσώπων και Θεοτήτων, ορισμένες από τις οποίες 

συμπεριλήφθηκαν αργότερα στις σημαντικότερες μορφές του 

Ελληνικού Δωδεκάθεου. Τα τοπωνύμια που συναντώνται στις 

πινακίδες βοήθησαν την ταύτιση πολλών Μυκηναϊκών οικισμών με 

θέσεις που ήταν γνωστές από την ιστορική τοπογραφία. 

 

Τα επαγγέλματα, οι θεσμοί και η ιεραρχία της Μυκηναϊκής 

κοινωνίας κυρίως του 13ου αιώνα π.Χ. φωτίζουν πλευρές της 

πολιτικής και κοινωνικής οργάνωσης, οι οποίες θα ήταν αδύνατο 

να προσεγγιστούν μόνο μέσω των αρχαιολογικών μαρτυριών. Η 

μυκηναϊκή γλώσσα είναι η Πρωιμότατη γνωστή Ελληνική διάλεκτος 



και εμπεριέχει και αρκετά Προελληνικά στοιχεία. Δεν παρουσιάζει 

πλήρη αντιστοιχία με καμία από τις μεταγενέστερες διαλέκτους, 

εμφανίζει ωστόσο τις περισσότερες ομοιότητες με την 

Αρκαδοκυπριακή. 

 

Στο λεξιλόγιό της συναντώνται επίσης λέξεις με Ελληνική ρίζα, οι 

οποίες όμως απουσιάζουν από την αρχαία Ελληνική. Οι λέξεις 

αυτές πιστεύεται ότι εξαφανίστηκαν κατά τη Γεωμετρική και την 

Αρχαϊκή περίοδο. Η σύνταξη των Μυκηναϊκών κειμένων είναι πολύ 

δύσκολο να μελετηθεί, εφόσον τα κείμενα των πινακίδων είναι 

συνήθως απλοί κατάλογοι. Στοιχεία της συντακτικής δομής 

συναντώνται μόνο σε μια πινακίδα από την Πύλο, στην οποία μια 

χρονική πρόταση αρχίζει με o-te (όταν), ενώ σε άλλο σημείο 

χρησιμοποιείται η γνωστή από τα αρχαία Ελληνικά αιτιατική της 

αναφοράς. 

 

Ο ενικός, ο πληθυντικός και ο δυικός αριθμός υφίστανται, συχνά 

όμως χρησιμοποιούνται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, επειδή σε όλες 

τις περιπτώσεις λειτουργούν ως επικεφαλίδες. Στα κείμενα 

παρατηρούνται συχνά και συντακτικές ανακολουθίες που 

οφείλονται στην επιγραμματική φύση των κειμένων ή σε 

απροσεξίες των γραφέων.  

 

 

 

Γραφή  

 

Τα πρώτα συστήματα γραφής στο Αιγαίο συναντώνται στη 

Μινωική Κρήτη κατά τη δεύτερη χιλιετία π.Χ. Το πρώτο είδος 

γραφής διασώζεται στο δίσκο της Φαιστού και ακολουθούν η 



Ιερογλυφική και η Γραμμική γραφή Α. Η Γραμμική Β είναι η 

προσφορά των Μυκηναίων στα πνευματικά επιτεύγματα του 

Προϊστορικού Αιγαίου. Η γραφή αυτή, που είναι μια εξέλιξη της 

Γραμμικής A, δημιουργήθηκε μάλλον από την ανάγκη να 

συστηματοποιηθούν περισσότερο οι εμπορικές συναλλαγές και να 

οργανωθούν καλύτερα η αποθήκευση και η αρχειοθέτηση των 

αγαθών που διακινούνταν στα ανάκτορα. 

 

Οι γραπτές μαρτυρίες της Γραμμικής Β προέρχονται κυρίως από 

τις πινακίδες των ανακτορικών αρχείων της Πύλου, της Κνωσού 

και της Θήβας. Από την Πύλο προέρχονται περισσότερες από 

1.000 πινακίδες και από την Κνωσό περισσότερες από 3.000. 

Λιγότερο πλούσια σε αρχειακά ευρήματα είναι τα ανάκτορα των 

Μυκηνών και της Τίρυνθας. Τα κείμενα χαράζονταν επάνω σε 

πλάκες από άψητο πηλό με τη βοήθεια μιας γραφίδας που ήταν 

φτιαγμένη μάλλον από κόκαλο. Οι πινακίδες αυτές διακρίνονται 

ανάλογα με το σχήμα τους σε σελιδόσχημες και φυλλόσχημες. 

 

Το γεγονός ότι έχουν διασωθεί μέχρι σήμερα οφείλεται στο τυχαίο 

γεγονός ότι κατά την καταστροφή των ανακτόρων γύρω στο 1200 

π.Χ. κάηκαν και μ' αυτόν τον τρόπο η μάζα τους στερεοποιήθηκε 

και έγινε πιο ανθεκτική στη φθορά. Οι πινακίδες βρίσκονται συχνά 

συγκεντρωμένες στους προθαλάμους των ανακτορικών αποθηκών 

αλλά και σε χώρους άσχετους με την επίσημη αρχειοθέτηση του 

κράτους, όπως οι ιδιωτικές οικίες εμπόρων. Εκτός από τις 

πινακίδες η Μυκηναϊκή γραφή συναντάται και στα ενεπίγραφα 

σφραγίσματα, πολλά από τα οποία έχουν βρεθεί στη Μυκηναϊκή 

Καδμεία και στoυς ενεπίγραφους αμφορείς. 

 

Οι επιγραφές επάνω στα αγγεία αυτά είχαν γραφτεί με χρώμα πριν 

από το ψήσιμο των αγγείων και λειτουργούσαν ως ετικέτες, όπου 

αναγραφόταν το περιεχόμενο των αγγείων ή ο τόπος προέλευσης 

των προϊόντων. Συνολικά έχουν βρεθεί σ' όλο το Αιγαίο γύρω 

στους 140 αμφορείς αυτού του τύπου, σε θέσεις της ηπειρωτικής 

Ελλάδας, όπως η Θήβα, η Ελευσίνα, η Τίρυνθα αλλά και σε 

κρητικές θέσεις, όπως η Κνωσός και τα Χανιά. Το διάστημα 

χρήσης τους τοποθετείται στο 14ο και το 13ο αιώνα π.Χ.  



 

Η Γραμμική Β γραφόταν όπως και η Γραμμική Α από τα αριστερά 

προς τα δεξιά. Στον σελιδόσχημο τύπο, όπου υπήρχε αρκετός 

χώρος για μακροσκελή κείμενα, οι επιφάνειες των πινακίδων 

χωρίζονταν σε τμήματα με οριζόντιες γραμμές. Συχνά διακρίνονταν 

και παράγραφοι που χωρίζονταν μεταξύ τους με κενές γραμμές. Η 

προσεκτικότερη μελέτη των πινακίδων έκανε δυνατή την 

αναγνώριση συγκεκριμένων γραφέων. Στις πινακίδες της Πύλου 

έχουν αναγνωριστεί τριάντα δύο γραφείς, ενώ στο ανάκτορο της 

Κνωσού οι γραφείς ανέρχονται στους εκατό.  

 

 

 

Γραμμική Β 

 

Η Μυκηναϊκή Γραμμική Β γραφή ονομάστηκε έτσι από τον 

ανασκαφέα της Κνωσού Άρθουρ Έβανς (Α. Evans) σε 

αντιδιαστολή με το πρώτο είδος της Μινωικής Γραμμικής Α. Οι 

ομοιότητες των δύο γραμμικών γραφών οδηγούν στο συμπέρασμα 

ότι η Γραμμική Β προέκυψε από τη Γραμμική Α. Παράλληλα όμως 

με τις ομοιότητές οι δύο γραφές παρουσιάζουν και σαφείς 

διαφορές, οι οποίες εντοπίζονται τόσο στην εσωτερική τους δομή 

όσο και στην εξωτερική μορφή των συμβόλων τους. 

 

Και οι δύο γραφές χρησιμοποιούν τον ίδιο αριθμό φωνητικών 



συμβόλων, ορισμένα από τα οποία είναι κοινά και στις δύο 

γραφές, ενώ άλλα εμφανίζονται μόνο σε μία από αυτές. Σήμερα 

πιστεύεται ότι η δομή της Γραμμικής Β προήλθε από τη Γραμμική 

Α, αλλά τροποποιήθηκε προκειμένου να εκφράσει καλύτερα την 

Ελληνική γλώσσα. Η Γραμμική Β δομείται από ομάδες φωνητικών 

συμβόλων, οι οποίες συνοδεύονται από ιδεογράμματα. 

 

Τα φωνητικά σύμβολα και το αντίστοιχο ιδεόγραμμα αναφέρονται 

στο ίδιο αντικείμενο. Τα συλλαβογράμματα, όπως ονομάζονται τα 

διαδοχικά φωνητικά σημεία, αναπαριστούν φωνήεντα και ανοιχτές 

συλλαβές με συνδυασμό ενός συμφώνου και ενός φωνήεντος, 

όπου το τελευταίο είναι πάντοτε φωνήεν. Σε σαρανταπέντε από τα 

συνολικά ογδόντα εννέα σημεία παρατηρούνται αντιστοιχίες με 

σημεία της Γραμμικής Α και σε άλλα δέκα παρατηρούνται 

αντιστοιχίες με στοιχεία των παλαιότερων Μινωικών γραφών. 

 

Εκτός από τα φωνητικά σύμβολα υπάρχουν και περισσότερα από 

εκατό ιδεογράμματα που παριστάνουν αντικείμενα, αριθμούς, οι 

οποίοι ακολουθούν το δεκαδικό σύστημα και μονάδες μέτρησης 

του βάρους και της χωρητικότητας. Αρκετά συλλαβογράμματα, 

ιδεογράμματα ή μονάδες μέτρησης παραμένουν ακόμη άγνωστα. 

Τα κενά αυτά της αποκρυπτογράφησης συμπληρώνονται σταδιακά 

με την ανάγνωση περισσότερων νέων κειμένων. 

 

Από τα αρχαιολογικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι το τελευταίο 

διάστημα χρήσης της Γραμμικής Β είναι το τέλος του 13ου αιώνα 

π.Χ., δηλαδή η τελική φάση πριν από την καταστροφή των 

μυκηναϊκών ανακτόρων. Δε γνωρίζουμε όμως ακριβώς το χρόνο 

της δημιουργίας της. Οι πινακίδες της Κνωσού χρονολογούνται στο 

διάστημα 1425 - 1385 π.Χ., άρα η χρήση της πιστοποιείται ήδη 

στον 15ο αιώνα π.Χ., ενώ η δημιουργία της μπορεί να τοποθετηθεί 

και νωρίτερα. H εμφάνισή της στα ανακτορικά κέντρα της 

ηπειρωτικής Ελλάδας υπολογίζεται γύρω στο 1350 - 1300 π.Χ.  

 

Με την καταστροφή των Μυκηναϊκών ανακτόρων σταμάτησε και η 

χρήση της Γραμμικής Β, η οποία δεν αντικαταστάθηκε από κάποια 

άλλη γραφή μέχρι την εισαγωγή του φοινικικού αλφαβήτου τον 8ο 



αιώνα π.Χ. Αυτό σημαίνει ότι η μυκηναϊκή γραφή είχε ως μόνο 

λόγο ύπαρξης να διευκολύνει τις διοικητικές λειτουργίες των 

ανακτόρων. Οι επόμενοι "σκοτεινοί αιώνες" χαρακτηρίζονται από 

πλήρη έλλειψη γραπτών πηγών, ωστόσο η μυκηναϊκή γλωσσική 

παράδοση διατηρήθηκε στον προφορικό λόγο. Ορισμένα στοιχεία 

της μυκηναϊκής διαλέκτου διασώθηκαν στα Ομηρικά Έπη και στη 

μεταγενέστερη ποίηση που διατήρησε τα επικά στοιχεία.  

 

 

 

Μετρικά Συστήματα  

 

Στη Γραμμική Β γραφή τα μέτρα και τα σταθμά δηλώνονταν με 

ιδιαίτερα σημεία. Δε γνωρίζουμε ποια ήταν τα ονόματα των 

μονάδων στη Μυκηναϊκή γλώσσα, γνωρίζουμε όμως ότι υπήρχαν 

αριθμοί που ακολουθούσαν το δεκαδικό σύστημα και μονάδες 

μέτρησης του βάρους και της χωρητικότητας. Τα σημεία των 

μονάδων ήταν μερικές φορές ίδια μ' αυτά της Μινωικής γραφής, 

πράγμα που σημαίνει ότι οι Μυκηναίοι χρησιμοποίησαν τις 

Μινωικές μετρικές μονάδες. Οι υποδιαιρέσεις των μονάδων 

βάρους και χωρητικότητας συμβολίζονταν επίσης με ιδιαίτερα 



σημεία. 

Είναι αρκετά δύσκολο ακόμη να υπολογιστεί η αντιστοιχία των δύο 

αυτών συστημάτων λόγω της μεταβλητότητας του βάρους των 

γεωργικών προϊόντων. Τα στοιχεία για τις μονάδες μέτρησης που 

προκύπτουν από τα μυκηναϊκά κείμενα συμπληρώνονται και από 

ορισμένα αρχαιολογικά ευρήματα, όπως τα σταθμά και τα τάλαντα, 

αντικείμενα με σταθερό βάρος που χρησίμευαν στις εμπορικές 

συναλλαγές. 

 

Μέτρηση Βάρους  

 

Οι μονάδες μέτρησης βάρους συμβολίζονταν με ιδιαίτερα σημεία 

στα Μυκηναϊκά κείμενα. Η μεγαλύτερη μονάδα δηλωνόταν με το 

σύμβολο μιας ζυγαριάς. Διαπιστώνεται εδώ μια αντιστoιχία με το 

τάλαντο της Κλασικής περιόδου, το οποίο σήμαινε επίσης ζυγαριά. 

Η βασική αυτή μονάδα διαιρούνταν σε τριάντα μικρότερες. Η 

άμεσα κατώτερη υποδιαίρεση διαιρούνταν σε τέταρτα και κάθε 

τέταρτο σε δωδέκατα. Υπήρχε επίσης μια μικρότερη μονάδα που 

χρησιμοποιούνταν για το ζύγισμα του κρόκου και μια ακόμη 

μικρότερη για το ζύγισμα του χρυσού.  

 

Εκτός από τα σύμβολα της Γραμμικής Β, η μέτρηση του βάρους 

μαρτυρείται και από μια μικρή ομάδα αρχαιολογικών αντικειμένων, 

τα τάλαντα και τα σταθμά. Τα τάλαντα είναι επίπεδες πλάκες 

ορείχαλκου με ατρακτοειδές σχήμα, οι οποίες ζυγίζουν περίπου 29 

κιλά. Το βάρος των ταλάντων, το οποίο ήταν σταθερό για να 

εξυπηρετεί την εμπορία του μετάλλου αυτού, θεωρείται ότι 

ανταποκρινόταν στη βασική μονάδα βάρους. Τα Μυκηναϊκά 

σταθμά είναι στρογγυλές μολύβδινες πλάκες διάφορων μεγεθών. 

Μερικές φορές έφεραν στην επιφάνειά τους αποτυπωμένους 

κύκλους και τελείες που παρίσταναν το βάρος, το οποίο 

αντιπροσώπευαν. 

 

Το σημερινό βάρος των σταθμών δεν ανταποκρίνεται όμως πάντα 

στο αρχικό τους βάρος, επειδή τα ευρήματα αυτά μπορεί να έχουν 

αλλοιωθεί από τη φυσική φθορά. Στις διάφορες περιοχές του 

Αιγαιακού χώρου το βάρος των σταθμών παρουσιάζει μικρές 



διαφορές. Συγκρίνοντας το βάρος των Μινωικών και των 

μυκηναϊκών σταθμών οι ειδικοί ερευνητές καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι Μυκηναίοι επέλεξαν μια από τις ισχύουσες 

παραλλαγές του Μινωικού συστήματος κρατώντας σταθερή τη 

βασική μονάδα και κάνοντας μια μικρή μεταρρύθμιση στις 

υποδιαιρέσεις της. 

 

Ένα πρώιμο Μυκηναϊκό εύρημα που σχετίζεται με τη μέτρηση του 

βάρους είναι η λεπτότεχνη χρυσή ζυγαριά, η οποία είχε εναποτεθεί 

ως κτέρισμα σε τάφο των Μυκηνών. Στους δύο λεπτούς της 

δίσκους μπορούσαν να ζυγιστούν υλικά μερικών μόλις 

γραμμαρίων. Παρά τον τελετουργικό και ίσως συμβολικό του 

χαρακτήρα, το εύρημα αυτό δείχνει τη σημασία που είχε για τους 

Μυκηναίους η ακρίβεια στο ζύγισμα των πολύτιμων υλών.  

 

 

 

Μέτρηση Χωρητικότητας  

 

Η Μυκηναϊκή γραφή προέβλεπε ειδικές μονάδες μέτρησης για τα 

υγρά και τα στερεά προϊόντα αλλά και για τα μη συμπαγή είδη, 

δηλαδή τα προϊόντα υπό μορφή κόκκων, όπως τα σιτηρά και τα 

μπαχαρικά. Στα είδη αυτά δεν μετριόταν το βάρος, το οποίο ήταν 

μεταβλητό ανάλογα με την κατάσταση και την ποιότητα του 



προϊόντος αλλά ο όγκος.  

