«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Παθολόγος - Καρδιολόγος
Επίτιμη Διδάκτωρ του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών
της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Ειρήνη Σαρόγλου-Τσάκου M.D.
Τετραλογία του Αιγαίου – «Αι πολύχρυσαι Μυκήναι»
© Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος», 2015
Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»- Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης
Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Μ. Λιβανού 51, 82 100 Χίος
Ε-mail: contact@mariatsakosfoundation.gr
Τηλέφωνο: 22710 82777, Fax: 22710 81979

Τ ε Τ ρα λ ο γ ί α Τ ο υ α ί γα ί ο υ

«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

ISBΝ: 978-618-80828-4-7
Διεύθυνση-Συντονισμός: Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα
Εκδοτική επιμέλεια: Βασίλης Μηνακάκης
Δημιουργικό: Λουκία Ζερβουδάκη
Φωτογραφίες: Βαγγέλης Κορρός
Εκτύπωση-Βιβλιοδεσία: Ecotypia I.K.E
Οφείλονται ευχαριστίες στους κατόχους των δικαιωμάτων του εικονογραφικού υλικού (μουσεία, εκδότες, ιδιώτες).
Η χρήση του στο ανά χείρας βιβλίο δίνει σε μας την ευκαιρία να εμπλουτίσουμε το κείμενο
και στον αναγνώστη τη δυνατότητα να αποκτήσει καλύτερη επαφή με τον μυκηναϊκό κόσμο.

Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»

Εικόνα εξωφύλλου: Χρυσή νεκρική προσωπίδα, γνωστή ως «Προσωπίδα του Αγαμέμνoνα». Προέρχεται από τον τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών
και χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Εικόνες εσωφύλλων: Μπροστά, λεπτομέρεια από τον «Κρατήρα των Πολεμιστών» (12ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Πίσω, η φημισμένη «Μυκηναία». Τοιχογραφία από το Θρησκευτικό Kέντρο των Μυκηνών, που χρονολογείται
στον 13ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

ΑΘΗΝΑ 2015

«...παιδεία μὲν καὶ πόνου πολλοῦ καὶ χρόνου μακροῦ
καὶ δαπάνης οὐ μικρᾶς καὶ τύχης δεῖσθαι λαμπρᾶς...»
Λουκιανός, «Ενύπνιον», κεφ. 1

«...Ἁγνῶς δὲ καὶ ὁσίως διατηρήσω βίον τὸν ἐμὸν
καὶ τέχνην τὴν ἐμήν...»
Ιπποκράτης

Περιεχόμενα

«Αι πολύχρυσαι Μυκήναι»:
Ο δεύτερος σταθμός της ναυτικής «Τετραλογίας»
Αναστασία Κατσικογιάννη-Μπάστα

11

Ένας πραγματικά οικουμενικός πολιτισμός
Πάνος Βαλαβάνης, Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια γοητευτική περιπλάνηση στον μυκηναϊκό κόσμο

14

Ελένη Κώτσου, Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων του ΤΑΠΑ

15

ΠΡΩΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

17
18
24
40

- Ανακαλύπτοντας έναν εκπληκτικό προϊστορικό πολιτισμό
- Πέντε αιώνες μυκηναϊκής παρουσίας
- Τρωικός Πόλεμος: Μύθος και πραγματικότητα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

- Στους εμπορικούς δρόμους του Αιγαίου και της Μεσογείου
- Τα πλοία της Μυκηναϊκής και της ομηρικής εποχής
- Η μυκηναϊκή επέκταση στη Μεσόγειο και στην Ευρώπη
- Ο «Νηών Κατάλογος» της Ιλιάδας και η πολιτική γεωγραφία
του μυκηναϊκού κόσμου
- Η θαλάσσια ρότα του Οδυσσέα
- Η Αργοναυτική Εκστρατεία και ο χρυσός της Κολχίδας

ΤΡΙΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

- Οι Μυκήνες στο χρόνο
- Ο αρχαιολογικός χώρος
- Τα κυριότερα μνημεία

49
50
54
74
90
96
102
111
112
118
122

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

- Η δομή και η οργάνωση της μυκηναϊκής κοινωνίας
- Γραμμική Β: Η γραφή των ανακτόρων
- Ακροπόλεις και τείχη
- Αποστράγγιση Κωπαΐδας: Ένα τεράστιο εγγειοβελτιωτικό έργο
- Οι τάφοι των Μυκηναίων
- Τα έθιμα της ταφής
- Μυκηναϊκή θρησκεία
- Θαυμαστές τοιχογραφίες
- Μυκηναϊκή διατροφή
- Η Ιατρική στα ομηρικά έπη

137
138
142
146
154
158
168
170
178
182
186

Βιβλιογραφία

202

«Αι Πολύχρυσαι Μυκήναι»:
Ο δεύτερος σταθμός της ναυτικής «Τετραλογίας»
Πόσοι από εμάς στα παιδικά τους χρόνια –αλλά και μεγαλύτεροι, συχνά και πολύ μεγάλοι– δεν
ένιωσαν ένα ανεξήγητο ρίγος, έναν απέραντο θαυμασμό απέναντι σε μορφές όπως ο ακατάβλητος
Αχιλλέας και ο πανίσχυρος Αγαμέμνονας, ο τολμηρός Ιάσονας και ο σοφός Νέστορας; Πόσοι δεν
ταξίδεψαν μαζί με τους Αχαιούς από την Αυλίδα ως την Τροία, δεν περιπλανήθηκαν μαζί με τον
πολυμήχανο Οδυσσέα στις φουρτουνιασμένες θάλασσες, δεν ακολούθησαν το υπερπόντιο ταξίδι
της «Αργώς»; Πόσοι δεν ταξίδεψαν νοερά στην εποχή αυτών των γενναίων ηρώων, δεν φαντάστηκαν τον εαυτό τους να περιδιαβαίνει στα παλάτια τους, δεν αντίκρισαν νοερά τα επιβλητικά τείχη,
δεν ήταν υποσυνείδητα παρόντες σε κάποιο από τα κατορθώματά τους, δεν κράτησαν στα χέρια μια
ασπίδα ή ένα τόξο τους;
Ποιος και πώς, άραγε, να ήταν ο κόσμος στον οποίο έζησαν όλοι αυτοί; Ο κόσμος τον οποίο ύμνησε στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια ο μεγαλύτερος στιχοπλόκος όλων των εποχών, ο Όμηρος;
Με αυτό το ερώτημα καταπιάνεται το παρόν βιβλίο, το δεύτερο της σειράς «Τετραλογία του
Αιγαίου», η οποία ξεκίνησε με τον τίτλο Μινωική Θαλασσοκρατία, που εκδόθηκε πριν μισό χρόνο περίπου.
Ο κόσμος αυτός ονομάζεται μυκηναϊκός –και η εποχή του Μυκηναϊκή–, όνομα που οφείλεται
στον ηγετική θέση που είχαν τότε οι «πολύχρυσες», κατά τον Όμηρο, Μυκήνες. Σφράγισε την ελληνική ιστορία επί πέντε αιώνες, εν μέρει παράλληλα αλλά κυρίως μετά την εποχή της μινωικής κυριαρχίας, και άφησε πίσω του ανεπανάληπτα ίχνη.
Προσπαθώντας να τον γνωρίσουμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ο μύθος συνδέεται με την πραγματικότητα, εντυπωσιαστήκαμε ακόμη περισσότερο. Ξεφυλλίζοντας τα σχετικά
βιβλία, βλέποντας τα απομεινάρια των επιβλητικών κυκλώπειων τειχών και των θολωτών τάφων,
αντικρίζοντας τις εξαίσιες τοιχογραφίες, τα λεπτοδουλεμένα ειδώλια και τις πινακίδες, θαυμάζοντας τα περίτεχνα κεραμικά και τα αριστουργηματικά έργα από χρυσό ή ελεφαντοστό, νιώθαμε το
11