 

Η βασική μονάδα χωρητικότητας των στερεών συμβολιζόταν με το 

σχήμα μιας κούπας. Εδώ παρατηρείται μια σχηματική ή ακόμη και 

λεκτική αντιστοιχία με την "Κοτύλη", τη μονάδα μέτρησης 

χωρητικότητας των κλασικών χρόνων. Βασιζόμενοι στις μονάδες 

της Κλασικής περιόδου μπορούμε να υποθέσουμε ότι η κοτύλη 

αντιστοιχούσε με περίπου 270 έως 388 σημερινά κυβικά εκατοστά. 

Τέσσερις τέτοιες μονάδες σχημάτιζαν μια μεγαλύτερη, ενώ η 

μικρότερη υποδιαίρεση της βασικής μονάδας αποτελούσε το ένα 

εξηκοστό της.  

 

Η μέτρηση των υγρών προϊόντων ήταν εν μέρει όμοια ως προς 

αυτή των στερεών. Η ανώτερη μονάδα μέτρησης των υγρών 

αντιστοιχούσε με το τριάντα τοις εκατό της ανώτερης μονάδας 

μέτρησης των στερεών. Η διαφορά αυτή υποδεικνύει ότι οι 

μονάδες μέτρησης της χωρητικότητας ήταν προσαρμοσμένες στο 

ανώτατο φορτίο που μπορεί να μεταφέρει ένας άνθρωπος, το 

οποίο είναι διαφορετικό για τα στερεά και τα υγρά.  

 

Τα όργανα μέτρησης της χωρητικότητας δεν είναι γνωστά, ίσως 

επειδή ήταν φτιαγμένα από φθαρτά υλικά. Ένας συγκεκριμένος 

τύπος αγγείου που βρέθηκε στη Θήρα ίσως εξυπηρετούσε αυτόν 

το σκοπό, όμως τα θηραϊκά ευρήματα ήταν γενικά περισσότερο 

προσαρμοσμένα στα μινωικά πρότυπα και έτσι δεν είναι πολύ 

κατάλληλα να μας διαφωτίσουν για τα συστήματα μέτρησης των 

Μυκηναίων.  

 

Τα αγγεία που θεωρούνται ως τα κατεξοχήν δοχεία μεταφοράς των 

Μυκηναίων ήταν οι ψευδόστομοι αμφορείς. Τα αγγεία αυτά είχαν 

καθορισμένη χωρητικότητα και συναντώνται σε δύο βασικά 

μεγέθη. Οι μεγαλύτεροι χωρούσαν 12 έως 14 λίτρα και οι 

μικρότεροι 6 έως 7 λίτρα λάδι. Από τις συγκρίσεις της 

χωρητικότητας των μεγάλων αποθηκευτικών αγγείων φαίνεται ότι 

η ποσότητα 0,8 του λίτρου είχε κάποια σημασία για τη μέτρηση της 

χωρητικότητας, ενώ υπολογίζεται ότι η κατώτερη μονάδα 



κυμαινόταν περίπου από τα 200 έως τα 500 κυβικά εκατοστά.  

 

 

 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 

Η ανερχόμενη Μυκηναϊκή δύναμη, ήδη από τον 14ο αιώνα π.Χ., 

προκάλεσε το ενδιαφέρον των Αιγυπτίων για τους Tanaja, όπως 

τους αποκαλούν, δηλαδή τους Δαναούς, επίθετο συνώνυμο των 

Ελλήνων Αχαιών του Ομήρου. Δεν είναι τυχαίο ότι, την εποχή 

αυτή, πλακίδια, σκεύη ή ειδώλια από φαγεντιανή, που φέρουν τη 

«δέλτο» των Φαραώ Αμένοφι Β’ και Γ’ μεταφέρονται στις Μυκήνες, 

ίσως από επίσημη Αιγυπτιακή αντιπροσωπεία. 

 

Τα παράλια της Εγγύς Ανατολής, η βιβλική Γη Χαναάν, τα λιμάνια 

του σημερινού Λιβάνου (Φοινίκης), της Συρίας και της Κύπρου 

είναι ανοιχτά στο εμπόριο με τον μυκηναϊκό κόσμο. Κατάφορτα 

πλοία διασχίζουν το Αιγαίο μεταφέροντας πρώτες ύλες όπως 

τάλαντα χαλκού ή υαλόμαζας, ελεφαντόδοντα ή δόντια 

ιπποπόταμου, ημιπολύτιμους λίθους και φαγεντιανή, για 

κατεργασία στα ανακτορικά εργαστήρια των Μυκηνών και των 

άλλων ανακτορικών κέντρων. 

 



Στα εξωτικά για τον Ελληνικό χώρο αντικείμενα, περιλαμβάνονται 

οι Αιγυπτιακοί σκαραβαίοι από φαγεντιανή, τα χάλκινα ειδώλια του 

Συροπαλαιστινιακού θεού Reshef, οι σφραγιδοκύλινδροι με σκηνές 

θεών και ηρώων της Μεσοποταμίας, τα αυγά στρουθοκαμήλου, και 

ίσως κάποια φθαρτά αγαθά, όπως τα υφάσματα. Οι οξυπύθμενοι 

Χαναανίτικοι αμφορείς διακινούν προς την Ελλάδα μια ποικιλία 

υγρών και στερεών προϊόντων. 

 

Ο Κυπριακός λύχνος από τις Μυκήνες και ο χάλκινος τρίποδας 

από τον «θησαυρό» της Τίρυνθας μαρτυρούν τη σχέση της κυρίως 

Ελλάδας με την Κύπρο κατά το τέλος της μυκηναϊκής εποχής που 

χαρακτηρίζεται από τη μαζική παρουσία του ελληνικού στοιχείου 

στη Μεγαλόνησο. Η αναζήτηση χρυσού και άλλων μετάλλων, 

όπως ο κασσίτερος, προβάλλεται ως μία αιτία των κινήσεων των 

Μυκηναίων και προς τη ΒΔ Ευρώπη. Κοσμήματα από ήλεκτρο της 

Βαλτικής συνοδεύουν τους νεκρούς των πλούσιων τάφων των 

Μυκηνών ή της Πύλου. 

 

Συγχρόνως, οι άρχουσες τάξεις στη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη 

χρησιμοποιούν χρυσά κύπελλα, απομιμήσεις των Μυκηναϊκών ή 

και εισάγουν πολύτιμα σκεύη από το χώρο του Αιγαίου. 

Εθιμοτυπικές ανταλλαγές δώρων μεταξύ ηγεμόνων είναι δυνατόν 

να κρύβονται πίσω από τις αμοιβαίες αυτές σχέσεις. Η Μυκηναϊκή 

κεραμική, ως είδος πολυτελείας για τη Δύση, εξάγεται σε μεγάλες 

ποσότητες στην Ιταλία, τη Σικελία και τη Σαρδηνία, όπου γίνεται και 

αντικείμενο ευρείας τοπικής μίμησης, φθάνοντας μέχρι και την 

Ισπανία. 

 

Τον 12ο αιώνα π.Χ. χαρακτηριστική είναι η παρουσία στους 

τάφους των πολεμιστών της εποχής μιας κατηγορίας ισχυρών 

χάλκινων ξιφών, που έχουν Δυτικοευρωπαϊκό πρότυπο και 

μαρτυρούν την ενίσχυση των σχέσεων με τη Δυτική Ευρώπη. 

 

 

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ  

 

Πρώτος ο Όμηρος αναφέρει την πόλη περιγράφοντάς την με τα 



λόγια «ευρυάγυιαν, πολύχρυσον». Τούτο παρακίνησε τον Ερρίκο 

Σλήμαν να σκάψει την ακρόπολη των Μυκηνών, όπου βρήκε τους 

γνωστούς κάθετους λακκοειδείς τάφους, διάφορα αγγεία σπάνιας 

τέχνης, δείγματα Μυκηναϊκού πολιτισμού που αναπτύχθηκε με 

κέντρο τις Μυκήνες από τα 1600-1100 π.Χ. Το έργο του Σλήμαν 

συνέχισε από το 1888 ο Χρήστος Τσούντας, η συστηματική, 

σχεδόν επί εικοσαετία, σκαπάνη του οποίου έφερε στο φως το 

ανάκτορο στην κορυφή της ακρόπολης, καθώς και πλήθος 

θαλαμοειδών τάφων στην ευρύτερη περιοχή. 

 

Το έργο του Σλήμαν και του Χρήστου Τσούντα συνέχισε επάξια ο 

A. Wace, διευθυντής της Βρετανικής Αρχαιολογικής Σχολής, που 

από τα 1919 έως τα 1955, συστηματοποίησε τα έως τότε 

δεδομένα, εμπλούτισε την έρευνα, τα ευρήματα και τη γνώση του 

χώρου και του πολιτιστικού του ιδιώματος. Άξιοι συνεχιστές της 

επιστημονικής παρακαταθήκης των προηγουμένων, οι Γουίλιαμ 

Τέιλορ (Lord William Taylour), η έρευνα του οποίου έφερε στο φως 

το Θρησκευτικό Κέντρο στην κάτω δυτική πλαγιά του τειχισμένου 

λόφου, του Ι. Παπαδημητρίου ο οποίος έφερε στο φως τον Ταφικό 

Κύκλο Β. 

 

Ο Γ. Μυλωνάς που ως διευθυντής ανασκαφών της αρχαιολογικής 

εταιρείας για 30 περίπου χρόνια διεκπεραίωσε το πλέον σημαντικό 

ανασκαφικό έργο στην ακρόπολη των Μυκηνών, αποκαλύπτοντας 

εκτεταμένα οικιστικά συγκροτήματα, όπως οι βόρειες αποθήκες, η 

βορειοδυτική και νοτιοδυτική συνοικία, συμβάλλοντας στην 

κατανόηση της οργάνωσης και χρήσης του χώρου σ' ένα μοναδικό 

ανακτορικό συγκρότημα, όπως των Μυκηνών. Επιπλέον, η 

συμβολή του Σπ. Ιακωβίδη αλλά και της Φρενς (E. French) την 

τελευταία τριακονταετία κεφαλαιοποιεί την σχεδόν επί έναν αιώνα 

συναρπαστική και ατέρμονη ανάγνωση του Μυκηναϊκού 

πολιτισμού.  

 

Τέλος, σημαντική είναι η προσφορά διαχρονικά της Διεύθυνσης 

Αναστήλωσης, αφού στις αρχές της δεκαετίας του 1950 έφερε σε 

πέρας το δύσκολο έργο της αποκατάστασης της αρχιτεκτονικής 

μορφής του ανακτορικού συγκροτήματος και της αίθουσας του 



θρόνου (εστία), της θόλου του τελευταίου μνημειώδους θολωτού 

τάφου που χτίστηκε στις Μυκήνες, γνωστού ως της 

Κλυταιμνήστρας αλλά και των τειχών. Στα τέλη της δεκαετίας του 

1990 η Αρχαιολογική Εταιρεία προχώρησε στην αναστήλωση και 

διάσωση του θολωτού τάφου, γνωστού ως Αιγίσθου αλλά και του 

σημαντικού κτιριακού συγκροτήματος στα δυτικά της τειχισμένης 

ακρόπολης, της συνοικίας του λαδέμπορα. 

 

Από το 2000 έως και σήμερα, το ΥΠ.ΠΟ και το ταμείο διαχείρισης 

πιστώσεων για την εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (Τ.Δ.Π.Ε.Α.Ε.) 

συνεχίζει το έργο της συντήρησης, στερέωσης και ανάδειξης της 

ακρόπολης και των μνημείων του ευρύτερου περιβάλλοντος 

χώρου των Μυκηνών, με στοχευμένες επεμβάσεις που 

αποσκοπούν στη διάσωση του μοναδικού αυτού μνημείου της 

παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. 

 

Η δημιουργία ενός εκτεταμένου δικτύου προσβάσεων εντός κι 

εκτός της ακρόπολης των Μυκηνών, η ανάδειξη της αυλής και της 

εστίας του ανακτόρου, η διάσωση των μοναδικών αποθηκευτικών 

πίθων των βόρειων αποθηκών, η αποκατάσταση και ενίσχυση των 

τοιχοδομιών των επί ένα αιώνα εκτεθειμένων οικιστικών και 

ανακτορικών καταλοίπων,η ανάδειξη του ταφικού κύκλου Β και του 

θολωτού τάφου των Λεόντων καθώς κι η κατασκευή απαραίτητων 

υποδομών στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο συμβάλλουν στην 

αρμονική, επιμορφωτική και διαλεκτική σχέση με τον ολοένα 

αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών απ' όλο τον κόσμο.  

 

Ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός (1600-1100 π.Χ.) αναπτύσσεται στον 

Ελληνικό χώρο, που τότε, όπως και τώρα, αποτελεί τη γέφυρα 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η ακτινοβολία του έφτασε από τη Μ. 

Ασία, την Εγγύς Ανατολή και την Αίγυπτο έως τη Δ. Μεσόγειο και 

τη ΒΔ Ευρώπη. Παραδοσιακά θεωρείται πως οι φορείς του, οι 

Ελληνόφωνοι Αχαιοί, εγκαθίστανται στον ελληνικό χώρο γύρω στο 

2000 π.Χ. Ο Πρωιμότερος Μινωικός πολιτισμός της Κρήτης, που 

κατά τον 16ο αιώνα π.Χ. βρίσκεται στο απόγειο της ακμής του, 

επηρέασε άμεσα την ανάπτυξη του Μυκηναϊκού πολιτισμού και 

από κοινού αποτελούν τους πρώτους δύο μεγάλους Ευρωπαϊκούς 



πολιτισμούς.  

 

Η αρχή του Μυκηναϊκού πολιτισμού, όπως ονομάστηκε από το 

μεγαλύτερο κέντρο του, τις Μυκήνες στην Πελοπόννησο, 

σημαδεύεται από την άνοδο ηγετικών ομάδων πολεμιστών, που 

αναπτύσσουν σχέσεις με το Μινωικό πολιτισμό της Κρήτης, 

εισάγοντας έτοιμα προϊόντα, νέες ιδέες, και τεχνικές στην 

παραγωγή αλλά και την κοινωνική οργάνωση. Μία εντυπωσιακή 

εικόνα του πλούτου της πρώιμης Μυκηναϊκής εποχής δίνουν οι 

βασιλικοί λακκοειδείς τάφοι των Μυκηνών του 16ου αιώνα π.Χ. 

(Ταφικοί Κύκλοι Α και Β των Μυκηνών) με τα πολύτιμα κτερίσματα, 

σύμβολα κοινωνικής θέσης και αξιώματος και δημιουργούν τη 

βάση για το μύθο των πολυχρύσων Μυκηνών του Ομήρου.  

 

Στην αρχή του 14ου αιώνα π.Χ. οι Αχαιοί - Μυκηναίοι έχουν ήδη 

καταλάβει το ανάκτορο της Κνωσού και έχουν εγκατασταθεί στην 

Κρήτη. Στην κυρίως Ελλάδα ανεγείρονται τα μεγάλα ανάκτορα των 

Μυκηνών, της Τίρυνθας και της Πύλου στην Πελοπόννησο καθώς 

και των Θηβών στη Βοιωτία, που διακοσμούνται με τοιχογραφίες. 

Ισχυρά κυκλώπεια τείχη, που συνεχώς επεκτείνονται, περιβάλλουν 

και προστατεύουν τις ακροπόλεις, που αποτελούν, κατά τα 

πρότυπα της Μινωικής Κρήτης, τα διοικητικά, οικονομικά, 

στρατιωτικά και θρησκευτικά κέντρα μιας ευρύτερης περιοχής. 

 

Η κεντρική διοίκηση, ιεραρχικά διαμορφωμένη, με επικεφαλής τον 

«άνακτα», τηρούσε αρχεία πήλινων πινακίδων στη Γραμμική Β 

γραφή, την πρώτη αποδεδειγμένα Ελληνική γραφή, προσαρμογή 

στην Ελληνική γλώσσα της Μινωικής γραμμικής Α γραφής (που 

και αυτή, όπως υπάρχουν επιστημονικές ενδείξεις, ήταν γραφή 

Ελληνική). Γύρω από τις ακροπόλεις αναπτύσσονται οργανωμένοι 

οικισμοί και τοποθετούνται τα νεκροταφεία των θαλαμωτών τάφων, 

τα πλούσια ευρήματα των οποίων αποκαλύπτουν μια ιεραρχημένη 

και ευημερούσα κοινωνία. 

 

Οι μεγαλοπρεπείς θολωτοί τάφοι, όπως ο θολωτός τάφος του 

Ατρέως στις Μυκήνες, ο θολωτός τάφος του Βαφειού Λακωνίας ή 

οι θολωτοί τάφοι της μυθικής Ιωλκού στη Θεσσαλία, προορίζονται 



για την τάξη των ηγεμόνων. 

 

 

 

Η κατάρρευση του Μυκηναϊκού Πολιτισμού 

 

Η κατάρρευση του συγκεντρωτικού συστήματος διοίκησης 

σημειώνεται στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ., κατά την παράδοση 

μετά τον Τρωικό πόλεμο, που αποτελεί μια κοινή επιχείρηση των 

Αχαιών ηγεμόνων. Ως αίτια προβάλλονται η κοινωνική αναταραχή, 

η οικονομική εξασθένηση, οι μετακινήσεις των λαών «της ξηράς 

και της θάλασσας» στη Μεσόγειο που καταστρέφουν τα κέντρα της 

Μ. Ασίας και της Ανατολής καθώς και οι, ανασκαφικά 

τεκμηριωμένοι, ισχυροί σεισμοί. 

 

Οι αλλαγές αυτές σημαδεύουν την αρχή μιας νέας περιόδου στην 

Ελλάδα κατά τον 12ο π.Χ. αιώνα, που είναι και ο τελευταίος του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Δημιουργούνται συνθήκες ελεύθερης 

ανάπτυξης των τοπικών κέντρων στην Πελοπόννησο, τις 

Κυκλάδες, την Κρήτη, ενώ η ζωή συνεχίζεται στις γνωστές 

ακροπόλεις, στις Μυκήνες και κυρίως στη Τίρυνθα. Το τέλος του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού, κατά τον 11ο αιώνα π.Χ. επιφέρει 

αναπόφευκτα μια πολιτιστική υποχώρηση, στη διάρκεια ωστόσο 

της γεωμετρικής εποχής και μέχρι τον 8ο αιώνα π.Χ. 

δημιουργούνται οι βάσεις για την ανάπτυξη της ελληνικής πόλης.  



 

Ο Μυκηναϊκός πολιτισμός ανήκει εφεξής στο χώρο των μύθων. Τα 

Ομηρικά Έπη, η Ιλιάδα και η Οδύσσεια, έργα του 8ου αιώνα π.Χ., 

ανασυνθέτουν ποιητικά τον Τρωικό πόλεμο και τις περιπέτειες της 

επιστροφής των ηρώων στην πατρίδα τους. Οι ραψωδίες τους 

αναπλάθουν τα κατορθώματα των πολεμιστών και των 

παράτολμων ναυτικών και αντλούν στοιχεία από τη λαμπρότητα 

των Μυκηνών της μεγάλης ακμής, αλλά και από τους αιώνες που 

ακολούθησαν μετά την παρακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

 

Οι ήρωες του Ομήρου και των άλλων μυθολογικών κύκλων είναι τα 

αρχέτυπα στα οποία η κλασική ελληνική πόλη αναζητεί την 

ταυτότητά της και οι τραγικοί ποιητές της Αθήνας του 5ου αιώνα 

π.Χ. την έμπνευσή τους. Με τον τρόπο αυτόν, το ηρωικό παρελθόν 

της Ελλάδας εντάσσεται στον κλασικό Ελληνικό και, κατ’ επέκταση, 

στον κοινό μας Ευρωπαϊκό πολιτισμό.  

 

Ταφικός Κύκλος Β 

 

Ο Ταφικός Κύκλος Β αποτελούσε τμήμα του προϊστορικού 

νεκροταφείου των Μυκηνών (τέλος 17ου 16ος αιώνα π.Χ.) όπως 

και ο Ταφικός Κύκλος Α, και βρίσκεται σήμερα εκτός των τειχών 

της Ακρόπολης. Ανασκάφηκε από τους Ι. Παπαδημητρίου – Γ. 

Μυλωνά κατά τα έτη 1952 - 1954. Περιβάλλεται από κυκλώπεια 

ξερολιθιά, διαμέτρου 28 μ., και περιλαμβάνει 14 μεγάλους 

λακκοειδείς τάφους ανάλογους αυτών του Ταφικού Κύκλου Α, που 

προορίζονταν για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας, καθώς και 12 

μικρότερους και ρηχούς τάφους, των ακολούθων ίσως των 

ανάκτων. Οι 26 τάφοι βρέθηκαν σκόρπιοι στο χώρο χωρίς συνεπή 

προσανατολισμό. 

 

Πάνω από ορισμένους τάφους υψώνονταν κάθετες λίθινες στήλες, 

πέντε από τις οποίες βρέθηκαν στην αρχική τους θέση. Οι στήλες 

με ανάγλυφη παράσταση ανήκουν σε ανδρικές ταφές ενώ οι 

ακόσμητες σε γυναικείες. Στους τάφους του Ταφικού Κύκλου Β, οι 

περισσότεροι των οποίων ήσαν ασύλητοι, βρέθηκαν τα οστά 

τριάντα πέντε περίπου ατόμων, ανδρών, γυναικών και παιδιών. Οι 



άνδρες είχαν ηλικία μεταξύ 23 και 55 ετών, ενώ οι γυναίκες μεταξύ 

30 και 37 ετών. Τα θεραπευμένα τραύματα στα κεφάλια και τη 

σπονδυλική στήλη των περισσοτέρων ανδρών, σε συνδυασμό με 

τις ενδείξεις ιδιαίτερης μυϊκής ισχύος, μαρτυρούν ότι οι άνδρες 

εμπλέκονταν σε μάχες. 

 

Γνωρίζουμε ότι πάνω από τον τάφο γίνονταν νεκρικά δείπνα. Η 

τελετή αυτή επιβεβαιώνεται από τα οστά ζώων και τα τμήματα 

αγγείων που βρέθηκαν στο χώμα. Στο πάτωμα του τάφου 

έστρωναν χαλίκια και μετά τοποθετούσαν το νεκρό, ο οποίος ήταν 

σε συνεσταλμένη ή εκτεταμένη στάση. Δεν βρέθηκαν καύσεις 

νεκρών. Πρόσφατα αποδείχτηκε πως οι Μυκηναίοι τύλιγαν τους 

νεκρούς και τα κτερίσματά τους πριν τους θάψουν με φύλλα 

παπύρου. Έτσι τουλάχιστον δείχνουν τα φυτικά κατάλοιπα που 

είχαν εντοπιστεί από τους καθηγητές Αρχαιολογίας Γ. Μυλωνά και 

Σ. Μαρινάτο το 1952 - 1954 κατά την ανασκαφή του Ταφικού 

Κύκλου Β’ των Μυκηνών. 

 

Η πληροφορία επιβεβαιώνεται από την αρχαιολόγο του Εθνικού 

Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρία Βλασσοπούλου - Καρύδη η 

οποία, πενήντα χρόνια μετά, ανακάλυψε τα φυτικά αυτά κατάλοιπα 

στις αποθήκες της Προϊστορικής Συλλογής του Μουσείου μαζί με 

υπολείμματα χώματος από την ανασκαφή. Η ύπαρξη του 

παπύρου και η απεικόνισή του στην κεραμική και στα περίφημα 

εγχειρίδια των τάφων των Μυκηνών μαρτυρούν τις επαφές του 

Κρητομυκηναϊκού πολιτισμού με την Αίγυπτο, την πατρίδα της 

καλλιέργειας και της επεξεργασίας του παπύρου.  

 

Τα κτερίσματα του Ταφικού Κύκλου Β είναι ανάλογα αυτών του 

Ταφικού Κύκλου Α, αλλά ο πλούτος εδώ είναι γενικά μικρότερος. 

Ωστόσο υπάρχουν κάποια σημαντικότατα έργα, όπως η νεκρική 

προσωπίδα από ήλεκτρο (κράμα χρυσού και αργύρου) και ο 

σφραγιδόλιθος από αμέθυστο με παράσταση ανδρικής μορφής του 

τάφου Γ καθώς και η κύμβη από ορεία κρύσταλλο σε μορφή 

πάπιας του τάφου Ο. Τα κτερίσματα των τάφων παρουσιάζουν 

στοιχεία εγχώρια, που συνεχίζουν τη Μεσοελλαδική παράδοση 

αλλά εμφανίζονται συγχρόνως και πολλά επείσακτα στοιχεία από 



τη μινωική Κρήτη και τις Κυκλάδες. 

 

Η ανάμειξη των στοιχείων αυτών χαρακτηρίζει την εποχή των 

λακκοειδών τάφων των Μυκηνών και συνετέλεσε στη γένεση του 

Μυκηναϊκού πολιτισμού. Ένας από τους μεγαλύτερους τάφους του 

Κύκλου Β, ο τάφος Γ, περιείχε μία γυναικεία και τρεις ανδρικές 

ταφές. Πάνω στον τάφο είχε στηθεί ανάγλυφη λίθινη στήλη με 

παράσταση οπλισμένου άνδρα, που επιτίθεται σε λιοντάρι. Στο 

κρανίο του ενός από τους σκελετούς, που ανήκε σε άνδρα ηλικίας 

28 ετών, είχε γίνει τομή με τη μέθοδο του τρυπανισμού για τη 

θεραπεία ίσως αιματώματος. Η επέμβαση, μία από τις αρχαιότερες 

στον Ευρωπαϊκό χώρο, προϋποθέτει ιατρικές γνώσεις, μεγάλη 

τόλμη και δεξιοτεχνία. 

 

Στο εσωτερικό του τάφου μεταξύ των κτερισμάτων βρέθηκαν 

νεκρικό προσωπείο από ήλεκτρο (κράμα χρυσού και αργύρου), 

σφραγίδα από αμέθυστο με έγγλυφη ανδρική κεφαλή θαυμαστής 

τέχνης, δύο χρυσά κύπελλα και χάλκινα όπλα. Στον τάφο Δ είχαν 

ταφεί τρεις νεκροί και στα κτερίσματά τους κυριαρχεί ο οπλισμός. 

Σημαντικό εύρημα αποτελεί το μεγάλου μήκους χάλκινο ξίφος με 

χρυσή επένδυση της λαβής, που απέληγε στη βάση της σε δύο 

αντιμέτωπες λεοντοκεφαλές. Μακριά και κοντά ξίφη, χάλκινες 

μάχαιρες, λόγχες, εγχειρίδια και λίθινες αιχμές βελών κτερίζουν 

τους πολεμιστές της εποχής των λακκοειδών τάφων των 

Μυκηνών. 

 

Ο τάφος Ο ανήκε σε γυναίκα κτερισμένη με χρυσά κοσμήματα, 

διαδήματα με έκτυπη διακόσμηση και περιδέραια. Στη μοναδικής 

τέχνης κύμβη από ορεία κρύσταλλο σε σχήμα πάπιας και στις 

χάλκινες περόνες με περίτεχνες κεφαλές από ορεία κρύσταλλο 

οφείλει ο τάφος την συμβατική του ονομασία «τάφος των 

κρυστάλλων». Ενδιαφέροντα είναι τα περιδέραια από ποικιλία 

ημιπολύτιμων λίθων καθώς και το περιδέραιο από ήλεκτρο, 

πολύτιμο υλικό, εισηγμένο από την ΒΔ Ευρώπη.  

 

Η αρχιτεκτονική μορφή του τάφου του τελευταίου χρονολογικά 

τάφου Ρ (15ος αιώνας π.Χ.) φαίνεται ότι αναπαράγει πρότυπα της 



Εγγύς Ανατολής. Ο τάφος έχει κτιστό θάλαμο που είναι 

προσβάσιμος από στεγασμένο δρόμο. Ελάχιστα κτερίσματα 

διέφυγαν τη σύληση. Η μορφή του ωστόσο προσθέτει ένα ακόμη 

στοιχείο που μαρτυρεί τις επαφές των Μυκηναίων με την Ανατολή.  

 

 

 

Ταφικός Κύκλος Α 

 

Ο Ταφικός Κύκλος Α αποκαλύφθηκε μέσα στην Ακρόπολη των 

Μυκηνών, αν και, αρχικά, πρέπει να βρισκόταν έξω από τα τείχη, 

ως τμήμα ενός εκτεταμένου νεκροταφείου. Η ανασκαφή του έγινε 

το 1876 από τον Ερρίκο Σλήμαν, υπό την αιγίδα της 

Αρχαιολογικής υπηρεσίας, με επιβλέποντα τον Έφορο 

Αρχαιοτήτων Παναγιώτη Σταματάκη. Ο Ταφικός Κύκλος Α 

περιλαμβάνει 6 ορθογώνιους κάθετους λακκοειδείς τάφους, που οι 

διαστάσεις τους κυμαίνονται από 3x3,50 μ. έως 4,50x6,40 μ. 

 

Με τον όρο κάθετος λακκοειδής τάφος εννοείται ο τάφος που 

κατασκευαστικά αποτελείται από δύο τμήματα: τον κυρίως λάκκο 

ανοιγμένο στο φυσικό βράχο, που χρησιμοποιείται για την ταφή, 



και το ευρύτερο όρυγμα πάνω απ’ αυτόν. Η στέγη στηρίζεται στα 

πλευρικά τοιχώματα του λάκκου και είναι συνήθως 

κατασκευασμένη από ξύλα ή πλάκες, ενώ το ευρύτερο όρυγμα 

γεμίζει με χώμα μετά την ταφή. Συνολικά οι τάφοι του Κύκλου Α 

περιείχαν 19 ταφές, από τις οποίες οι 9 ανήκαν σε άνδρες, 8 σε 

γυναίκες και 2 σε βρέφη. Εκτός από τον Τάφο ΙΙ, που περιείχε μία 

ταφή, οι υπόλοιποι περιείχαν από 2 έως 5 ταφές. 

 

Οι νεκροί ήσαν τοποθετημένοι σε ύπτια θέση, με κατεύθυνση κατά 

κανόνα από τα ανατολικά προς τα δυτικά. Οι Τάφοι Ι - V 

αποκαλύφθηκαν από τον Σλήμαν, ενώ ο Τάφος VI αποκαλύφθηκε 

ένα χρόνο αργότερα από τον Σταματάκη. Από την κεραμική που 

βρέθηκε στους Τάφους I, II, III, και VI, φαίνεται ότι ο Ταφικός 

Κύκλος Α μπορεί να χρονολογηθεί από το τέλος της 

Μεσοελλαδικής Εποχής έως την Υστεροελλαδική ΙΙΑ περίοδο, 

δηλαδή από τον 16ο αιώνα π.Χ. έως τις αρχές του 15ου αιώνα 

π.Χ.  

 

Ο εκπληκτικός πλούτος των κτερισμάτων μαρτυρεί την υψηλή 

κοινωνική θέση των νεκρών και τον πολεμικό τους χαρακτήρα: 

κοσμήματα και σκεύη από χρυσό, μεγάλος αριθμός 

διακοσμημένων ξιφών και άλλων χάλκινων αντικειμένων, όπως 

επίσης και έργα από εισηγμένα υλικά όπως ήλεκτρο, λαζουρίτη 

λίθο, φαγεντιανή κι αυγό στρουθοκαμήλου αλλά και μία μικρή αλλά 

χαρακτηριστική ομάδα πήλινων αγγείων, επιβεβαιώνουν το 

σημαντικό ρόλο που έπαιξαν οι Μυκήνες εκείνη την εποχή και 

δικαιώνουν τον Ομηρικό χαρακτηρισμό των Μυκηνών ως 

«πολύχρυσων».  

 

Η θρυλική ανασκαφή του Ταφικού Κύκλου Α εντυπωσίασε 

ολόκληρο τον κόσμο με τα πολύτιμα ευρήματά της και έθεσε τα 

θεμέλια της ελληνικής Προϊστορίας, ανοίγοντας το δρόμο για τη 

μελέτη ενός μεγάλου, άγνωστου μέχρι τότε πολιτισμού. Η 

ανασκαφή των Μυκηνών έφερε τον Σλήμαν στο απόγειο της φήμης 

του και του χάρισε τον τίτλο του «πατέρα της μυκηναϊκής 

αρχαιολογίας».  

 



 

 

Ο Λακκοειδής Τάφος Ι 

 

Περιείχε τρεις γυναικείες ταφές, κτερισμένες με χρυσά κοσμήματα, 

ενώ γύρω τους είχαν εναποτεθεί αγγεία από φαγεντιανή, 

ελεφάντινη πυξίδα, δύο αργυρά κύπελλα, το ένα με χρυσό χείλος, 

χάλκινα σκεύη και αρκετά πήλινα αγγεία.  

 

Ο Λακκοειδής Τάφος ΙΙ 

 

Περιείχε μία μόνο ανδρική ταφή συνοδευόμενη από σχετικά λίγα 

κτερίσματα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζουν ένα χρυσό κύπελλο, 

ένα χρυσό λεπτό διάδημα, αρκετά χάλκινα όπλα, πήλινα αγγεία και 

σκεύη από φαγεντιανή.  

 

Ο Λακκοειδής Τάφος ΙΙΙ 

 

Ο λεγόμενος «Τάφος των Γυναικών», περιείχε τις ταφές τριών 

γυναικών και δύο βρεφών. Οι νεκροί του τάφου ήσαν κυριολεκτικά 

καλυμμένοι με χρυσά κοσμήματα, ενώ τεράστια χρυσά διαδήματα 

κάλυπταν το κεφάλι. Ελάσματα χρυσού κάλυπταν τους σκελετούς 

των δύο βρεφών. Υπήρχε πληθώρα χρυσών δισκαρίων και άλλων 



περίτμητων χρυσών ελασμάτων με έκτυπη διακόσμηση, που θα 

ήταν αρχικά ραμμένα στα ρούχα ή τα σάβανα των νεκρών. 