θαυμασμό για εκείνη την εποχή και τους ανθρώπους της να γιγαντώνεται, ξεπερνώντας την αίσθηση που δημιουργεί ο μύθος μόνο.
Μαζί νιώσαμε και την τεράστια δυσκολία να αποτυπωθεί με πληρότητα η ατμόσφαιρα της εποχής εκείνης σε μια έκδοση –και μάλιστα από έναν μη ειδικό. Ζητούμε γι’ αυτό την κατανόηση και
την επιείκεια του αναγνώστη, κι εκφράζουμε την ευγνωμοσύνη μας σε όσους την επιμελήθηκαν,
φροντίζοντας να περιοριστούν οι όποιες ατέλειές της.
Ίσως, βέβαια, η ματιά του μη ειδικού να έχει και κάποια πλεονεκτήματα. Γιατί, χωρίς να αφαιρείται από την απαίτηση της τεκμηρίωσης, έχει τη δυνατότητα να εστιάζει στα πιο σημαντικά στοιχεία –με τον υποκειμενισμό που αυτό έχει εκ των πραγμάτων–, χωρίς να εξαντλείται στις λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες που είναι απαραίτητες σε ένα ειδικό-επιστημονικό κείμενο, αλλά υπερβαίνουν τους στόχους και τις φιλοδοξίες του παρόντος βιβλίου.
Το αν υπηρετήθηκε αυτή η επιδίωξη, θα το κρίνει ο αναγνώστης.
Θα θέλαμε να κάνουμε άλλες δύο επισημάνσεις.
Η πρώτη αφορά την εικονογράφηση. Επιλέξαμε να είναι πλούσια και να υποστηρίζει το κείμενο,
γιατί η οπτική παράσταση του δίνει άλλη δύναμη και τεκμηρίωση, ειδικά όταν πρόκειται για εκδόσεις που δεν απευθύνονται σε ειδικό κοινό. Ευχαριστούμε και από εδώ τους κατόχους των δικαιωμάτων του εικονογραφικού υλικού, χωρίς το οποίο θα ήταν πολύ πιο φτωχό το ανά χείρας βιβλίο.
Η δεύτερη αφορά την αξία προσπαθειών σαν αυτή που επιχειρούμε με την «Τετραλογία του
Αιγαίου». Άποψή μας είναι ότι, ειδικά στη σημερινή εποχή και μάλιστα στη χώρα μας, η αξία των
προσπαθειών που αναψηλαφούν το παρελθόν του Ελληνισμού όχι με νοσταλγία, όχι για να επιβεβαιώνουμε το «περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαις» του Διονύσιου Σολωμού, αλλά
θαρρετά, δημιουργικά, για να ανοίξουμε νέους ελπιδοφόρους δρόμους –σαν αυτούς που ανοίγει
συνεχώς η ελληνική ναυτοσύνη, που κατέχει την κορυφή της παγκόσμιας ναυτιλίας και εν έτει
2015– για τη μικρή πλην όμως πολυαγαπημένη και διαχρονικά πολιτιστικά και πνευματικά σπινθηροβόλα Ελλάδα.