 

Στα κοσμήματα περιλαμβάνονταν και μεγάλες ασημένιες ή 

χάλκινες περόνες με κεφαλή από ορεία κρύσταλλο ή με χρυσά 

επιθήματα και περιβλήματα, ένα περιδέραιο με χάντρες από 

ήλεκτρο (κεχριμπάρι), χρυσά ενώτια (σκουλαρίκια), χρυσές 

σφραγίδες με σκηνές κυνηγιού και μονομαχίας. Υπήρχαν ακόμα 

μικροσκοπικά χρυσά αγγεία, αγγεία από φαγεντιανή και χρυσές 

ζυγαριές.  

 

Ο Λακκοειδής Τάφος IV 

 

Εντυπωσιάζει με τον πλούτο και το μέγεθός του. Περιείχε τις ταφές 

τριών ανδρών και δύο γυναικών. Οι δύο από τους νεκρούς ήταν 

τοποθετημένοι από Βορρά, κατ’ εξαίρεση του τυπικού 

προσανατολισμού από Ανατολή προς Δύση. Οι τρεις χρυσές 

νεκρικές προσωπίδες αποτελούν το κατ’ εξοχήν κτέρισμα των 

ανδρικών τάφων, ενώ σε μία ταφή ανήκει ένα χρυσό επιστήθιο. 

 

Τους νεκρούς συνόδευαν στον τάφο πολύτιμα χρυσά, αργυρά και 

λίθινα αγγεία, πολλά από αυτά τελετουργικά ρυτά με περίτεχνη 

διακόσμηση ή ζωόμορφα, μεγάλα χάλκινα σκεύη και πολυάριθμα 

όπλα, ανάμεσά τους το περίφημο εγχειρίδιο με εμπίεστη 

διακόσμηση κυνηγιού λιονταριών. Χρυσά διαδήματα και 

πολυάριθμα χρυσά κοσμήματα, περίτμητα ελάσματα σε διάφορα 

σχήματα και ζώνες ή τελαμώνες στόλιζαν τους νεκρούς.  

 

Ο Λακκοειδής Τάφος V 

 

Περιείχε τις ταφές τριών ανδρών. Οι δύο από τους νεκρούς έφεραν 

χρυσές προσωπίδες, από τις οποίες η μία είναι γνωστή ως 

«προσωπίδα του Αγαμέμνονος», ονομασία συμβατική, εφόσον 

είναι 400 χρόνια παλαιότερη του Τρωικού Πολέμου. Τους νεκρούς 

συνόδευαν στον τάφο χρυσά επιστήθια, περίτεχνα χάλκινα ξίφη και 

εγχειρίδια με εμπίεστη διακόσμηση, πολύτιμα αγγεία από χρυσό 

και άργυρο, ένα ρυτό από αβγό στρουθοκαμήλου με επίθετα 



δελφίνια από φαγεντιανή, καθώς και ξύλινη εξαγωνική πυξίδα με 

χρυσή επένδυση. Τα χρυσά κοσμήματα είναι λιγότερα εδώ απ’ ό,τι 

στους τάφους με γυναικείες ταφές, ενώ υπάρχουν πολυάριθμες 

χάντρες από ήλεκτρο.  

 

Ο Λακκοειδής Τάφος VI 

 

Περιείχε δύο καλά διατηρημένες ανδρικές ταφές, που 

συνοδεύονταν από χρυσό κύπελλο, δύο χρυσές «επιγονατίδες», 

πολλά χάλκινα όπλα (ξίφη, εγχειρίδια και λόγχες) και πήλινα 

αγγεία. 

 

 

Τοιχογραφίες 

 

Η τέχνη της τοιχογραφίας εμφανίζεται στην μινωική Κρήτη και 

συνδέεται στενά με την αρχιτεκτονική των ανακτόρων. Η μεγάλη 

ζωγραφική είναι τέχνη επίσημη και εξασκείται από καλλιτέχνες που 

εργάζονται στην υπηρεσία του άνακτα. Τα θέματα προέρχονται 

από τον κόσμο της φύσης ή απεικονίζουν τις θρησκευτικές 

τελετουργίες της αυλής. Μετά την εγκατάσταση των Μυκηναίων 

στο τέλος του 15ου αιώνα π.Χ. στα ανάκτορα της Κνωσού στην 

Κρήτη και την ανέγερση των Μυκηναϊκών ανακτόρων στις 

Μυκήνες, την Τίρυνθα, τη Θήβα και την Πύλο, η τέχνη της 

τοιχογραφίας διαδίδεται στην κυρίως Ελλάδα. 

 

Ο ζωγράφος χρησιμοποιεί φυσικά, γήινα χρώματα, κυρίως από 

οξείδια μετάλλων, για τη βαφή που απλώνεται σε υγρό 

ασβεστοκονίαμα. Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι τοιχογραφίες, που 

κάλυπταν τους τοίχους των δωματίων του Θρησκευτικού Κέντρου 

στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ακρόπολης των Μυκηνών, κοντά στον 

Ταφικό Κύκλο Α, τον 13ο αιώνα π.Χ. Η διακόσμηση των χώρων 

περιλάμβανε παράσταση προσφορών σε γυναικεία θεότητα και 

οκτώσχημες ασπίδες, σύμβολο πολεμικής θεότητας. 

 

 



Τοιχογραφίες Τίρυνθας 

 

Στα ανάκτορα της Τίρυνθας, όπως και σε όλο το Μυκηναϊκό 

κόσμο, οι ζωγράφοι εργάζονται στην υπηρεσία του άνακτα (14ος-

13ος αιώνα π.Χ.) και τα θέματα της μεγάλης ζωγραφικής 

αντλούνται από τις θρησκευτικές τελετές, όπως οι πομπές ή τα 

ταυροκαθάψια με εμφανή την επιρροή της Μινωικής Κρήτης. Το 

κυνήγι κάπρου, από τα δόντια του οποίου κατασκευάζονταν τα 

γνωστά μυκηναϊκά οδοντόφρακτα κράνη, ήταν μια αγαπητή 

δραστηριότητα της Μυκηναϊκής άρχουσας τάξης, τα μέλη της 

οποίας χρησιμοποιούσαν το άρμα που σύρουν άλογα ως 

μεταφορικό μέσο στο κυνήγι ή στον πόλεμο. Η συμμετοχή των 

γυναικών στις θρησκευτικές πομπές αλλά και στο κυνήγι είναι 

ενδεικτική της θέσης της γυναίκας στο Μυκηναϊκό κόσμο.  

 

 

 

Η Ακρόπολη της Τίρυνθας 

 

Η Μυκηναϊκή ακρόπολη της Τίρυνθας εντυπωσιάζει με τα ισχυρά 

κυκλώπεια τείχη της, που της χάρισαν το επίθετο «τειχιόεσσα» στη 

Ιλιάδα του Ομήρου. Ο μύθος αναφέρει μάλιστα ότι τα τείχη είναι 

έργο των Κυκλώπων, οικοδόμων που ο βασιλιάς του Άργους 

Προίτος έφερε από την Λυκία της Μ. Ασίας. Η ακρόπολη είναι 

κτισμένη σε χαμηλό έπαρμα του εδάφους, που υψώνεται μόλις 18 

μ. από την επιφάνεια της ευρείας αργολικής πεδιάδας και στα 



μυκηναϊκά χρόνια ήταν κοντά στη θάλασσα. Η έκταση της φθάνει 

περίπου τα 20.000 τ.μ. 

 

Η ακρόπολη ανασκάφηκε από τον Ερρίκο Σλήμαν, ανασκαφέα και 

της ακρόπολης των Μυκηνών, και τον Συνεργάτη του, αρχιτέκτονα 

Wilhelm Dörpfeld κατά τα έτη 1885 - 1886. Οι ανασκαφές 

συνεχίζονται έκτοτε από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Η 

ακρόπολη της Τίρυνθας είναι η δεύτερη σε σημασία μετά τις 

Μυκήνες ακρόπολη της Αργολίδας. Η ακρόπολη κατοικείται από τα 

Νεολιθικά χρόνια, και σημαντικοί οικισμοί υπάρχουν στην 

Πρωτοελλαδική (3η χιλιετία π.Χ.) τη Μεσοελλαδική (2000 – 1600 

π.Χ.) και την πρώιμη μυκηναϊκή εποχή (16ος-15ος αιώνας π.Χ.). 

 

Η οικοδόμηση των ισχυρών τειχών χρονολογείται από την αρχή 

ταυ 14ου αιώνα π.Χ. στην Άνω Ακρόπολη. Έναν αιώνα αργότερα 

οχυρώνεται και η Μέση Ακρόπολη και η οχύρωση ολοκληρώνεται 

στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ. με την οικοδόμηση του τείχους της 

Κάτω Ακρόπολης. Στην Άνω Ακρόπολη ανεγείρεται το ανάκτορο, η 

κατοικία του «άνακτα», που παρουσιάζει δύο οικοδομικές φάσεις, 

διακοσμημένες με εντυπωσιακές τοιχογραφίες. Το Μυκηναϊκό 

ανάκτορο ήταν το διοικητικό, οικονομικό, καλλιτεχνικό και 

στρατιωτικό κέντρο μιας ευρύτερης περιφερείας. 

 

Η κεντρική διοίκηση, ιεραρχικά διαμορφωμένη, τηρούσε αρχεία στη 

Γραμμική Β’ γραφή, την πρώτη ελληνική γραφή. Στην τελική της 

μορφή, στον 13ο αιώνα π.Χ., η ακρόπολη διαθέτει ισχυρά 

οχυρωμένη επίσημη είσοδο που οδηγεί στο ανάκτορο, με το 

μεγάλο και το μικρό «μέγαρο», τις αυλές και τους άλλους 

βοηθητικούς χώρους. Οι εκτεταμένες αποθήκες, ανοιγμένες στο 

πάχος των τειχών, είναι προσιτές από μακρούς και στενούς 

διαδρόμους, στερεωμένους με οξυκόρυφη αψιδωτή στέγη, τις 

λεγόμενες «σύριγγες». 

 

Μία δευτερεύουσα είσοδος, προστατευμένη από ισχυρό καμπύλο 

προμαχώνα, ανοίγεται στα δυτικά προς την πλευρά της θάλασσας. 

Στην Κάτω Ακρόπολη υπόγειες δεξαμενές διασφάλιζαν την 

επάρκεια νερού σε κατάσταση ανάγκης και η επικοινωνία με τον 



εκτός των τειχών οικισμό διευκολυνόταν με μικρές πύλες. Στις 

παρυφές της Ακρόπολης αναπτυσσόταν ο οικισμός και στο 

γειτονικό λόφο του Προφήτη Ηλία υπήρχε το νεκροταφείο με έναν 

θολωτό και θαλαμωτούς τάφους. 

 

 

 

Η κατάρρευση του ανακτορικού συστήματος διοίκησης στο τέλος 

του 13ου αιώνα π.Χ. και η καταστροφή των ανακτόρων στις 

ακροπόλεις της Αργολίδας δεν αποτέλεσαν εμπόδιο στη συνέχιση 

και ανάπτυξη της ζωής στην Ακρόπολη και τον οικισμό της 

Τίρυνθας. Τον 12ο αιώνα π.Χ., τελευταία περίοδο του μυκηναϊκού 

πολιτισμού, πυκνή κατοίκηση παρατηρείται στην Κάτω Ακρόπολη, 

όπου ανασκάφηκαν και λατρευτικοί χώροι με μεγάλα πήλινα 

ειδώλια. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ΧΑΡΤΕΣ - ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 
 

‘Η μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας’ 
Το Μυκηναϊκό νεκροταφείο των Δενδρών 

 

  

Στα βορειοδυτικά της Ακρόπολης της Μιδέας και σε απόσταση 

τριών περίπου χιλιομέτρων βρίσκεται ένα από τα σπουδαιότερα 

νεκροταφεία της Μυκηναϊκής εποχής, το νεκροταφείο των 

Δένδρων, που πήρε το όνομα του από το σύγχρονο χωριό 

Δενδρά με το οποίο συνορεύει. Στο χώρο του νεκροταφείου έχουν 



βρεθεί οικιστικά κατάλοιπα της Πρώιμης εποχής του Χαλκού, 

καθώς και ταφικοί τύμβοι του τέλους της Μέσης και των αρχών της 

Ύστερης εποχής του Χαλκού, που περιλαμβάνουν και ταφές 

αλόγων. 

Η νεκρόπολη των Δένδρων θεωρείται ότι αποτελούσε το 

βασιλικό νεκροταφείο της Μιδέας ήδη από την πρώιμη Μυκηναϊκή 

εποχή. Οι ανασκαφές Σουηδών και Ελλήνων αρχαιολόγων 

έφεραν στο φως ένα θολωτό και 16 θαλαμωτούς τάφους 

ανοιγμένους σε ομαλή πλαγιά. Οι ανασκαφές στο χώρο άρχισαν 

την άνοιξη του 1926 από τον Σουηδό αρχαιολόγο Axel W. 

Persson. Εκείνο το καλοκαίρι ερευνήθηκε ο θολωτός τάφος και 

την επόμενη χρονιά τρεις θαλαμωτοί. Δύο ακόμη τάφοι που 

εκτείνονται βορειοανατολικά και έξω από τα όρια του οργανωμένου 

σήμερα αρχαιολογικού χώρου, ερευνήθηκαν από τον Ν. Μπέρτο, 

το φθινόπωρο του 1927. Το 1937 ο Persson ανέσκαψε έναν ακόμη 

θαλαμωτό τάφο και το 1939 άλλους πέντε. Το 1960 ερευνήθηκε ο 

περίφημος «τάφος της πανοπλίας» από τονΝ. Βερδελή και δύο 

ακόμη θαλαμωτοί τάφοι από τον Σουηδό αρχαιολόγο P. Astrom. 

Το 1977 ανασκάφηκαν από την Ε. Πρωτονοταρίου – 

Δεϊλάκη δύο θαλαμωτοί τάφοι και οι τύμβοι που τους 

περιβάλλουν. 

  

 



Θολωτός τάφος 

  

Ο μνημειώδης θολωτός τάφος αποτελείται από έναν ευρύχωρο 

κυκλικό ταφικό θάλαμο κτισμένο κατά το εκφορικό σύστημα και 

μακρύ δρόμο με κτιστά τοιχώματα, που οδηγεί στην είσοδο του 

μνημείου. Οι άλλοι τάφοι είναι απλούστεροι, θαλαμωτοί, 

λαξευμένοι στο φυσικό βράχο και έχουν ορθογώνιο συνήθως 

θάλαμο και μακρύ κατηφορικό δρόμο. 

  

 

               Θολωτός τάφος 

  



 

               Θολωτός τάφος 

Οι τάφοι, που χρονολογούνται στους 15ο και 14ο αι. π.Χ., ήταν 

πλούσια κτερισμένοι, αν και αρκετοί βρέθηκαν συλημένοι. Τα 

πολύτιμα κτερίσματα τους μαρτυρούν την υψηλή κοινωνική 

θέση των νεκρών. Ο θολωτός τάφος περιείχε μερικά από τα 

σημαντικότερα ευρήματα του νεκροταφείου, όπως πολύτιμα σκεύη 

από χρυσό, ασήμι και χαλκό, κοσμήματα από χρυσό και 

ημιπολύτιμους λίθους, χάλκινα όπλα και ένα εντυπωσιακό σύνολο 

σφραγιδολίθων με αριστοτεχνικές παραστάσεις ζώων. Από 

τα πολύτιμα σκεύη ξεχωρίζουν χρυσή φιάλη με έκτυπη 

παράσταση θαλασσινού τοπίου και ρυτό από αυγό 

στρουθοκαμήλου με επίθετη διακόσμηση από χρυσό και ασήμι. 

  



 
Χρυσό κύπελλο με περίτεχνη έκτυπη διακόσμηση φύλλων κισσού 

από το θαλαμωτό τάφο 10. 

  

 
Θαλαμωτός τάφος 2 

Οι πλουσιότεροι από τους θαλαμωτούς τάφους είναι οι τάφοι 2,10 

και 12, στους οποίους βρέθηκαν κτερίσματα εξίσου σημαντικά με 

εκείνα του θολωτού τάφου. Ο τάφος 2 περιείχε πολλά χάλκινα 

σκεύη σε άριστη διατήρηση, ενώ από τον τάφο 10 προέρχονται 

περίτεχνα χρυσά περιδέραια και ενώτια, χρυσή φιάλη με ωραία 



έκτυπη διακόσμηση φύλλων κισσού και ασημένια αγγεία πόσης, 

που προφανώς αποτελούσαν επιτραπέζιο σύνολο. 

  

 
Πανοπλία των Δενδρών – Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου 

  

Το σημαντικότερο, ωστόσο, εύρημα του νεκροταφείου είναι η 

περίφημη πανοπλία των Δένδρων, που αποκαλύφθηκε στο 

θαλαμωτό τάφο 12. Είναι κατασκευασμένη από πολλά μεγάλα 

χάλκινα ελάσματα, που κάλυπταν ολόκληρο το σώμα του 

πολεμιστή. Μαζί με την πανοπλία του, βρέθηκαν οι χάλκινες 

περικνημίδες και κατάλοιπα του οδοντόφρακτου κράνους του με τις 



χάλκινες παραγναθίδες. Από τον ίδιο τάφο προέρχονται ασημένια 

κύπελλα, καθώς και χάλκινα όπλα και σκεύη. Τα κτερίσματα του 

τάφου της πανοπλίας χρονολογούνται στα τέλη του 15ου αι. π.Χ., 

όπως και αυτά από το θολωτό τάφο και τους θαλαμωτούς τάφους 

2 και 10. 

  

 
Ταφές αλόγων 

  

Τα ευρήματα από το νεκροταφείο των Δένδρων είναι εκτεθειμένα 

στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο στην Αθήνα (θολωτός τάφος, 

θαλαμωτοί τάφοι 2 και 10) και στο Αρχαιολογικό Μουσείο 

Ναυπλίου. 

  

  

   



 
Η μυκηναϊκή Ακρόπολη της Μιδέας 

Η Ακρόπολη της Μιδέας αποτελεί το τρίτο σε σπουδαιότητα 

ισχυρό κέντρο της Μυκηναϊκής Αργολίδας μετά τις δυο άλλες 

κυκλώπειες ακροπόλεις, τις Μυκήνες και την Τίρυνθα. Η σημασία 

της ως μεγάλου Μυκηναϊκού κέντρου μαρτυρείται από την 

κυκλώπεια οχύρωσή της, τα ευρήματα των ανασκαφών, τη θέση 

της στη μυθολογία και τη σύνδεσή της με το πλούσιο Μυκηναϊκό 

νεκροταφείο στα γειτονικά Δενδρά. 

Η Μιδέα, εκτός από την αρχαία γραμματεία, αναφέρεται και από 

περιηγητές και ερευνητές του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα, 

που περιέγραψαν τα ορατά ανά τους αιώνες ερείπια της 

οχύρωσης. 

Μικρή έρευνα στην ακρόπολη πραγματοποιήθηκε το 1907 από το 

Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Ωστόσο, οι πρώτες 

δοκιμαστικές ανασκαφές στη Μιδέα άρχισαν το 1939 από τον 

Σουηδό αρχαιολόγο Axel Persson, τον ανασκαφέα των Δενδρών 

και της Ασίνης. Περιορισμένη έρευνα έγινε και το 1963 από 

τους Νικόλαο Βερδελή καιPaul Astrom, ενώ οι συστηματικές 



ανασκαφές στην ακρόπολη, ως κοινό Ελληνοσουηδικό 

πρόγραμμα, άρχισαν το 1983, αρκετά πρόσφατα σε σύγκριση με 

τις έρευνες στις Μυκήνες και την Τίρυνθα, που ξεκίνησαν έναν 

αιώνα ενωρίτερα. 

Η ακρόπολη ιδρύθηκε σε λόφο με υψόμετρο 268 μ., που δεσπόζει 

στο βορειοανατολικό μυχό της Αργολικής πεδιάδας. Η στρατηγική 

της θέση με την απεριόριστη θέα προς όλες τις κατευθύνσεις 

παρείχε τη δυνατότητα ελέγχου ολόκληρης της πεδιάδας και του 

Αργολικού κόλπου, πράγμα που συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό 

στην εξέλιξη και την ακμή της Μιδέας κατά τη Μυκηναϊκή εποχή. 

Όπως δείχνουν τα σωζόμενα ίχνη του Μυκηναϊκού οδικού δικτύου 

στην περιοχή, η ακρόπολη συνδεόταν με τα άλλα μεγάλα κέντρα 

της Αργολίδας… 

 

Μυκηναϊκά εργαλεία ξυλουργικής με εφαρμογή στη 

ναυπηγική της Ύστερης Εποχής του Χαλκού 

Άγνωστες πτυχές της τεχνολογίας της εποχής 

Στην κλειστή γεωγραφική ενότητα του Αιγαίου εμφανίστηκαν 
σημαντικά όσο και ιδιότυπα πολιτιστικά μορφώματα με άμεσα ή 
έμμεσα έκδηλο τον νησιωτικό χαρακτήρα – «νησιωτισμό». Ήδη 
από τη Νεολιθική εποχή και εξής η θάλασσα παραδοσιακά 
περισσότερο ένωνε παρά χώριζε. Συνακόλουθα, το πλοίο ως η 
πρώτη σύνθετη και θαυμαστή μηχανή των κατοίκων του Αιγαίου 
αποτέλεσε το απαραίτητο μέσο για τις μετακινήσεις και τις επαφές 
και ως τέτοιο έγινε φορέας πολιτισμού, όπου μαζί με τα λογής 
προϊόντα ανταλλαγής διαδίδονταν νέες ιδέες και πολιτισμικά 
επιτεύγματα. 

Με την αυγή της Εποχής του Χαλκού και τη βελτίωση, την άνθηση 
και τη διάδοση της μεταλλοτεχνίας ήταν φυσικό να βελτιωθεί και να 
εμπλουτιστεί το εύρος των ξυλουργικών εργαλείων, με συνέπεια 
να κατασκευάζονται πλέον μεγαλύτερα, συνθετότερα και αξιόπλοα 
σκαριά για τις ανάγκες της ανακτορικής οικονομίας. Η αναγκαία 
εκζήτηση στον τομέα της τεχνολογίας ήταν φυσικό να αγγίξει και τη 
ναυπηγική τέχνη. Οι πολυάριθμες παραστάσεις πλοίων, κυρίως 
στη μικρογλυπτική της σφραγιδογλυφίας, η «χαρτογράφηση» ενός 
μακρού θαλασσινού ταξιδιού, που διασώζεται στην περίφημη 
τοιχογραφία του στόλου από τη Δυτική Οικία στο Ακρωτήρι Θήρας, 



καθώς και η τοιχογραφική μικρογραφική ζωφόρος του 13ου αι. 
από το ανάκτορο της Πύλου καταδεικνύουν με τον πλέον εύγλωττο 
τρόπο την ακμή της ναυπηγικής τέχνης. 

Η ιδέα για τη μελέτη των εργαλείων ξυλουργικής της Ύστερης 
Χαλκοκρατίας προέκυψε κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού 
ναυπηγήσεως μιας μυκηναϊκής εικοσόρου και της κατασκευής 
αντιστοίχου νεωσοίκου μυκηναϊκής οικοδομικής τεχνολογίας από 
τον πολιτιστικό σύλλογο αναβίωσης ναυπηγικής ιστορίας 
«Αριστοναύται», που εδρεύει στην περιοχή Ξυλοκάστρου 
Κορινθίας. 

Η μελέτη αυτή, εντασσόμενη στον τομέα της πειραματικής 
αρχαιολογίας, έχει ως βασικό στόχο την ανασύσταση και την 
ανακατασκευή της εργαλειοθήκης του Μυκηναίου τεχνίτη 
ξυλοναυπηγικής. Πρόκειται για μια προσπάθεια εντοπισμού του 
βασικού συνόλου εργαλείων, που χρησιμοποιεί ο Μυκηναίος 
ναυδόμος για την κατασκευή, αλλά και την επισκευή ενός 
αξιόπλοου σκαριού. 

Αρχαιολογική μελέτη 

Ξεκινώντας κανείς να πραγματευτεί τα εργαλεία που 
χρησιμοποιούνταν στη ναυπηγική, είναι αναμενόμενο να αρχίσει 
την έρευνα από εκείνα που εντοπίσθηκαν σε μυκηναϊκά ναυάγια ή 
σε νεώσοικους της Ύστερης Χαλκοκρατίας στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Ωστόσο, λόγω του ότι δεν έχουν εντοπιστεί, ή και αν 
ακόμη έχουν εντοπιστεί, δεν έχουν ανασκαφεί, το θέμα 
προσεγγίσθηκε ακολουθώντας μια διαφορετική πορεία. Σε πρώτη 
φάση, συγκεντρώθηκαν σε ειδικά σχεδιασμένη βάση δεδομένων 
όλα τα εργαλεία τα οποία μπορούν, εν δυνάμει, να επεξεργαστούν 
ξύλο και να χρησιμοποιηθούν σε κατασκευές, όπως αυτές της 
ναυπηγικής. Στη συνέχεια, αξιοποιήθηκαν πληροφορίες 
προερχόμενες από διάφορες πηγές της υπό μελέτη εποχής, 
καθώς και ποικίλα αρχαιολογικά παράλληλα από το χώρο της 
ανατολικής Μεσογείου. Επιπλέον, η εικόνα για τα συγκεκριμένα 
εργαλεία συμπληρώθηκε από πληροφορίες των ιστορικών 
χρόνων, οι οποίες αφενός φωτίζουν πτυχές ανακλώντας 
πρωιμότερη τεχνογνωσία και αφετέρου καταδεικνύουν τη 
διαχρονικότητα της συγκεκριμένης τέχνης. 

Κατόπιν, λοιπόν, γόνιμης συγκριτικής μελέτης όλων των 
προαναφερθέντων στοιχείων, προέκυψε ότι η εργαλειοθήκη του 
ναυπηγού-καραβομαραγκού της Ύστερης Χαλκοκρατίας περιείχε 



τα ακόλουθα εργαλεία, βασικά ή μη: τον πέλεκυ, το σκέπαρνο, τη 
σμίλη, το τρύπανο, τον οπέα, τον πρίονα και τη σφύρα. Επιπλέον, 
ξεχωριστή θέση κατέχουν τα εργαλεία μετρήσεως, όπως η στάθμη, 
η γωνία και ο πήχυς. 

Κύρια πηγή πληροφοριών για τα είδη των εργαλείων που 
χρησιμοποιούνται στη ναυπήγηση πλοίων κατά την Εποχή του 
Χαλκού, αποτελούν οι αιγυπτιακές τοιχογραφίες της 5ης 
Δυναστείας, όπου απεικονίζονται σχεδόν όλα τα βασικά εργαλεία 
(εικ. 1). Η εικόνα αυτή ενισχύεται και επιμηκύνεται χρονικά μέχρι τα 
τέλη της Ύστερης Χαλκοκρατίας και τους πρώιμους ιστορικούς 
χρόνους από την ομηρική μαρτυρία, όχι μόνο αναφορικά με την 
κατασκευή της σχεδίας του Οδυσσέα, αλλά και με άλλες 
διάσπαρτες αναφορές σε εργαλεία ναυπηγικής και ξυλουργικής. 
Τέλος, γραπτές και εικονιστικές πηγές των ιστορικών χρόνων 
επιβεβαιώνουν τις πληροφορίες από παλαιότερες πηγές και 
προσφέρουν νέα στοιχεία για την εξέλιξη των εργαλείων της 
συγκεκριμένης τέχνης στο πέρασμα των αιώνων (εικ. 2, 3). 

Μία ακόμα πηγή πληροφοριών για τους χρησιμοποιούμενους 
τύπους εργαλείων κατά τη συγκεκριμένη εποχή αποτελούν τα 
εργαλεία που εντοπίσθηκαν σε ναυάγια. Πιο συγκεκριμένα, 
εξετάστηκαν οι τύποι εργαλείων που ανευρέθηκαν στα δύο 
ναυάγια της Ύστερης Χαλκοκρατίας στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, 
αυτό του Uluburun και της Χελιδονίας Άκρας (Cape Gelidonya) 
χρονολογούμενα, αντίστοιχα, στον 13ο και 14ο αι. π.Χ. Επιπλέον, 
ευρήματα από ναυάγια ιστορικών χρόνων, που έχει αποδειχθεί ότι 
αποτελούν σκευές πλοίων, όπως η εργαλειοθήκη του Μa’agan 
Μikael, φωτίζουν περισσότερο τον απαραίτητο εξοπλισμό, με τον 
οποίο ήταν εφοδιασμένο ένα πλοίο κατά τις μετακινήσεις του. 
Εξάλλου, η χρήση τους για την κατασκευή του πλοίου, καθώς και 
για τις απαραίτητες επιδιορθώσεις, επιβεβαιώνεται από τον 
εντοπισμό και τη μελέτη των ιχνών ορισμένων από αυτά στα 
σωζόμενα ξύλινα τμήματα της γάστρας. 

Η μελέτη ολοκληρώθηκε με την παραβολή αντίστοιχων εργαλείων, 
των οποίων η χρήση μαρτυρείται μέχρι τις μέρες μας στην 
παραδοσιακή ναυπηγική, καθώς και με την παρουσίαση νέων 
τύπων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. 

Μέσα από όλη αυτή την πορεία καταδεικνύεται η χρήση κοινών 
τύπων εργαλείων καθ’ όλη τη διάρκεια της ναυπηγικής ιστορίας. 
Γενικότερα, δεν διαπιστώθηκαν ριζικές αλλαγές στους τύπους των 



εργαλείων ναυπηγικής. Τα βασικά στοιχεία διαφοροποίησης 
ανάλογα την εποχή είναι το υλικό κατασκευής τους, από 
κρατέρωμα σε σίδηρο, καθώς και η ύπαρξη ορισμένων νέων 
τύπων, οι οποίοι δημιουργήθηκαν για να ανταποκριθούν στις 
εκάστοτε κατασκευαστικές ανάγκες. Ωστόσο, είναι γεγονός ότι όσο 
δεν αλλάζουν οι κατασκευαστικές τεχνικές και η πρώτη ύλη 
κατασκευής των μετάλλινων μερών των εργαλείων, τόσο δεν 
παρατηρούνται ριζικές αλλαγές στη μορφολογία τους. 

Πειραματική μελέτη 

Τα εργαλεία που συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν θεωρείται ότι 
σχετίζονται με την επεξεργασία του ξύλου, διότι έχουν αρκετές 
ομοιότητες με αντίστοιχα παραδοσιακά, χειροκίνητα εργαλεία. 
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει τη χρήση τους σε άλλα 
υλικά. Για την αξιολόγηση της χρήσης τους ήταν απαραίτητη η 
επιλογή μιας συγκεκριμένης κατασκευής, προκειμένου να 
διαπιστωθεί η καταλληλότητά τους για τη διαμόρφωση ξύλινων 
επιφανειών. Η επιλογή της ανακατασκευής τμήματος της γάστρας 
ενός πλοίου της Ύστερης Χαλκοκρατίας ξεκίνησε, όπως 
προαναφέρθηκε, στο πλαίσιο της οικοδόμησης της μυκηναϊκής 
εικοσόρου και κατέληξε στην ανακατασκευή συγκεκριμένου 
τμήματος της γάστρας από το ναυάγιο του Uluburun. 

Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε υπαγορεύθηκε από τον βασικό 
γνώμονα που διέπει τη συγκεκριμένη μελέτη. Αυτός δεν είναι 
άλλος από την αξιολόγηση μέσω της χρήσης των υπό μελέτη 
εργαλείων. Σε πρώτη φάση, συγκεντρώθηκαν, εξετάσθηκαν και 
ταξινομήθηκαν όλα εκείνα τα εργαλεία, που θεωρούνται εν δυνάμει 
κατάλληλα για ξυλουργική χρήση. Από την έρευνα αυτή 
προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία, αλλά και ερωτήματα ή κενά, 
που σχετίζονται με τη χρήση τους και στα οποία η αρχαιολογική 
μελέτη δεν ήταν δυνατόν να προσφέρει τις αναγκαίες απαντήσεις. 

Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητη η συνδρομή της πειραματικής 
διαδικασίας, μέσω της οποίας επιβεβαιώνεται, σε πρώτη φάση, η 
ξυλουργική χρήση των εργαλείων και, στη συνέχεια, η 
καταλληλότητά τους για την τέχνη της ναυπήγησης. Με τον τρόπο 
αυτό, το πείραμα αποτελεί το δίαυλο που συνδέει το ίδιο το 
εύρημα-εργαλείο με τη λειτουργία που είναι προορισμένο να 
επιτελέσει. Έτσι, το εν δυνάμει ξυλουργικό εργαλείο 
ανακατασκευάζεται, μορφοποιείται και χρησιμοποιείται στην 
επεξεργασία ξύλου κατάλληλου για ναυπηγική χρήση. Η 



διαδικασία αυτή ακολουθείται για ένα σύνολο κοπτικών, 
διατρητικών, κρουστικών, λειαντικών και μετρητικών εργαλείων, τα 
οποία φαίνεται να απαρτίζουν την εργαλειοθήκη του τεχνίτη του 
ξύλου της Ύστερης Χαλκοκρατίας. 

Μετά την τεκμηριωμένη παρουσίαση των εργαλείων, που είναι, εν 
δυνάμει, κατάλληλα για την επεξεργασία ξύλου, καθίσταται 
αναγκαία η ανακατασκευή, η χρήση και η αξιολόγησή τους μέσω 
ποικίλων πειραματικών διαδικασιών. Γενικότερα, στην πειραματική 
μελέτη δόθηκε η ευκαιρία να επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες και να 
απαντηθούν ερωτήματα που προέκυψαν από την αρχαιολογική 
μελέτη. 

Το πειραματικό μέρος περιλαμβάνει τη διαδικασία της 
ανακατασκευής και της αξιολόγησης επιλεγμένων εργαλείων 
προσομοιούμενων με αντίστοιχα, που εντοπίστηκαν σε διάφορες 
θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά την περίοδο της Ύστερης 
Χαλκοκρατίας. Η ανακατασκευή των εργαλείων, στο σύνολό τους, 
εμπεριέχει τη φάση κατασκευής και μορφοποιήσεως των 
μετάλλινων στελεχών, καθώς και εκείνη της διαμορφώσεως των 
ξύλινων στειλεών, με βασικό στόχο την αξιολόγηση κατά τη χρήση. 