Καλή ανάγνωση
Αναστασία Κατσικογιάννη Μπάστα
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Ένας πραγματικά οικουμενικός πολιτισμός
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός διαθέτει όλα τα χαρακτηριστικά για να θεωρείται ένας μεγάλος πολιτισμός: μνημειακή αρχιτεκτονική, που αναπτύσσεται στα επιβλητικά τείχη των ακροπόλεων, στα
ανάκτορα των βασιλέων και στους καλοχτισμένους θολωτούς τάφους, όπου εναπέθεταν τους βασιλικούς νεκρούς μαζί με τα πολύτιμα κτερίσματά τους. Επίσης, μνημειακότητα υπάρχει στα μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, με τις γέφυρες, τα φράγματα και τις αποξηράνσεις, που προϋποθέτουν
υψηλή γνώση μηχανικής και μεγάλων κατασκευών.
Η μνημειακότητα είναι, ακόμη, καταφανής στη μεγάλη ζωγραφική, με τις πολυάνθρωπες συνθέσεις των πομπών και των τελετών στους τοίχους των ανακτόρων, αλλά και στην εξαιρετικής ποιότητας μικροτεχνία, όπως εκφράζεται στα κοσμήματα, στη σφραγιδογλυφία και στη μεταλλοτεχνία.
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός διαμορφώνεται και διαπλάθεται από ένα κεντρομόλο πολιτικό σύστημα, με ισχυρή κεντρική εξουσία, αυστηρή ιεραρχία και πλήρη έλεγχο της παραγωγής και του εμπορίου από το ανάκτορο. Για να γίνει αυτό δυνατόν, απαιτούνταν η χρήση της γραφής, τα κατάλοιπα
της οποίας στις πήλινες πινακίδες των ανακτόρων έδωσαν τη δυνατότητα της αποκρυπτογράφησης και της τεκμηρίωσης της Ελληνικότητας του πολιτισμού.
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός ξεκίνησε ως ένας κατεξοχήν χερσαίος πολιτισμός της μητροπολιτικής
Ελλάδος, με τα μεγαλύτερα ανακτορικά κέντρα του στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Μεγάλος,
όμως, υπήρξε και ο ρόλος της θάλασσας στη διαμόρφωσή του. Αρχικά για τις επαφές του με την
πιο προηγμένη μινωική Κρήτη, από την οποία υιοθέτησε πάμπολλα στοιχεία, που διαμόρφωσαν
σε μεγάλο βαθμό την ιδεολογία και την ταυτότητα της πρώιμης μυκηναϊκής αριστοκρατίας. Κατόπιν, με την εγκατάσταση εμπορικών σταθμών στα νησιά του Αιγαίου και στα μικρασιατικά παράλια και, τέλος, με την κατάκτηση της Κρήτης, που ενίσχυσε την ένταξή τους σε ευρύτερα εμπορικά δίκτυα της Μεσογείου.
Δικαιούμαστε, λοιπόν, να ισχυριστούμε πως η θάλασσα υπήρξε και για τον μυκηναϊκό, όπως
άλλωστε και για όλους τους πολιτισμούς του Αιγαίου, η πύλη που διηύρυνε τους ορίζοντές του, που
ανέπτυξε τις επαφές του και του προσέδωσε το χαρακτήρα του οικουμενικού πολιτισμού.
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Όλα αυτά τα θέματα θίγονται με βαθιά γνώση και συγκρότηση στο βιβλίο της κας ΣαρόγλουΤσάκου «Αι Πολύχρυσαι Μυκήναι». Η συγγραφεύς, έχοντας μελετήσει τα ιστορικά και αρχαιολογικά δεδομένα, παρουσιάζει με εύληπτο τρόπο μέσα από στοχαστικά κείμενα και εξαίρετη εικονογράφηση όλες τις πτυχές του μυκηναϊκού πολιτισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν τα κεφάλαια
του βιβλίου που αναφέρονται σε θέματα ναυτοσύνης και ναυπηγικής, διατροφής και Ιατρικής, όπου
η συγγραφεύς, με τις ιδιαίτερες γνώσεις της, προχωρά τη μελέτη τους σε βάθος.
Επίσης, διακιολογημένα δίνει βάρος και στην επιβίωση των στοιχείων του μυκηναϊκού πολιτισμού στις μεταγενέστερες περιόδους, είτε μέσα από τα ομηρικά έπη είτε μέσα στην κατοπινή μυθολογική παράδοση που, αν και κατά μεγάλο μέρος κατασκευασμένη, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία
ότι έχει διαφυλάξει πάμπολλα στοιχεία της προϊστορικής και ιδιαιτέρως της λαμπρής Μυκηναϊκής περιόδου.
Το βιβλίο «Αι Πολύχρυσαι Μυκήναι» είναι ένα στιβαρό επιστημονικά και άρτιο καλλιτεχνικά έργο,
που τιμά όλους τους συντελεστές του.

Πάνος Βαλαβάνης,
Καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μια γοητευτική περιπλάνηση στον μυκηναϊκό κόσμο
Το βιβλίο αυτό μάς αποκαλύπτει τον μυκηναϊκό πολιτισμό, έναν πολιτισμό που, μαζί με τον μινωικό, αποτελούν τους λαμπρότερους της ελληνικής Προϊστορίας και συγκαταλέγονται στους πρωιμότερους υψηλούς πολιτισμούς της Ευρώπης.
Μας περιδιαβάζει στα σημαντικά κέντρα του, μας γνωρίζει το οικονομικό και διοικητικό σύστημα που τον διέπει· αναδεικνύει τα μεγάλα τεχνικά έργα της περιόδου: τα ανάκτορα, τις μνημειώδεις ακροπόλεις, τους επιβλητικούς τάφους, τα εγγειοβελτιωτικά έργα.
Μας παρουσιάζει τη μυκηναϊκή κοινωνία, αναλύοντας τα συστατικά της στοιχεία: την αγροτική
και βιοτεχνική παραγωγή, τη γραφή, τη θρησκεία και τα ταφικά έθιμα, τη διατροφή, αλλά και την
ανάπτυξη της Ιατρικής, έτσι όπως μας πληροφορούν γι’ αυτήν τα ομηρικά έπη.
Εξαιρετική αναφορά γίνεται στις ναυτικές εκστρατείες των Μυκηναίων –την Αργοναυτική και
τον Τρωικό Πόλεμο–, καθώς και στην περιπλάνηση του Οδυσσέα, παραδόσεις που διασώθηκαν και
στους μεταγενέστερους μύθους, και καταδεικνύουν την κυριαρχία των Μυκηναίων στη θάλασσα,
τις εξερευνητικές επιχειρήσεις τους, τη χάραξη υπερπόντιων εμπορικών δρόμων.
Συναρπαστική και η εικονογράφηση του βιβλίου που συνοδεύει τα κεφάλαια· μας φανερώνει
μερικά από τα ωραιότερα δείγματα της τέχνης της Μυκηναϊκής περιόδου που έχουν διασωθεί· υψηλής ποιότητας αγγεία –πήλινα, λίθινα, μετάλλινα, από φαγεντιανή–, ειδώλια, περίτεχνα κοσμήματα, σφραγίδες, στοιχεία της εξάρτυσης και του οπλισμού, μέρη από τον τοιχογραφικό διάκοσμο.
Τελειώνοντας τη γοητευτική μας περιπλάνηση στον μυκηναϊκό κόσμο μέσα από τις σελίδες αυτού
του βιβλίου, αντιλαμβανόμαστε ότι ο μυκηναϊκός πολιτισμός έσβησε, ωστόσο είχε θέσει προηγουμένως τα θεμέλια για τη δημιουργία αυτού που ορίστηκε ως «ελληνικό θαύμα» της Αρχαϊκής και
Κλασικής περιόδου.