Για την υλοποίηση του πειραματικού μέρους ήταν απαραίτητη η 
ύπαρξη συγκεκριμένων προϋποθέσεων, που σχετίζονταν άμεσα 
με την απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή. Ειδικότερα, η 
ανακατασκευή των εργαλείων προϋπέθετε τη χρήση καθαρώς 
χημικού χαλκού (Cu) και καθαρώς χημικού κασσιτέρου (Sn), 
καθώς και γαιάνθρακα για την τήξη του μετάλλου. Η διαδικασία της 
χύτευσης πραγματοποιήθηκε σε χυτήριο στον Πειραιά, σε μήτρες 
από άμμο με τη χρήση ξύλινων ομοιωμάτων (εικ. 4-6). 

Η ανακατασκευή των εργαλείων βασίσθηκε στα αποτελέσματα 
κραματικών και μεταλλογραφικών αναλύσεων των πρωτοτύπων, 
καθώς και των πορισμάτων που προέκυψαν από αυτές αναφορικά 
με τον τρόπο κατασκευής και τη διαδικασία μορφοποιήσεως. 
Ειδικότερα, η αλυσίδα ανακατασκευής των εργαλείων χωρίζεται σε 
τέσσερα διακριτά μέρη: α) τη φάση της χύτευσης και της 
κατασκευής των μητρών, β) την επεξεργασία των μετάλλινων 
στελεχών των εργαλείων, όπως αυτή προκύπτει από 
μεταλλογραφικές αναλύσεις, γ) τη μελέτη της κατασκευαστικής 
γεωμετρίας (μορφολογία κόψεως, μορφολογία οδόντων, ακόνισμα 
κ.λπ.), και δ) τη φάση στειλέωσής τους, κατά την οποία 
προτείνονται συγκεκριμένα υλικά κατασκευής (είδη ξύλου, 



κατασκευή σχοινιών για την πρόσδεση), ποικίλες μορφές στειλεών 
για όλους τους τύπους εργαλείων και, τέλος, τρόποι στειλέωσης, 
που σχετίζονται με την κατασκευαστική γεωμετρία και το είδος της 
εργασίας, την οποία τα συγκεκριμένα εργαλεία προορίζονται να 
επιτελέσουν. Με την τελευταία αυτή φάση, επιβεβαιώθηκαν 
πληροφορίες από ποικίλα αρχαιολογικά, εθνολογικά παράλληλα 
παραδοσιακών ξυλουργικών εργαλείων χειρός. 

Στη συνέχεια, τα εργαλεία αξιολογήθηκαν κατά τη χρήση τους σε 
μεμονωμένες ξυλουργικές-ναυπηγικές εργασίες, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί η καταλληλότητά τους στη διαμόρφωση του ξύλου 
και να επιλεγούν τα καταλληλότερα από αυτά, για την κατασκευή 
του τμήματος της γάστρας. Η αξιολόγηση διαρθρώνεται σε τρία 
επίπεδα: α) την ποσοτική, β) την ποιοτική και γ) την εργονομική 
απόδοση. Για το λόγο αυτό, βασίσθηκε, αντιστοίχως, σε χρονικές 
σπουδές, στη μακροσκοπική εξέταση τελικού προϊόντος, καθώς 
και στην προσωπική μαρτυρία του χειριστή-τεχνίτη. 

Επόμενο στάδιο αποτέλεσε η κατασκευή τμήματος της γάστρας 
του ναυαγίου του Uluburun, προκειμένου να αξιολογηθούν 
περαιτέρω τα εργαλεία, που αξιολογήθηκαν κατά το προηγούμενο 
στάδιο και να επιλεγούν, τελικά, όσα θα μπορούσαν να 
χαρακτηριστούν ως βασικά στοιχεία της εργαλειοθήκης του 
Μυκηναίου ναυδόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο 
ναυάγιο χρονολογείται στον 14ο αι. π.Χ. και είναι το μοναδικό, που 
διασώζει τμήμα της καρίνας και της γάστρας αποκαλύπτοντας τις 
ναυπηγικές τεχνικές της Ύστερης Χαλκοκρατίας. 

Το πειραματικό μέρος ολοκληρώθηκε με τη χρήση των 
προεπιλεγμένων, κατά την προηγούμενη φάση, εργαλείων για την 
ανακατασκευή της γάστρας. Ακολουθήθηκε η ίδια τεχνική με την 
οποία είχε κατασκευαστεί το σκαρί του Uluburun, αυτή των τόρμων 
και των συνδέσμων, που ασφαλίζονται με ξύλινους ήλους 
δημιουργώντας μία συμπαγή κατασκευή στο σύνολό της (εικ. 8). 
Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι το συγκεκριμένο εγχείρημα 
εκτελέστηκε σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα και από 
διαφορετικούς εκτελεστές. Ειδικότερα, κατασκευάσθηκαν δύο 
παρόμοια τμήματα της γάστρας στο εργαστήριο ξυλουργικής του 
τομέα Ανατομίας και Τεχνολογίας του Ξύλου του Ινστιτούτου 
Δασικών Ερευνών και στο εργαστήριο του παραδοσιακού 
καραβομαραγκού Ν. Δαρουκάκη αντιστοίχως. Το πρώτο 
εκτελέστηκε από έναν μη εξειδικευμένο χειριστή-μελετητή, τη 
γράφουσα, ενώ το δεύτερο από έναν εξειδικευμένο τεχνίτη. Τα 



συμπεράσματα, που προέκυψαν, παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον, αποκαλύπτοντας τη διαχρονικότητα όχι μόνο των 
εργαλείων, αλλά και της ίδιας της τεχνογνωσίας, η οποία περνάει 
από τεχνίτη σε τεχνίτη και παραμένει αναλλοίωτη, όσο τα υλικά 
που χρησιμοποιούνται είναι τα ίδια και οι ανάγκες που καλύπτουν 
είναι κοινές. 

Αξιολογώντας την όλη προσπάθεια μπορεί κανείς να συμπεράνει 
ότι ο στόχος επιτεύχθηκε, αφού είναι δυνατόν να γίνει λόγος για 
ανασύσταση της εργαλειοθήκης του Μυκηναίου ναυδόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, ο βασικός εξοπλισμός του ναυπηγού 
απαρτίζεται από το σκέπαρνο, τον πρίονα, το τρύπανο με ή χωρίς 
τόξο, τη σμίλη και την ξύλινη σφύρα, καθώς και από ποικίλα 
εργαλεία μετρήσεως (εικ. 9). Τα προαναφερθέντα αποτελούν, κατ’ 
αρχήν, εργαλεία ξυλουργικά, που προορίζονται για την 
επεξεργασία γενικότερα του ξύλου, για την κάλυψη ποικίλων 
αναγκών, κατασκευαστικών, σε επίπεδο οικισμού, αλλά και 
καθημερινών, σε επίπεδο οίκου. Αυτό επιβεβαιώνεται, εξάλλου, 
από τον τόπο ευρέσεως των εργαλείων. Αν και η πλειονότητά τους 
εντοπίσθηκε σε «θησαυρούς», ωστόσο, η ανεύρεσή τους σε 
ταφικά και οικιστικά περιβάλλοντα, σε συνδυασμό με την απουσία 
χώρων που σχετίζονται με την κατασκευή πλοίων στην ηπειρωτική 
Ελλάδα συνηγορούν υπέρ μιας γενικότερης ξυλουργικής χρήσεως. 
Ωστόσο, η αξιολόγησή τους για την κατασκευή τμήματος της 
γάστρας ενός πλοίου επιβεβαιώνει τη δυνατότητα χρήσεώς τους 
και στη ναυπηγική. 

Αναφορικά με την ανακατασκευή των εργαλείων, διαπιστώθηκε το 
γεγονός ότι οι μήτρες από άμμο διαθέτουν περισσότερα 
πλεονεκτήματα, σε σχέση με τις αντίστοιχες από λίθο ή πηλό. 
Επιβεβαιώθηκε, επίσης, το γεγονός ότι το κρατέρωμα 
(κασσιτερούχος χαλκός με 8-10% ποσοστό Sn) απαιτεί 
επεξεργασία αντίθετη από αυτή του σιδήρου. Το συγκεκριμένο 
κράμα, προκειμένου να σφυρηλατηθεί, είναι απαραίτητο να 
περάσει από το στάδιο της ανοπτήσεως στους 600-700ºC για μία 
περίπου ώρα και, στη συνέχεια, του εμβαπτισμού σε υγρό (νερό, 
λάδι). Με τη διαδικασία αυτή, αποδείχθηκε ότι επιτυγχάνεται η 
ομογενοποίηση της εσωτερικής του δομής, καθώς και η 
πλαστικότητα, η οποία διατηρείται με τον εμβαπτισμό του σε υγρό. 
Με τον τρόπο αυτό το εργαλείο γίνεται πιο μαλακό και 
σφυρηλατείται εν ψυχρώ πιο εύκολα, σε αντίθεση με τον σίδηρο, ο 
οποίος μορφοποιείται εν θερμώ και σκληραίνει, γίνεται ατσάλι, με 



τον εμβαπτισμό του σε υγρό, τη λεγόμενη βαφή. Για τα εργαλεία 
κοπής από κρατέρωμα ένας κύκλος επεξεργασίας ήταν 
ικανοποιητικός. Σε περιπτώσεις, όμως, που απαιτείται μεγαλύτερη 
σκληρότητα, ένας δεύτερος κύκλος αποδεικνύεται απαραίτητος. 

Ενδιαφέροντα, επίσης, στοιχεία προέκυψαν και από τη στειλέωση 
των εργαλείων. Η απλότητα της γεωμετρίας των μονόστομων 
λεπίδων, σε συνδυασμό με τις αιγυπτιακές μαρτυρίες (παράλληλα, 
εικονογραφία) καταδεικνύουν την ποικιλία που χαρακτηρίζει τις 
λαβές και, συνεπώς, τα ίδια τα εργαλεία. Συγκεκριμένα, όσον 
αφορά στο σκέπαρνο, διαπιστώθηκε ότι στοιχεία της 
κατασκευαστικής του γεωμετρίας, όπως η λαβή με διαφορετική 
κάθε φορά γωνία στειλέωσης, σε συνδυασμό με τη γωνία κόψης, 
αποτελούν παράγοντες που καθορίζουν και την εξειδικευμένη 
χρήση του εργαλείου. Στειλεοί σε σχήμα Λ αποδείχθηκαν 
κατάλληλοι για τομή εγκάρσια προς τις ίνες, ενώ στειλεοί σε σχήμα 
S εργονομικά κατάλληλοι για τομή παράλληλα προς τις ίνες του 
ξύλου. Σκέπαρνα με τέτοιου είδους λαβές και με μικρή γωνία 
κόψεως (<17º) λειτουργούν ως πλάνες για την αφαίρεση λεπτών 
στιβάδων από την ξύλινη επιφάνεια, προκειμένου αυτή να 
εξομαλυνθεί και να αποκτήσει η προς επεξεργασία επιφάνεια τις 
απαιτούμενες τελικές διαστάσεις. 

Σχετικά με τα υλικά που χρησιμεύουν για την πρόσδεση των 
λεπίδων στους στειλεούς, διαπιστώθηκε ότι οργανικά υλικά, όπως 
το δέρμα ή οι ίνες λιναριού, είναι κατάλληλα για τέτοιου είδους 
χρήση, με ελαφρά υπεροχή του δέρματος, λόγω ασφαλέστερης 
πρόσδεσης και μεγαλύτερου χρόνου απρόσκοπτης χρήσης του 
εργαλείου. 

Η αξιολόγηση της ποιοτικής, ποσοτικής και εργονομικής 
αποδόσεως των εργαλείων ολοκληρώθηκε με την ανακατασκευή 
του τμήματος της γάστρας, κατά την οποία καταδεικνύεται η 
καταλληλότητά τους. Διαπιστώθηκε, λοιπόν, ότι οι ναυπηγοί της 
ηπειρωτικής Ελλάδας είχαν στη διάθεσή τους όλους τους 
απαραίτητους τύπους εργαλείων για την κατασκευή του κελύφους 
μιας γάστρας, ακολουθώντας την ομώνυμη ναυπηγική τεχνική της 
εποχής (πρώτα το κέλυφος – shell first). 

 

 

 



Συμπεράσματα 

Κρίνοντας την κατασκευαστική γεωμετρία των εργαλείων, θα 
μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι το τεχνολογικό επίπεδο της 
εποχής ήταν υψηλό, αφού η πλειονότητα των εργαλείων είχε 
εξαντλήσει την τεχνολογική της εξέλιξη, με δεδομένο το 
συγκεκριμένο υλικό κατασκευής, το κρατέρωμα. Φαίνεται, λοιπόν, 
ότι οι Μυκηναίοι τεχνίτες κατείχαν υψηλή τεχνογνωσία, αφού 
διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τη γνώση για την 
ολοκλήρωση μιας τόσο σύνθετης στο σχεδιασμό και δύσκολης 
στην εκτέλεση κατασκευής. Η αξιοσύνη τους αποτυπώνεται τόσο 
στην εξειδίκευση των εργαλείων τους, όσο και την αρτιότητα της 
ίδιας της κατασκευής. 

Συνοψίζοντας, θα έλεγε κανείς ότι με τη μελέτη αυτή φωτίστηκαν 
άγνωστες πτυχές της τεχνολογίας της εποχής, η οποία 
αποδεικνύεται περίπλοκη και εξελιγμένη. Η τεχνολογική αυτή 
εξέλιξη βασίζεται σε αρκετά προηγμένη, για την εποχή, 
τεχνογνωσία για την κατασκευή εργαλείων, την επεξεργασία της 
ξυλείας και, ειδικότερα, αυτής που προορίζεται για την κατασκευή 
πλοίων, η οποία αποκτήθηκε από συνεχή πειραματισμό και 
μετάδοση γνώσης από γενιά σε γενιά. Ουσιαστικά, αποδείχθηκε 
ότι οι Μυκηναίοι τεχνίτες διέθεταν τον κατάλληλο εργαλειακό 
εξοπλισμό για την επεξεργασία του ξύλου, προκειμένου για τη 
ναυπήγηση πλοίων. 

Η μελέτη των μυκηναϊκών εργαλείων ξυλουργικής, που 
χρησιμοποιούνται σε ναυπηγικές εργασίες, επεδίωξε να προσφέρει 
μία, κατά το δυνατόν, ολοκληρωμένη και πληρέστερη επιστημονικά 
προσέγγιση-πρόταση για την έρευνα απλών, χρηστικών 
αντικειμένων, όπως είναι τα εργαλεία. Αυτά αντιμετωπίζονται ως 
τέχνεργα, που παρέχουν πληροφορίες για την πρώτη ύλη, τον 
τρόπο κατασκευής, την επεξεργασία, στην οποία υποβάλλονται, 
για να είναι έτοιμα προς χρήση, καθώς και το φάσμα των 
εξειδικευμένων εργασιών, που έχουν σχεδιαστεί να επιτελέσουν. 
Ας αποδοθεί, λοιπόν, σε αυτά τα εργαλεία και στους ανώνυμους 
τεχνίτες τους η αξία που τους αρμόζει ως φωτεινών δεικτών 
τεχνογνωσίας και τεχνολογικής ανάπτυξης για κοινωνίες που 
έχουν χαθεί. 

 

 



                         

Η διατροφή στη Μυκηναϊκή εποχή 

 

 

Βάση της διατροφής κατά τη Μυκηναϊκή εποχή ήταν η 

διαχρονική μεσογειακή τριάδα, το σιτάρι, η ελιά και το αμπέλι. Σε 

αυτά προστίθενται τα λαχανικά και τα όσπρια. Επίσης, οι ζωικές 

πρωτεΐνες και τα γαλακτοκομικά προϊόντα δεν έλειπαν από το 

τραπέζι του Μυκηναίου. Από τα δημητριακά, εκτός από το σιτάρι, 

κοινή τροφή ήταν και το κριθάρι. Στα όσπρια περιλαμβάνονται οι 

φακές, τα ρεβίθια, η φάβα, τα μπιζέλια, τα κουκιά. Αγαπητή τροφή 

ήταν τα σύκα, που συχνά βρίσκονται στα ερείπια των μυκηναϊκών 

οικισμών. 

 

Κουκούτσια από σταφύλια έχουν επίσης εντοπιστεί. 

Χαρακτηριστική είναι η συχνή αναφορά των ξερών σύκων στις 

πινακίδες της Γραμμικής Β, παράλληλα με τα σιτηρά, ως 

συμπλήρωμα της διατροφής του προσωπικού των ανακτόρων της 

Πύλου. Οι πινακίδες των Μυκηνών καταγράφουν ποσότητες 

καρυκευμάτων που νοστίμιζαν τα φαγητά, όπως το κάρδαμο, το 



σέλινο, ο κορίανδρος, το κύμινο, το μάραθο, το σουσάμι. Σε 

πινακίδες με ανάλογο περιεχόμενο καταγράφονται βότανα τα 

οποία έχουν και ιαματικές ιδιότητες όπως, ο ιβίσκος ή η μολόχα. 