Ελένη Κώτσου,
Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δημοσιευμάτων
του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
του Υπουργείου Πολιτισμού
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Πρώτη Ενότητα

Σκηνή αιχμαλωσίας ταύρου από ένα εκ των
δύο αριστουργηματικών χρυσών κυπέλλων
που βρέθηκαν στον βασιλικό θολωτό τάφο
στο Βαφείο της Λακωνίας (αρχές 15ου αιώνα
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΕΝΑΝ ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ
ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Χρυσή προσωπίδα από τον τάφο IV του
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών (16ος αι.
π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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Η Εποχή του Χαλκού ή Χαλκοκρατία στην Ελλάδα αρχίζει λίγο μετά το 3000 π.Χ. (2800
π.Χ.) και ολοκληρώνεται λίγο πριν το 1050 π.Χ. Η δισχιλιετής αυτή περίοδος
οφείλει το όνομά της στο γεγονός ότι, κατά τη διάρκειά της, χρησιμοποιήθηκε ο χαλκός –αρχικά καθαρός και αργότερα σε ένα κράμα με κασσίτερο
που λέγεται ορείχαλκος– για την κατασκευή όπλων και ειδών οικιακής ή άλλης χρήσης.
Η Εποχή του Χαλκού διαιρείται στην Πρώιμη (2800-1900 π.Χ.),
τη Μέση (1900-1600 π.Χ.) και την Ύστερη (1600-1050 π.Χ.).
Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Ύστερη Εποχή του Χαλκού ονομάζεται Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή· στην Κρήτη ονομάζεται
Υστερομινωική και στις Κυκλάδες Υστεροκυκλαδική.
Κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε αιώνων, άνθησε ο μυκηναϊκός πολιτισμός, ένας πολιτισμός με υψηλότατο επίπεδο και
μνημειώδη τέχνη, με συγκεντρωτική οικονομική οργάνωση
και πολιτική δομή, με εξειδίκευση των δραστηριοτήτων και
τυποποίηση των προϊόντων, με γραφή και ισχυρή παρουσία
σε όλες τις ακτές της Μεσογείου.
Φορείς του πολιτισμού αυτού ήταν ελληνικά φύλα και κοιτίδα του ήταν η γεωγραφική περιοχή στην οποία καταστάλαξε τελικά το ελληνικό έθνος – εξ ου και η άποψη που θεωρεί
τη Μυκηναϊκή εποχή ως περίοδο οριστικής διαμόρφωσης του
ελληνικού έθνους, ως το «χθες του ιστορικού ελληνισμού».
Την άποψη αυτή υιοθετεί και ο Χρήστος Τσούντας, κορυφαία
μορφή της προϊστορικής αρχαιολογίας στη χώρα μας, ο οποίος
σημειώνει ότι αν αγνοήσουμε αυτήν τη συνέχεια θα ήταν σαν
να αποκόβουμε «από το βάθος της ελληνικής ιστορίας την
θαυμαστήν σκηνογραφίαν, η οποία εις όλην την αρχαιότητα
δεν έπαψε να εμπνέει τους ποιητάς και τους τεχνίτας» (Ιστορία
του Ελληνικού Έθνους, τόμ. Α', σελ. 235).
Ανάλογη είναι και η άποψη της Ντόρας Βασιλικού: «Στη Μυκηναϊκή εποχή φαίνεται ότι διαμορφώνεται το ελληνικό έθνος και σ’ αυτήν ανιχνεύεται η
αρχαιότερη ιστορική μνήμη των Ελλήνων.
Η ηρωική παράδοση εντοπίζεται στα μυκηναϊκά χρόνια: μέσα από τους μύθους
καθώς και μέσα από τα ομηρικά έπη διαφαίνεται ότι, για τους Έλληνες της ιστορικής εποχής, η
μινωική Κρήτη ήταν ένας κόσμος απομακρυσμένος στον χρόνο και εντελώς συνυφασμένος με τον
μύθο» (Βασιλικού, σελ. 12).
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Το επίθετο «μυκηναϊκός» ή «μυκηναϊκή» (για τον πολιτισμό και την εποχή, αντίστοιχα) δικαιολογείται απολύτως από τα αρχαιολογικά δεδομένα, που αναδεικνύουν την αργολική πόλη σε μητρόπολη αυτού του πολιτισμού. Ταυτίζεται δε με το έπος και τις παραδόσεις, που δίνουν επίσης κυρίαρχη θέση στην έδρα των Ατρειδών βασιλέων. Μα και ο όρος «Υστεροελλαδική» εποχή δικαιώνεται απολύτως, μιας και η Μυκηναϊκή εποχή και ο πολιτισμός της:
 Αποτελούν φυσιολογική εξέλιξη και συνέχεια της Μεσοελλαδικής εποχής και του πολιτισμού
της.
 Καλύπτουν με τα ίχνη τους ολόκληρη σχεδόν την ηπειρωτική Ελλάδα, ιδιαίτερα από τη Θεσσαλία και κάτω, αλλά και τον νησιωτικό της χώρο. Δεν είναι, μάλιστα, υπερβολή να ειπωθεί πως
σχεδόν κάθε σημαντική αρχαία πόλη ή μεγάλο ιερό έχουν τη μυκηναϊκή φάση τους.
Ως το 1870 είχαμε μια εικόνα γι’ αυτόν τον πολιτισμό από τους μύθους που εξιστορούσαν τα ομηρικά έπη, οι λόγιοι της Ελληνιστικής εποχής και τα κείμενα του Παυσανία, του μεγάλου Έλληνα
περιηγητή και γεωγράφου του 2ου αι. μ.Χ.
Ιδιαίτερα οι περιγραφές του Ομήρου, αναμεμιγμένες με αρκετά μυθικά στοιχεία και με
στοιχεία της εποχής που έζησε ο ίδιος (8ος αι. π.Χ.), μας παρουσιάζουν αρκετά κατατοπιστικά τους Αχαιούς και την επιρροή τους, τον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές σχέσεις και
τον πολιτισμό τους.
Βρίσκαμε ακόμη αναφορές γι’ αυτήν την εποχή
στον Ηρόδοτο (485-421/415 π.Χ.), που φαίνεται
πως γνώριζε τους μύθους των Μυκηναίων, αλλά και
στον Θουκυδίδη (460-398 π.Χ.), ο οποίος μνημονεύει στην αρχή των Ιστοριών (Ι, 4-12) το μεγαλείο
των Μυκηνών και του Αγαμέμνονα, δείχνοντας ότι
οι μνήμες του Τρωικού Πολέμου και της επιστροφής των Ηρακλειδών «επιβίωναν» επτά και πλέον
αιώνες αργότερα.
Οι τραγικοί ποιητές, με τη σειρά τους, μας δίνουν
στοιχεία για το γενεαλογικό δέντρο των βασιλικών
οίκων (π.χ. οι Ατρείδες, που βασίλευσαν στις Μυκήνες, κατάγονται από τους Πελοπίδες, οι οποίοι ήρθαν
από την Ασία).
Οι μύθοι και οι παραδόσεις, τέλος, μας μιλούν για τους
Λέλεγες και τους Κάρες, τα παλαιότατα φύλα που ζούσαν στην Ελλάδα, πριν ο Κέκροπας ιδρύσει την Αθήνα,
ο Κάδμος τη Θήβα, ο Πέλοπας την Ολυμπία κι ο Δαναός
το Άργος – όλοι τους με αφετηρία την Ανατολή.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, κορυφαία γεγονότα της
Μυκηναϊκής εποχής είχαν τοποθετηθεί χρονικά:
στα 1581 π.Χ. η ίδρυση της αθηναϊκής βασιλείας
και η παρουσία του Κέκροπα, στον 15ο αι. π.Χ. η
ίδρυση της Κάδμειας από τον Κάδμο, στον 13ο αι.
π.Χ. ο πόλεμος των Επτά επί Θήβας και η βασι-

Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του έχουν
τυφλώσει με έναν πυρακτωμένο λοστό
τον Πολύφημο, ο οποίος προσπαθεί να
τον βγάλει από το μάτι του. Πρωτοαττικός
κρατήρας, περ. 670 π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Ελευσίνας).
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Κάτοψη και τομές
του φημισμένου Θησαυρού του Ατρέα,
του πιο επιβλητικού θολωτού τάφου που
έχει αποκαλυφθεί στις Μυκήνες. Στο χώρο
αυτό έχουν αποκαλυφθεί άλλοι οκτώ
θολωτοί τάφοι.

Πορτρέτο του Χ. Σλήμαν φιλοτεχνημένο από
τον Sidney Hodges το 1877 (Museum für
Vor-und Frügeschichte, Βερολίνο)

λεία του Θησέα, στο 1184 ο Τρωικός Πόλεμος και στο 1104 π.Χ. η επιστροφή των Ηρακλειδών, η
λεγόμενη «Κάθοδος των Δωριέων».
Τη δεκαετία του 1870, με τις ανασκαφές του αρχικά στην Τροία (1870) και στη συνέχεια στις
Μυκήνες (1874), στον Ορχομενό και στην Τίρυνθα, ο Γερμανός αρχαιολόγος Χάινριχ Σλήμαν
(Heinrich Schliemann, 1822-1890), γεφύρωσε το μύθο με τα αρχαιολογικά τεκμήρια και
έφερε στο φως θαυμαστά ευρήματα που αποκάλυπταν το μεγαλείο του μυκηναϊκού πολιτισμού.
Στην Τροία, η σκαπάνη του αποκάλυψε επτά τειχισμένες πόλεις, ανάκτορα, οικίες, αγγεία και περίτεχνα κοσμήματα. Στην Τίρυνθα, στο κέντρο ενός ανακτόρου που περιβαλόταν από ισχυρά τείχη, ανακαλύφθηκε μεγάλη αίθουσα με τέσσερις κίονες και προθάλαμο, η οποία θύμιζε εκπληκτικά τις περιγραφές της Οδύσσειας για το μέγαρο της Ιθάκης, όπου συγκεντρώνονταν οι μνηστήρες
της Πηνελόπης.
Στις δε Μυκήνες, ανακαλύφθηκαν βασιλικοί τάφοι, μέσα στους οποίους οι νεκροί βρέθηκαν
καταστόλιστοι με χρυσάφι, επιβεβαιώνοντας το ομηρικό επίθετο «πολύχρυσες Μυκήνες».
Στα χρόνια που ακολούθησαν, τα ευρήματα του Σλήμαν είχαν συνέχεια με ανακαλύψεις σε όλη
20
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την Ελλάδα (ηπειρωτική και νησιωτική), αλλά και στην Κύπρο και τις ανατολικές ακτές της Μεσογείου.
Για παράδειγμα, ανακαλύφθηκαν στη Μεσσηνία η Πύλος με το ανάκτορο του Νέστορα και η
Περιστεριά με τους πρώιμους θαλαμωτούς ή θολωτούς τάφους· στην Αργολίδα τα Δενδρά και η
Ασίνη· στη Βοιωτία το ανάκτορο του Κάδμου, η ακρόπολη των Θηβών και ο βασιλικός τάφος στον
Ορχομενό· στη Μαγνησία η Ιωλκός, το βορειότερο μυκηναϊκό ανακτορικό κέντρο και το ορμητήριο των Αργοναυτών.
Επιπλέον, στα ανατολικά παράλια της Μεσογείου ανακαλύφθηκαν η Ουγκαρίτ (σημερινή ΡαςΣάμρα), σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο του μινωικού αλλά και του μυκηναϊκού εμπορίου,
καθώς και άλλες θέσεις. Στην Κρήτη, το 1900, ο Άρθουρ
Έβανς ανακάλυψε την Κνωσό, κοιτίδα του μινωικού
πολιτισμού, ο οποίος προηγήθηκε κατά τρεις αιώνες του μυκηναϊκού, συνυπάρχοντας για κάποια
περίοδο μαζί του και επηρεάζοντας την εξέλιξή του.
Συνολικά έχουν αποκαλυφθεί πάνω από
120 θολωτοί τάφοι σε ολόκληρο τον μυκηναϊκό κόσμο.
Τέλος, το 1952-53 αποκρυπτογραφήθηκε από τους Άγγλους M. Ventris και
J. Chadwick η μυκηναϊκή γραφή, η
Γραμμική Β, που είχε εντοπιστεί σε
χιλιάδες πήλινες πινακίδες και ενεπίγραφα αγγεία τα οποία βρέθηκαν
αρχικά στην Κνωσό (1900), αργότερα
στην Πύλο (1939) και στη συνέχεια
σε αρκετές ακόμη θέσεις του ελλαδικού χώρου.
Ήταν κι αυτό ένα «επαναστατικό» γεγονός, διότι έκτοτε η ιστορία
του μυκηναϊκού κόσμου τροφοδοτείται από τρεις διαφορετικές πηγές:
τις μυθολογικές μαρτυρίες, τα αρχαιολογικά δεδομένα και τις αποκρυπτογραφημένες επιγραφικές μαρτυρίες.

Ψευδόστομος ενεπίγραφος αμφορέας από
το «Παλαιό Καδμείο», στη Θήβα (τέλος
14ου-13ος αιώνας π.Χ.). Στην κοιλιά του
με συλλαβογράμματα Γραμμικής Β υπάρχει
επιγραφή τριών λέξεων: η πρώτη είναι όνομα
άνδρα και η δεύτερη όνομα πόλης της δυτικής
Κρήτης (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας).
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Μύθος και πραγματικότητα
Τι σχέση έχουν οι μύθοι που περιγράφουν οι φιλολογικές πηγές (Όμηρος, τραγικοί ποιητές, ιστορικοί της αρχαιότητας κ.λπ.) με την πραγματικότητα του μυκηναϊκού κόσμου;
Οι συγγραφείς του βιβλίου Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου απαντούν: «Υπάρχουν πράγματι συγκλονιστικές “συμπτώσεις” μεταξύ των ποιητικών και μυθογραφικών διηγήσεων, ιδιαίτερα του ομηρικού έπους, και των αρχαιολογικών δεδομένων. Έτσι, το επίθετο “πολύχρυσες” που αποδίδεται
από τον Όμηρο στις Μυκήνες μοιάζει να επιβεβαιώνεται από τα εκπληκτικά ευρήματα του Ταφικού κύκλου Α. Επιπλέον, οι ομηρικές περιγραφές της οκτώσχημης ασπίδας, του οδοντόφρακτου
κράνους και του ξίφους με τα αργυρά καρφιά αντιστοιχούν ακριβώς με τις ανακαλύψεις της μυκηναϊκής αρχαιολογίας» (σελ. 404). Ταυτοχρόνως, όμως, σημειώνουν ότι: «Αν και οι επιμέρους αυτές
συμπτώσεις είναι αδιάψευστες, οι ιστορικές ερμηνείες που κατά καιρούς έχουν δοθεί παραμένουν
αμφισβητήσιμες. Έτσι, το καθεστώς των Μυκηνών, η καταγωγή των βασιλέων της Θήβας, ο αποικισμός της Κύπρου ή ο Τρωικός πόλεμος έδωσαν συχνά αφορμή για αβάσιμες ανασυνθέσεις του
παρελθόντος, στηριζόμενες σε μυθώδη δεδομένα».
Η μονομαχία του Έκτορα με τον Αχιλλέα
σε ερυθρόμορφο κρατήρα. Ο Έκτορας,
τραυματισμένος στο θώρακα και στα δύο
πόδια, κλονίζεται έτοιμος να σωριαστεί
καταγής (490 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο,
Λονδίνο).

Η Ντόρα Βασιλικού, από την πλευρά της, στο βιβλίο με τίτλο Ο μυκηναϊκός πολιτισμός, σημειώνει: «Η εικόνα της μυκηναϊκής Ελλάδας, έτσι όπως σχηματίζεται από τις αρχαιολογικές ανακαλύψεις,
συμπίπτει σε μεγάλο βαθμό με την εικόνα που προκύπτει από τον “κατάλογο των πλοίων” στην Ιλιάδα, όπου απαριθμούνται οι δυνάμεις των Αχαιών που έλαβαν μέρος στον Τρωικό Πόλεμο (Β 484-760).
Το κείμενο αυτό είναι ένα από τα παλαιότερα τμήματα του ομηρικού έπους –ανάγεται καθώς φαίνεται στον 13 αι. π.Χ.– και πιστεύεται γενικά ότι αποτυπώνει την τοπογραφία της μυκηναϊκής Ελλάδας.
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»Στη μυκηναϊκή εποχή η Ελλάδα είναι διηρημένη σε “πόλεις-κράτη”, ανεξάρτητα μεταξύ τους,
τα οποία συχνά θα βρίσκονταν σε εμπόλεμη κατάσταση. Οι πινακίδες της Πύλου και της Κνωσού
δεν μας επιτρέπουν να υποθέσουμε ότι υπήρχε υποτέλεια σε έναν ισχυρό βασιλέα, ούτε ότι υπήρχαν πόλεις που πλήρωναν φόρο σε κάποιο δυνάστη. Το ίδιο διαφαίνεται και από τα
χεττικικά αρχεία: ο βασιλεύς των Ahhiyawa (Αχαιών), με τον οποίον είχε
επαφές ο βασιλεύς των Χετταίων, ήταν αρχηγός ενός κυρίαρχου κράτους
και δεν ήταν υποτελής σε κανέναν. Ορισμένες όμως μεγαλύτερες επιχειρήσεις όπως η κατάληψη της Κρήτης ή η τρωική εκστρατεία δεν θα ήταν
δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη σύμπραξη όλων των ελληνικών
δυνάμεων. Τα ανεξάρτητα αυτά ελληνικά κρατίδια συνενώνονταν εν όψει
ενός κοινού συμφέροντος υπό την αρχηγία ενός βασιλέως που θα πρέπει να τον νοήσουμε ως primium inter pares. Οι Μυκήνες ήταν ασφαλώς η σπουδαιότερη από τις ελληνικές πόλεις, γι’ αυτό και ο Αγαμέμνων
ορίσθηκε αρχιστράτηγος στον Τρωικό Πόλεμο, αλλά και πάλι φαίνεται ότι
δεν ήταν αποδεκτός απ’ όλους. Πάντως, σύμφωνα με τα ομηρικά έπη, όλοι
οι Αχαιοί αναγνώριζαν τους εαυτούς τους ως μέλη του ίδιου συνόλου και
είχαν τον ίδιο τρόπο ζωής και κοινές επιδιώξεις» (Βασιλικού, σελ. 21).