Ενδείξεις υπάρχουν κυρίως από απεικονίσεις στην τέχνη, και για 

τη χρήση του οπίου, το οποίο είναι ισχυρό αναλγητικό και 

καταπραϋντικό. Το βοδινό και το χοιρινό κρέας ανήκαν στα 

σημαντικά είδη της διατροφής. Οστά προβάτου, κατσίκας, 

αγριόχοιρου, ελαφιού και λαγού βρίσκονται επίσης κατά τις 

ανασκαφές. Παράλληλα, μια άλλη πηγή ζωής ήταν και η θάλασσα, 

η οποία παρείχε τα ψάρια και τα θαλασσινά όστρακα. 

 

Το μαγείρεμα των φαγητών γινόταν σε πήλινες χύτρες από 

χονδροειδή πηλό, με αντοχή στη φωτιά. Οι χύτρες είχαν σφαιρικό 

σώμα με μία ή δύο λαβές και συχνά ήταν τριποδικές. 

 

 

 

Πρόσφατα, η πρωτοποριακή επιστημονική μέθοδος ανάλυσης των 

οργανικών υπολειμμάτων στα τοιχώματα των μαγειρικών σκευών, 

μας επέτρεψε να ρίξουμε μια πραγματική ματιά στην κουζίνα των 

Μυκηναίων. Γεύματα σύνθετα με δημητριακά ή όσπρια, κρέας και 

ελαιόλαδο παρασκευάζονταν στη Θήβα ή στη Μιδέα της 

Αργολίδας.  

Στον χώρο του Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών είχε 

παρασκευαστεί κρέας με φακές και ελαιόλαδο μέσα σε χύτρα, ενώ 



σε μικρή λεκάνη εντοπίστηκαν ίχνη μελιού. Ίσως το πιο απίστευτο 

αποτέλεσμα της έρευνας ήταν η απόδειξη της ύπαρξης κρασιού με 

ρητίνη πεύκου, όπως η γνωστή ρετσίνα. Υπάρχουν επίσης 

ενδείξεις γα την ύπαρξη μπύρας από ζύμωση κριθαριού και για τη 

χρήση ενός μείγματος από νερό και μέλι, το υδρόμελι, σε σύνθετα 

ποτά.  

Η χημική ανάλυση των ανθρώπινων οστών που βρίσκονται σε 

τάφους, είναι δυνατόν επίσης να δώσει πληροφορίες για τη 

διατροφή του πληθυσμού. Σύμφωνα με τα πρώτα συμπεράσματα 

της έρευνας αυτής, οι φυτικές και οι ζωικές τροφές αποτελούσαν τη 

βάση της διατροφής και οι Μυκηναίοι κατανάλωναν σε μικρότερο 

ποσοστό θαλάσσιες τροφές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Οι θολωτοί τάφοι: Τα μεγαλουργήματα των Ελλήνων! 

 

 

Κατά την Υστεροελλαδική ΙΙ εποχή (1600-1400 π.Χ.), στο 

μυκηναϊκό κόσμο εμφανίζονται δύο νέοι τύποι τάφων, οι 

θαλαμωτοί (θαλαμοειδείς ή λαξευτοί) και οι θολωτοί και για ένα 

διάστημα χρησιμοποιούνται συγχρόνως με τους λακκοειδείς. 

 

Οι νέες μεγαλοπρεπείς και επιβλητικές ταφικές κατασκευές 

αντικατοπτρίζουν την επιθυμία των ανθρώπων να τοποθετούν το 

νεκρό σε μια μνημειώδη κατασκευή όμοια με την επίγεια κατοικία 

του. Ό,τι εκπροσωπούν για την Αίγυπτο οι πυραμίδες (μνημειώδεις 

διαστάσεις, αντοχή στο χρόνο, προηγμένη τεχνολογία, την αγωνία 

του ανθρώπου να χτίσει μια άφθαρτη αιώνια κατοικία και να 

προβάλει ένα σύμβολο επίγειας ισχύος και γοήτρου) 

αντιπροσωπεύουν για την Ελλάδα οι θολωτοί τάφοι της 



μυκηναϊκής εποχής, που συγκαταλέγονται χωρίς αμφιβολία στα 

πιο λαμπρά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα του Μυκηναϊκού 

Πολιτισμού. 

 

Είναι τα μεγαλύτερα θολωτά μνημεία του αρχαίου κόσμου, που το 

ύψος τους ξεπεράστηκε μόνο με την κατασκευή του Πάνθεον στη 

Ρώμη. Θολωτοί τάφοι συναντώνται όχι μόνο στις Μυκήνες, αλλά 

και στη Βοιωτία, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, την Αττική, μερικά 

νησιά των Κυκλάδων, τα Επτάνησα, τη Ρόδο. 

 

Πρόκειται για τάφους βασιλέων, ευγενών και αρχόντων, που είναι 

χτισμένοι σε ειδυλλιακές, περίοπτες θέσεις, κοντά σε μεγάλους 

προϊστορικούς οικισμούς που συχνά δεν έχουν ακόμα ανασκαφεί. 

Πολλοί από αυτούς έχουν κηρυχθεί ως προστατευόμενοι 

αρχαιολογικοί χώροι, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν όμως 

απαλλοτριωθεί και κινδυνεύουν από την εγκατάλειψη, τη βλάστηση 

και την υγρασία. Όλοι οι θολωτοί τάφοι της ηπειρωτικής Ελλάδας 

βρέθηκαν συλημένοι ολοκληρωτικά ή μερικώς, γι’ αυτό ίσως δεν 

μπορούμε να γνωρίζουμε ακριβώς τα έθιμα ταφής, αλλά αρκετά 

για να βγουν σημαντικά συμπεράσματα .Από το Έπος αντλούμε 

πολλές πληροφορίες όπως ότι οι Βασιλικοί σωροί έμεναν πολλές 

ημέρες και εβδομάδες θρηνούμενες σε λαϊκό προσκύνημα πριν 

ταφούν, αυτό σημαίνει ότι οι νεκροί υφίσταντο κάποιου είδους 

ταρίχευση αλλά και η ερευνήτρια Emily Vermeule,  o ακαδημαϊκός 

Ιακωβίδης  και ο καθ. Χρ.Τσούντας υπήρξαν ερευνητές των εθίμων 

και μάλιστα αναπαρέστησαν την τελετή της ταφής. Έχουμε λοιπόν 

πολλές πληροφορίες από αυτούς ,αλλά και από τον καθ Μυλωνά 

και τον Μαρινάτο .Στο τέλος της δημοσίευσης αυτής ακολουθεί 

πόνημα με τα ταφικά μυκηναϊκά έθιμα . 

 

ΚΑΤΑΓΩΓΗ 

 

Η καταγωγή των θολωτών τάφων αποτελεί ως σήμερα ένα 

κεφάλαιο ανοιχτό στην αρχαιολογική έρευνα. Κατά την Vermeule 

 αλλά και άλλων ,πρόκειται για την αυτόχθονα τάση των 

μυκηναίων προς τα ταφικά κυκλικά οικοδομήματα και τον 

μεγαλιθισμό με αναφορές στην Κρήτη ,αλλά και σε συνδυασμό με 



μια νέα αίσθηση πολιτικού ανταγωνισμού των μυκηναίων 

βασιλέων όλα αυτά σε συνδυασμό παραγόντων. Κάποιοι ελάχιστοι 

μελετητές θεωρούν ότι οι τάφοι προέρχονται από το Βορρά, ενώ 

άλλοι τους βλέπουν σαν απλή εξέλιξη των θαλαμωτών. Το 

πιθανότερο όμως ίσως είναι ότι κατάγονται από τους κυκλικούς 

τάφους της Μεσσαράς στην Κρήτη. Οι τάφοι της Μεσσαράς, που 

χρονολογούνται στην Πρωτομινωική περίοδο και 

χρησιμοποιήθηκαν για πολλές γενιές, ήταν μάλλον θολωτοί, όπως 

δείχνουν το μεγάλο πάχος των τοίχων και η κλίση τους προς τα 

μέσα. Ήταν υπέργειοι χωρίς δρόμο και τύμβο και ήταν τάφοι 

γενών. 

 

Η ταφική αρχιτεκτονική των μυκηναϊκών θολωτών τάφων 

ακολουθεί τη μινωικό. Ο τάφος στο Καμιλάρι της Μεσσαράς 

θεωρείται πρόδρομος των μεγαλόπρεπων μυκηναϊκών τάφων. 

Αντίθετα όμως με τους μινωικούς, που είναι υπέργειοι και δεν 

καλύπτονται με τύμβο, οι μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι της Αργολίδας 

είναι υπόγειοι, διαθέτουν δρόμο και καλύπτονται με τεχνητή 

επίχωση, τον τύμβο. Ανήκουν σε μια μόνο οικογένεια και μπορούν 

να θεωρηθούν τάφοι ατομικοί, προορισμένοι για τον ηγεμόνα και 

τα μέλη της οικογένειας του. Χωρίς αμφιβολία πρόκειται για τάφους 

βασιλικούς ή για τάφους υψηλών αξιωματούχων και αποτελούν 

ένδειξη εξέχουσας θέσης στην κοινωνική ιεραρχία. Η απόδοσή 

τους από τον Σλήμαν σε συγκεκριμένα μέλη των μυθολογικών 

δυναστειών είναι εντελώς φανταστική. Οι θολωτοί τάφοι 

συνδυάζουν τη μεγαλοπρέπεια του μνημειώδους ταφικού 

οικοδομήματος το  στοιχείο του τύμβου, που απαντά ήδη από τη 



Μεσοελλαδική περίοδο σε λακκοειδείς τάφους. 

 

Οι παλαιότεροι όμως θολωτοί τάφοι της ηπειρωτικής Ελλάδας, 

που βρίσκονται στη Μεσσηνία και χρονολογούνται γύρω στο 1600 

π.Χ. όταν δηλαδή ήταν ακόμη σε χρήση οι τάφοι της Μεσσαράς, 

παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες με τους κρητικούς: είναι 

υπέργειοι, οικογενειακοί, χτισμένοι απλά χωρίς βασιλικό 

χαρακτήρα. Εξάλλου η επαφές με τη μινωική Κρήτη, όπως και οι 

επιρροές από τη μινωική τέχνη φαίνονται στην Περιστεριά, τόσο σε 

επίπεδο κινητών ευρημάτων όσο και αρχιτεκτονικής των τάφων, 

ειδικά του θολωτού τάφου 1. Τα ταφικά μνημεία του λόφου της 

Περιστεριάς, έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η μορφή τους 

αποδεικνύει ότι οι Μεσσήνιοι, προηγούνταν έναντι των υπόλοιπων 

επαρχιών του μυκηναϊκού κόσμου στην κατασκευή του θολωτού 

ταφικού μνημείου της Εποχής του Χαλκού, διότι ενώ ο τύπος 

αυτός χρησιμοποιείτο ευρύτατα στη Μεσσηνία, στις Μυκήνες ήταν 

ακόμη σε χρήση οι λακκοειδείς τάφοι. 

 

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ  

 

Οι περισσότεροι τάφοι ιδρύθηκαν σε Πρωτοελλαδικό ΙΙ 

περιβάλλον. Χρονολογικά ανήκουν στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Α-Β 

περίοδο, και στους πιο πολλούς παρατηρήθηκε μεταγενέστερη 

χρήση ή και λατρεία (ευρήματα πρωτογεωμετρικών, κλασικών και 

ρωμαϊκών χρόνων). Θολωτοί τάφοι απαντούν ήδη στην κεντρική 

Κρήτη κατά την Πρωτομινωική Περίοδο και στη Μεσσηνία κατά τη 

Μεσοελλαδική ΙΙΙ. Στην Αργολίδα εμφανίζονται κατά την 

Υστεροελλαδική ΙΙ περίοδο. Στην Υστεροελλαδική ΙΙ 

χρονολογούνται και οι θολωτοί τάφοι στο Βαφειό, στο 

Μυρσινοχώρι (θέση Ρούτσι) και στα Δενδρά. Πλήρη σειρά 

θολωτών τάφων από διάφορες περιόδους γνωρίζουμε στις 

Μυκήνες. Εκεί οι πιο πρώιμοι χρονολογούνται επίσης στην 

Υστεροελλαδική ΙΙ (Τάφος του Αιγίσθου, Τάφος Επάνω Φούρνου, 

Τάφος των Κυκλώπων). Μια δεύτερη ομάδα χρονολογείται στην 

Υστεροελλαδική ΙΙΙ-Α (Τάφος Παναγιάς, Τάφος Κάτω Φούρνων, 

Τάφος των Λεόντων). 

 



 Στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ-Β ανήκουν ο Τάφος των Δαιμόνων, ο 

Θησαυρός του Ατρέα (Υστεροελλαδική ΙΙΙ-Β1) και ο Τάφος της 

Κλυταιμνήστρας (Υστεροελλαδική ΙΙΙ-Β2). Η χρήση των θολωτών 

τάφων σταματάει κατά την Υστεροελλαδική (1300-1200 π.Χ.) 

περίοδο. Από το διάστημα αυτό και μέχρι το τέλος της Μυκηναϊκής 

περιόδου επικρατούν οι θαλαμοειδείς τάφοι μαζί με επιβιώσεις 

παλαιότερων ταφικών τύπων, μάλλον επειδή οι νέες οικονομικές 

συνθήκες δεν επέτρεπαν την κατασκευή τόσο περίπλοκων 

ταφικών μνημείων. 

 

Οι τάφοι των Μυκηναίων παρουσιάζονται όπως αναφέραμε με 

τρεις διαφορετικούς τύπους: τους λακκοειδείς, τους θαλαμωτούς 

και τους θολωτούς. Οι πρώτοι, οι απλούστεροι, αποτελούνται από 

ένα μακρόστενο κάθετο άνοιγμα που σκεπαζόταν με ακατέργαστες 

λίθινες πλάκες. Οι θαλαμωτοί λαξεύονται στο μαλακό πέτρωμα 

στις πλαγιές υψωμάτων και αποτελούνται από δύο τμήματα, τον 

δρόμο και τον κυρίως θάλαμο και καμιά φορά και από πλευρικό 

ταφικό δωμάτιο. Στους θαλάμους έφθανε κανείς μέσα από έναν 

κατηφορικό δρόμο που κατέληγε στη θύρα με το υπέρθυρο που 

οδηγούσε μέσα στο θάλαμο. Μετά την ταφή έφραζαν το στόμιο με 

ξερολιθιά. Τα λαμπρότερα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα αποτελούν οι 

θολωτοί τάφοι. 

 

Πρόκειται για υπόγεια κυκλικά κτίσματα με ισόδομους λίθους και 

σχήμα κωνικό. Διαθέτουν και αυτοί δρόμο, θύρα και στόμιο. Ο 



μακρύς δρόμος είναι σκαμμένος οριζόντια στη πλαγιά λόφου (όχι 

επικλινής), που μέσω του στομίου οδηγεί σ’ ένα θάλαμο κυκλικής 

κάτοψης, στεγασμένο με θόλο. Ο δρόμος ήταν διαμορφωμένος 

ανάλογα με το μέγεθος και την ποιότητα της κατασκευής των 

τάφων, ως μια μικρή δίοδος λαξεμένη στο βράχο ή μια 

επιμελημένη λιθόκτιστη κατασκευή. Τα τοιχώματά του είναι κάθετα, 

ενώ η είσοδος και ο θάλαμος είναι οικοδομημένος με ογκόλιθους, 

άλλοτε πάνω από την επιφάνεια του εδάφους (σκεπαζόταν με 

χώμα δίνοντας την όψη τύμβου) και άλλοτε σε βαθύ κυκλικό 

σκάμμα ανοιγμένο στην πλαγιά ενός λόφου. Η διάμετρος ποικίλλει 

από τα 3,50 μ. έως τα 14,50 μ. του θησαυρού του Ατρέως. 

 

 

Η θόλος είναι κατασκευασμένη από πάνω σαν πηγάδι και οι 

πλευρές της χτίζονταν με ογκόλιθους τοποθετημένους κατά 

στρώσεις με τέτοιο τρόπο, ώστε κάθε στρώση να εξέχει λίγο 

περισσότερο προς το εσωτερικό της θόλου από την αμέσως 

κατώτερή της (εκφορικό σύστημα), έτσι ώστε το άνοιγμα να 

στενεύει προς τα πάνω, έως ότου έμενε μόνο μια οπή. Ο μεγάλος 

λίθος της κορυφής του θόλου, που έκλεινε την οπή, λέγεται 



«κλειδί», επειδή εξασφαλίζει τη συνοχή σ’ ολόκληρο το 

οικοδόμημα. Οι θόλοι είναι κυκλικοί στην κάτοψη κι επειδή 

θυμίζουν εσωτερικά κυψέλη, συχνά αναφέρονται και ως 

κυψελόσχημοι. Εξαίρεση αποτελεί ο θολωτός τάφος του Θορικού 

 με σχήμα ελλειψοειδές. Γύρω από τη θόλο συσσωρεύονταν 

χώματα και πέτρες για να είναι ανθεκτική στις πιέσεις και 

ενδιαμέσως έμπαινε μια επίστρωση πηλού για στεγανοποίηση. Οι 

λάκκοι που βρέθηκαν στο δάπεδό τους χρησίμευαν ως τάφοι ή ως 

τελετουργικές εγκαταστάσεις για την υποδοχή νεκρικών σπονδών 

και προσφορών. Στην περίμετρο των θόλων προστίθενται μερικές 

φορές ορθογώνιοι θάλαμοι. Οι χώροι αυτοί χρησιμοποιούνταν ως 

νεκρικοί θάλαμοι. 