Εντυπωσιακό χρυσό διάδημα με
φυλλόσχημα ελάσματα στην κορυφή,
διακοσμημένο με έκτυπους κύκλους.
Προέρχεται από τον τάφο ΙΙΙ
του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

Ελεφάντινο πλακίδιο με παράσταση
λιονταριού που επιτίθεται σε ταύρο.
Προέρχεται από τον θαλαμωτό τάφο των
Σπάτων και χρονολογείται στον 14ο-13ο
αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

23

ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

ΠΕΝΤΕ ΑΙΩΝΕΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Η δεύτερη περίοδος της Εποχής του Χαλκού (1900-1600 π.Χ.) στην ηπειρωτική
Ελλάδα ονομάζεται Μεσοελλαδική. Η περίοδος αυτή, που συμπίπτει με τη μεγάλη ακμή του μινωικού πολιτισμού, είναι η περίοδος κατά την οποία φτάνει στην
κεντρική Ελλάδα ο κύριος όγκος των ελληνικών φύλων.
Στις πρώτες φάσεις της περιόδου αυτής παρατηρείται οπισθοδρόμηση στην
οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. Κυριαρχούν οι αγροτικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες, οι οικισμοί αυξάνουν σε αριθμό αλλά συρρικνώνονται.
Αρκετοί απ’ αυτούς δεν έχουν τείχη. Τα σπίτια είναι μικρά και φτωχικά, έχουν χτιστεί με πλίνθους και αρχίζουν να έχουν αψίδες· δεν έχουν, όμως, συγκεκριμένη πολεοδομική διάταξη στο χώρο. Οι τάφοι της περιόδου είναι κιβωτιόσχημοι και η οικιακή
κεραμική χονδροειδής· στην πορεία, όμως, βελτιώνεται, καθώς αρχίζει να χρησιμοποιείται και ο τροχός.
Προς το τέλος της Μεσοελλαδικής περιόδου, σημειώνεται σημαντική ανάκαμψη και
ανάπτυξη του πλούτου, όπως δείχνουν τα πλούσια ευρήματα των τάφων (κυρίως των
λακκοειδών, που είχαν αρχίσει πλέον να εμφανίζονται). Την ίδια εποχή, πυκνώνουν
οι επαφές του ελλαδικού κορμού με τις περιοχές του Αιγαίου και αναπτύσσονται οι
επιδράσεις από τα κέντρα του κυκλαδικού και μινωικού πολιτισμού.

Ομοίωμα τριμερούς ιερού από έκτυπο
φύλλο χρυσού. Προέρχεται από τον τάφο
ΙΙΙ του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών και
χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Αναπαράσταση (H. Reusch) τοιχογραφίας με παράσταση πομπής γυναικών.
Προέρχεται από το «Παλαιό Καδμείο» της Θήβας και χρονολογείται στα
1400 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας).

Κεφαλή θεάς ή σφίγγας από ασβεστοκονίαμα,
τα χαρακτηριστικά της οποίας τονίζονται
με χρώμα. Χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ.,
και προέρχεται από το Θρησκευτικό Κέντρο
της ακρόπολης των Μυκηνών (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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16ος-15ος αι. π.Χ.: Η πρώιμη φάση
του μυκηναϊκού κόσμου
Φτάνουμε έτσι στην Υστεροελλαδική περίοδο, η οποία ονομάζεται και Μυκηναϊκή. Η είσοδος σε
αυτήν συμπίπτει λίγο πολύ χρονικά με την έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας (1613 +/-13 χρόνια),
με τη μετακίνηση Αχαιών στην Πελοπόννησο και με τα πρώτα σημαντικά ευρήματα του μυκηναϊκού πολιτισμού. Η περίοδος αυτή διαιρείται σε τρεις υποπεριόδους:
 Την Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή Ι (1600/1575-1500 π.Χ.)
 Την Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή ΙΙ (15001425/1400 π.Χ.)
 Την Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή ΙΙΙ
(1400-1100/1050 π.Χ.).
Η πρώτη υποπερίοδος χαρακτηρίζεται
από τους λακκοειδείς τάφους, η δεύτερη
από τους θολωτούς, ενώ η τρίτη συμπίπτει
με την κορύφωση της αχαϊκής ακμής
και κυριαρχίας (14ος-13ος
αι. π.Χ.) στην Ελλάδα και
στη λεκάνη της ανατολικής Μεσογείου.
Σημείο τομής, που
σηματοδότησε την
εμφάνιση του μυκηναϊκού πολιτισμού, είναι
η ανάπτυξη διάφορων κέντρων
δύναμης στον μέχρι
τότε αγροτικό ελλαδικό χώρο. Η εμφάνιση τέτοιων κέντρων σχετίζεται με τη βαθμιαία
συγκέντρωση πλούτου σε μια περιορισμένη περιοχή
και ιδιαίτερα στα
χέρια μιας κλειστής αριστοκρατικής πολεμικής ηγετικής τάξης, που
αγαπούσε το
χρυσό και την
πολυτέλεια.

Η «Ιερή Τριάδα». Αριστοτεχνικό
ελεφάντινο σύμπλεγμα δύο καθιστών
γυναικείων θεοτήτων που είναι ντυμένες
ομοιόμορφα και επιβλέπουν με στοργή
νεαρό θεό, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσά
τους. Προέρχεται από την ακρόπολη
των Μυκηνών (περιοχή ανακτόρου) και
χρονολογείται στον 15ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Κάθοδος κυρίου όγκου ελληνικών φύλλων στην Ελλάδα

Ίδρυση πρώτων μινωικών ανακτόρων

Ίδρυση νέων μινωικών ανακτόρων

Έκρηξη ηφαιστείου Θήρας
Ταφικοί Κύκλοι Α και Β Μυκηνών

Καταστροφή μινωικών θέσεων
Μυκηναίοι στην Κνωσσό
Καταστροφή Κνωσσού
Επέκταση της μυκηναϊκής
επιρροής στην ανατολική
και δυτική Μεσόγειο
Καταστροφή μυκηναϊκών κέντρων