 

 

Μετά από κάθε ταφή έφραζαν την εξωτερική άκρη (στόμιο) του 

δρόμου με πέτρες και γέμιζαν το εσωτερικό του με χώμα. Η 

είσοδος των θόλων σφραγιζόταν συνήθως με τοίχο και πολύ 

σπάνια με θύρα. Ιδιαίτερη επιμέλεια έδιναν στην κατασκευή της 

πρόσοψης, παρόλο που η είσοδος ήταν μόνο για ένα μικρό 

διάστημα ορατή, από τη στιγμή της αποπεράτωσης του τάφου 

μέχρι τον πρώτο ενταφιασμό. Ο πολυτελής διάκοσμος της 

πρόσοψης του θησαυρού του Ατρέα αποτελεί ένα μοναδικό 

παράδειγμα. Η θύρα είναι μνημειακή, με χτιστές παραστάδες, 

μονολιθικά ανώφλια και υπέρθυρα με ανακουφιστικό τρίγωνο που 

χρησίμευε για την εξουδετέρωση των πιέσεων. Το υπέρθυρο 

έφτανε σχεδόν πάντα στο ύψος της πλαγιάς, πράγμα που σημαίνει 

ότι η θόλος προεξείχε κάπως από το έδαφος. Οι τάφοι 



καλύπτονταν από ένα τεχνητό λοφίσκο από χώμα και πέτρες, σαν 

τύμβο, που προστάτευε την κατασκευή από τη φυσική φθορά. Το 

επιβλητικό αυτό χωμάτινο έξαρμα, μαζί με τη στήλη που 

τοποθετούσαν στη συνέχεια, λειτουργούσε και ως ταφικό σήμα. 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ 

 

 

Συνολικά, οι θολωτοί τάφοι που έχουν βρεθεί στην ηπειρωτική 

Ελλάδα είναι 120. Από αυτούς, οι 14 μεγαλύτεροι θεωρούνται 



σημαντικά αρχιτεκτονικά επιτεύγματα, καθώς οι θολωτές 

κατασκευές αντιμετώπιζαν σοβαρά στατικά προβλήματα, όταν 

η διάμετρός τους ξεπερνούσε τα 6 μ. Συγκεκριμένα το στόμιό 

τους κινδύνευε να καταρρεύσει από το υπερβολικό βάρος του 

υπέρθυρου, όπως το συμπαγές υπέρθυρο του Ατρέα που 

ζυγίζει 120 τόνους. Μια προστατευτική τεχνική που 

εφαρμόστηκε για να αποφευχθεί αυτό το πρόβλημα ήταν η 

επινόηση του ανακουφιστικού τριγώνου που μετέφερε το βάρος 

του υπέρθυρου στις παραστάδες και τις πλευρές της θόλου. 

 

Στην ηπειρωτική Ελλάδα έχουν βρεθεί δύο κορυφαία 

παραδείγματα τέτοιων τάφων της μυκηναϊκής εποχής, ο 

λεγόμενος «θησαυρός του Ατρέα» στις Μυκήνες και ο 

«θησαυρός του Μινύα» στον Ορχομενό. Στο δεύτερο από 

αυτούς τους τάφους, η οροφή του πλευρικού θαλάμου είναι 

επενδυμένη με μια ασβεστολιθική πλάκα με ανάγλυφη 

διακόσμηση. Ορισμένοι θολωτοί τάφοι αποκαλούνται θησαυροί 

πιθανώς να χρησιμεύονταν προς αποταμίευση χρυσού, 

σιτηρών και άλλων αναγκαίων του βίου, όπως ο θησαυρός του 

Μινύα στον Ορχομενό. Οι θολωτοί τάφοι είναι συνήθως 

υπόγειοι, με εξαίρεση το θησαυρό του Μινύα που είναι 

υπέργειος. 

 

Επίλογος 

Μετά την Αργοναυτική εκστρατεία και πριν τον Τρωικό Πόλεμο, 
υπήρξε μια γενιά που έγινε γνωστή επειδή διέπραξε φρικτά 
εγκλήματα. Σε αυτήν την γενιά ανήκουν ο Θυέστης και ο 
Ατρέας από το Άργος. Πίσω από τον μύθο του Οίκου του Ατρέα 
(μια από τις δυο βασικές ηρωικές δυναστείες μαζί με τον Οίκο 
του Λάβδακου) έγκειται το πρόβλημα της εκχώρησης εξουσίας και 
του θεσμού της διαδοχής στην κυριαρχία. Οι δίδυμοι Ατρέας και 
Θυέστης μαζί με τους απογόνους τους διαδραμάτισαν καθοριστικό 
ρολό στην αποκέντρωση της εξουσίας στις Μυκήνες. 

Η Ελληνική μυθολογία προσφέρει μια από τις πλέον περίφημες 
σελίδες της με τον Τρωικό Πόλεμο, την πολύχρονη σύγκρουση 
μεταξύ Αχαιών και Τρώων, και τα επακόλουθα της. Ο Όμηρος 
έζησε τον 8ο αιώνα π.χ. ενώ η χρονολόγηση ιστορικών γεγονότων 
που θα μπορούσαν να δώσουν πρόσχημα για την δημιουργία του 



μύθου, σύμφωνα με διάφορους αρχαίους ιστορικούς, τοποθετείται 
μεταξύ 13ου και 11ου αιώνα π.χ. (Ηρόδοτος μεταξύ άλλων). Για 
τον Ερρίκο Σλήμαν ένας πόλεμος μεταξύ Μυκηναίων και Τρώων 
ήταν ιστορικό γεγονός, παρόλο που τα ευρήματα του αποδίδονταν 
χρονολογικά στην 2η π.χ. χιλιετηρίδα. Για τους σύγχρονους 
ιστορικούς, αν ο μυθικός χαρακτήρας του τρωικού πολέμου δεν 
χωρεί αμφιβολία, πρόσφατες αρχαιολογικές εργασίες παρέχουν 
ενδείξεις ότι πιθανότατα βασίζεται σε ένα ή περισσότερα ιστορικά 
γεγονότα. 

Τα δύο έργα του Ομήρου αναφέρονται στις σημαντικότερες φάσεις 
της ιστορίας, ενώ επιμέρους επεισόδια εκπονήθηκαν αργότερα, 
ιδίως από δραματικά έργα. Ο Τρωικός Πόλεμος παρέχει επίσης μια 
θεμελιώδη σελίδα της Ρωμαϊκής μυθολογίας με την ιστορία 
του Αινεία, γιού τού Αγχίση, και της Αφροδίτης που ξεφεύγει από 
την Τροία και καταλήγει να εγκατασταθεί στο Λάτιο όπου ιδρύει 
την πόλη που αργότερα γίνεται γνωστή ως Ρώμη. Ο Αινείας δε, 
θεωρείται πρόγονος του Ρέμου και Ρωμύλου. 

Ο Τρωικός κύκλος, μια συλλογή επικών ποιημάτων, αρχίζει με τα 
γεγονότα που οδήγησαν στον πόλεμο: (η Έρις και το χρυσό μήλο, 
η κρίση του Πάρη, η απαγωγή της Ελένης από αυτόν, η θυσία 
της Ιφιγένειας εν Αυλίδι). Για την ανάκτηση της Ελένης, οι 
Έλληνες ξεκίνησαν μια μεγάλη εκστρατεία κάτω από την γενική 
αρχηγία του Αγαμέμνονα, αδερφό του Μενέλαου, βασιλείς 
αντιστοίχως των Μυκηνών και της Σπάρτης. Η Ιλιάδα, που 
εξιστορεί ενδελεχώς τον δέκατο χρόνο του πολέμου, περιγράφει 
την διαμάχη μεταξύ του Αγαμέμνονα και του Αχιλλέα, που τελικά 
οδήγησε στο θάνατο του φίλου του Πάτροκλου, τον θάνατο του 
πρεσβύτερου γιου του Πριάμου, Έκτορα. Μετά το θάνατο του 
Έκτορα οι Τρώες συμμαχούν με δύο εξωτικούς συμμάχους, 
την Πενθεσίλεια, βασίλισσα των Αμαζόνων, και τον Μέμνων, 
βασιλιά της Αιθιοπίας και γιος της θεάς Ηώς. Ο Αχιλλέας τους 
σκότωσε και τους δύο, αλλά στη συνέχεια ο Πάρις κατάφερε να 
τον σκοτώσει με ένα βέλος καθοδηγούμενο από τον θεό 
Απόλλωνα. Πριν κατακτήσουν την πόλη, οι Έλληνες έπρεπε να 
κλέψουν από την Ακρόπολη της Τροίας ένα ξύλινο ομοίωμα της 
Παλλάδος Αθηνάς, το Παλλάδιο. Τελικά, με την βοήθεια της 
Αθηνάς, κατασκεύασαν τον Δούρειο Ίππο. Παρά τις 
προειδοποιήσεις της κόρης του Πριάμου, Κασσάνδρας, οι Τρώες 
πείστηκαν από τον Σίνο, έναν Έλληνα που υποδυόταν τον 
λιποτάκτη, να φέρουν το άλογο εντός των τειχών της Τροίας ως 
προσφορά προς τους Θεούς. Το βράδυ ο ελληνικός στόλος 
επέστρεψε, και οι Έλληνες βγαίνοντας από το άλογο άνοιξαν τις 
πύλες της Τροίας. Στη μάχη που ακολούθησε, ολόκληρη η Τροία 
λεηλατήθηκε και καταστράφηκε, ο Πρίαμος και οι εναπομείναντες 
υιοί του μαζί με τον υπόλοιπο πληθυσμό σφαγιάσθηκαν. Τα 
περιπετειώδη ταξίδια της επιστροφής των Ελλήνων 
(συμπεριλαμβανομένων των περιπλανήσεων του Οδυσσέα και του 



Αινεία και το φόνο του Αγαμέμνονα) εξιστορούνται σε δύο έπη, 
στο Νόστοι και στην Οδύσσεια του Ομήρου. Ο Τρωικός κύκλος 
περιλαμβάνει επίσης τις περιπέτειες των τέκνων της Τρωικής 
γενιάς, όπως ο Ορέστης και ο Τηλέμαχος. 

Ο Τρωικός Πόλεμος παρέχει μια ποικιλία θεμάτων και αποτέλεσε 
βασική πηγή έμπνευσης για τους αρχαίους Έλληνες καλλιτέχνες. Η 
καλλιτεχνική προτίμηση για θέματα που απορρέουν από τον 
Τρωικό Κύκλο δείχνει τη σημασία του για τον αρχαίο ελληνικό 
πολιτισμό. Ο ίδιος μυθολογικός κύκλος επίσης ενέπνευσε μια σειρά 
από μεταγενέστερες ευρωπαϊκές λογοτεχνικές γραφές. Πιο 
συγκεκριμένα, Ευρωπαίοι συγγραφείς του Μεσαίωνα συχνά 
μελετούσαν τον Όμηρο και ανέσυραν από τους μύθους της Τροίας 
πάμπολλες ηρωικές και ρομαντικές αφηγήσεις που εύκολα 
προσάρμοζαν στο δικό τους περιβάλλον. 

Η μυθολογία έπαιζε ρόλο στην καθημερινή ζωή, στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν τους μύθους για να 
εξηγήσουν φυσικά φαινόμενα, πολιτιστικές διαφορές, 
παραδοσιακές έχθρες και φιλίες. Λίγοι αμφέβαλαν για την 
ιστορικότητα του Τρωικού Πολέμου όπως περιγράφεται στην 
Ιλιάδα και την Οδύσσεια.  

Με την ανάπτυξη της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της πεζογραφίας 
και του ορθολογισμού στα τέλη του 5ου π.χ. αιώνα, η μυθολογία 
έπαψε να θεωρείται ιστορική πηγή. Οι μυθικές γενεαλογίες 
αντικαταστάθηκαν από μια αντίληψη της ιστορίας που απέκλειε 
κάθε υπερφυσικό στοιχείο (όπως η Ιστορία του Θουκυδίδη). Αν 
και ποιητές και δραματικοί αναμόρφωναν τους μύθους, οι 
ιστορικοί και οι φιλόσοφοι άρχισαν να τους αμφισβητούν. Μερικοί 
ριζοσπάστες φιλόσοφοι όπως ο Ξενοφάνης είχαν ήδη αρχίσει, από 
τον 6 π.χ. αιώνα, να κατακρίνουν τις αφηγήσεις των ποιητών ως 
ψευδείς και βλάσφημες. Ο Ξενοφάνης υποστήριζε ότι ο Όμηρος 
και ο Ησίοδος απέδιδαν στους θεούς «κάθε τι που είναι άτιμο και 
απαράδεκτο για τους ανθρώπους, όπως η κλοπή, η μοιχεία και η 
εξαπάτηση του ενός από τον άλλο». Αυτός ο τρόπος αντίληψης 
βρήκε το πιο ένθερμο υποστηρικτή του στα έργα του Πλάτωνα, 
στα «Πολιτεία» και «Νόμοι». Ο Πλάτων δημιούργησε δικούς του 
αλληγορικούς μύθους, κατέκρινε τις παραδοσιακές ιστορίες με τα 
κόλπα, τις κλοπές και μοιχείες των Θεών ως ανήθικες και 
εξέφρασε την αντίθεσή του για τον ρόλο τον θεών στην 
λογοτεχνία. Η κριτική του Πλάτωνα ήταν η πρώτη αξιόλογη 
πρόκληση για την Ομηρική μυθολογική παράδοση, που την 
χαρακτήρισε «φλυαρία γριάς συζύγου». Από την πλευρά του 
ο Αριστοτέλης επέκρινε την προ-Σωκρατική μυθικό-φιλοσοφική 
προσέγγιση και τόνισε ότι «ο Ησίοδος και οι θεολόγοι συγγραφείς 
ασχολήθηκαν μόνο με ότι φαινόταν αληθοφανές στους ίδιους, δεν 
είχαν κανένα σεβασμό για εμάς... Αλλά δεν αξίζει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη συγγραφείς που κάνουν επίδειξη μυθικής 



συγγραφής. Αντίθετα, αυτούς που έχουν προχωρήσει και 
αποδεικνύουν τους ισχυρισμούς τους, πρέπει να τους εξετάσουμε 
ξανά».  

 

Κατά τη διάρκεια της ελληνιστικής περιόδου, η μυθολογία 
απέκτησε το κύρος εξειδικευμένης γνώσης που κάτοχοι της 
ανήκουν σε συγκεκριμένη τάξη. Συγχρόνως, η σκεπτικιστική 
οπτική γωνία της κλασσικής εποχής έγινε ακόμη πιο ευρεία.  

Ο μυθογράφος Ευήμερος καθιέρωσε την αναζήτηση πραγματικών 
ιστορικών γεγονότων πίσω από κάθε μυθικό πλάσμα ή 
γεγονός. Αν και το πρωτότυπο έργο του, Ιερά Γραφή, έχει χαθεί, 
πολλά είναι γνωστά για αυτό από αναφορές σε έργα του Διόδωρου 
και του Λακτάντιου. 

 Οι ορθολογικές ερμηνείες των μύθων έγιναν ακόμη πιο 
δημοφιλής στα πλαίσια της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, χάρις τις 
θεωρίες της Στωικής και της Επικούρειας φιλοσοφίας. Οι 
υποστηρικτές της Στωικής φιλοσοφίας αντιστοιχούσαν τους θεούς 
και τους ήρωες σε φυσικά φαινόμενα, ενώ οι Επικούρειοι τους 
ορθολογικοποιούσαν ως ιστορικές μορφές. Συγχρόνως, οι Στωικοί 
και οι Νέοπλατωνικοί προήγαγαν την ηθική σημασία της μυθικής 
παράδοσης, που συχνά βασίζονταν σε ελληνικές 
ετυμολογίες. Μέσω του Επικούρειου μηνύματός του, 
ο Λουκρήτιος επεδίωξε να απομακρύνει τις δεισιδαιμονίες από την 
συνείδηση των συμπολιτών του. Ο Λίβιος, επίσης, είναι σκεπτικός 
σχετικά με την μυθολογική παράδοση και υποστηρίζει ότι δεν 
προτίθεται να κρίνει τους εν λόγω θρύλους. Η πρόκληση για τους 
Ρωμαίους, που είχαν βαθιά θρησκευτική παράδοση, ήταν να 
υπερασπιστούν την παράδοση ενώ αποδέχονταν ότι ήταν 
πρόσφορο έδαφος για δεισιδαιμονίες. Ο Varro, που θεωρούσε την 
θρησκεία ως ανθρώπινο θεσμό μεγάλης σημασίας για τη 
διατήρηση του καλού στην κοινωνία, αφοσιώθηκε στην μελέτη για 
να ανακαλύψει την προέλευση των θρησκευτικών λατρειών. Στο 
έργο του Antiquitates Rerum Divinarum (το οποίο δεν έχει 
διασωθεί, αλλά έχουμε μια γενική ιδέα από το έργο Πόλη του 
Θεού του Αυγουστίνου) ο Varro υποστηρίζει ότι ενώ ο δεισιδαίμων 
άνθρωπος φοβάται τους θεούς, ο πραγματικά θρησκευόμενος τους 
αντιμετωπίζει ως γονείς.  
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