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, η Εποχή
του Χαλκού ονομάζεται Ελλαδική
(Πρωτοελλαδική: ΠΕ, Μεσοελλαδική: ΜΕ,
Υστεροελλαδική: ΥΕ). Η Υστεροελλαδική
Εποχή είναι επίσης γνωστή ως Μυκηναϊκή.
Στις Κυκλάδες, η Εποχή του Χαλκού
ονομάζεται Κυκλαδική (Πρωτοκυκλαδική:
ΠΚ, Μεσοκυκλαδική: ΜΚ, Υστεροκυκλαδική:
ΥΚ). Στην Κρήτη, η Εποχή του Χαλκού
ονομάζεται Μινωική (Πρωτομινωική:
ΠΜ, Μεσομινωική: ΜΜ, Υστερομινωική:
ΥΜ). Όλες οι παραπάνω περίοδοι φέρουν
μικρότερες υποδιαιρέσεις.
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Από τα κέντρα αυτής της περιόδου ξεχωρίζουν οι Μυκήνες, όπου αρχικά ο Σλήμαν (1876) και
αργότερα η Ελληνική Αρχαιολογική Εταιρεία (1952-1954) έφεραν στο φως τους περίφημους λακκοειδείς τάφους του Ταφικού Κύκλου Α, μέσα στην ακρόπολη, και του Ταφικού Κύκλου Β, έξω από
αυτήν. Και οι δύο κύκλοι χρονολογούνται στον 16ο αι. π.Χ. και σηματοδοτούν ακριβώς τη μετάβαση από τη Μεσοελλαδική στην Υστεροελλαδική ή Μυκηναϊκή περίοδο – μια μετάβαση που ενσωματώνει επιδράσεις από τον μινωικό και αμυδρά από τον αιγυπτιακό πολιτισμό, καταλήγει, όμως,
στη διαμόρφωση μιας νέας πολιτιστικής ταυτότητας: της ταυτότητας του μυκηναϊκού
πολιτισμού. Οι νεκροί των τάφων αυτών προέρχονται από τα πρώτα βασιλικά γένη των Μυκηνών, όπως αποδεικνύουν τα πολύτιμα κτερίσματα που βρέθηκαν εντός τους (χρυσά και ασημένια αγγεία, χρυσές νεκρικές προσωπίδες, κοσμήματα από χρυσό και ημιπολύτιμους λίθους, μεγάλα χάλκινα σκεύη και άφθονα όπλα).
Αντίστοιχης σημασίας ευρήματα της ίδιας περιόδου εντοπίστηκαν στην Περιστεριά της Μεσσηνίας. Σε αυτήν τη θέση, μάλιστα, αποκαλύφθηκαν οι παλαιότεροι θολωτοί τάφοι, με χρυσά και
πολύτιμα κτερίσματα, οι οποίοι προορίζονταν για τους ηγεμόνες και τα μέλη της ανώτερης τάξης.
Χρυσή σφραγιστική ψήφος σε σχήμα πεπιεσμένου κυλίνδρου με παράσταση
άνδρα που αγωνίζεται εναντίον λιονταριού. Προέρχεται από τον τάφο ΙΙΙ του
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών και χρονολογείται στον ύστερο 16ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Έλληνες, Αχαιοί και Δαναοί
Στον «Νηών Κατάλογον» της Ιλιάδας,, οι όροι Έλληνες και Πανέλληνες χρησιμοποιούνται μόνο μία φορά. Σχεδόν παντού υποκαθίστανται από τους όρους Αχαιοί και Δαναοί.
Οι Αχαιοί ήταν ένα από τα πρώτα φύλα που εγκαταστάθηκαν στην ελληνική χερσόνησο και, σύμφωνα με τη μυθολογία, κατάγονται από τον Αχαιό, γιο του Ξούθου (ο
οποίος ήταν γιος του Έλληνα) και αδελφός του Ίωνα. Ο Αχαιός κατέλαβε τη Θεσσαλία και βασίλεψε εκεί έως το θάνατό του.
Ο μύθος σχετίζεται με το ότι αρχικά οι Αχαιοί ζούσαν στη νότια Θεσσαλία. Γύρω στα 1600 μετακινήθηκαν προς την Πελοπόννησο, όπου και εγκαταστάθηκαν, άλλοτε ειρηνικά κι άλλοτε βίαια. Μετά τη λεγόμενη «Κάθοδο
των Δωριέων», όμως, περιορίστηκαν στη βορειοδυτική Πελοπόννησο, στην
περιοχή που ονομάστηκε Αχαΐα.
Οι Δαναοί κατάγονταν από τον Δαναό, ο οποίος κατάγονταν από την
Αίγυπτο. Όταν, όμως, πέθανε ο πατέρας του, ο Βήλος, συγκρούστηκε με τον
αδελφό του τον Αίγυπτο και εγκαταστάθηκε μαζί με τις 50 κόρες του στο
Άργος. Αργότερα, έγινε βασιλιάς της πόλης.
Ο Όμηρος δεν ταυτίζει το επίθετο Δαναοί με κάποια περιοχή. Ο Πίνδαρος,
όμως, το χρησιμοποιεί για να δηλώσει τους παλιούς κατοίκους του Άργους, των
Μυκηνών και της Λακεδαίμονας. Έτσι ονομάζει τους κατοίκους του Άργους και
ο περιηγητής Παυσανίας.
Ρυτό που χρονολογείται στο β μισό του 16ου αι. π.Χ.
Προέρχεται από τον τάφο ΙΙ του Ταφικού Κύκλου Α των
Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Χρυσό περίαπτο διακοσμημένο με
κοκκίδωση σε σχήμα γυναίκας που κρατά
πυξίδα (κοσμηματοθήκη). Προέρχεται από
τον θαλαμωτό τάφο 68 των Μυκηνών και
χρονολογείται στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Παράσταση ερυθρόμορφης υδρίας
του 450 π.Χ. που σχετίζεται με το
μύθο του Δαναού. Απεικονίζεται
η σκηνή όπου το πλοίο του έχει
ήδη φτάσει στην παραλία του
Άργους. Ο γενάρχης των Δαναών
είναι καθιστός, ενώ οι κόρες του
ξεφορτώνουν τα υπάρχοντά του
(Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων,
Μόναχο).
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Ψευδόστομος αμφορέας από το μυκηναϊκό
νεκροταφείο θαλαμωτών τάφων στο
Καμίνι της Νάξου (μέσα 12ου αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου)

Φορείς του μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν ελληνικά
φύλα, γνωστά με ποικίλα ονόματα από τις πηγές: Αχαιοί (το συνηθέστερο στην κλασική ελληνική παράδοση), Δαναοί, Αργείοι κ.ά. Τα φύλα αυτά μιλούσαν
μια πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας και
διαμορφώθηκαν όταν φύλα που εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα στο μεταίχμιο
της 3ης και της 2ης χιλιετίας π.Χ., αναμίχθηκαν με τους γηγενείς κατοίκους.
Τα εν λόγω φύλα, αφού παγίωσαν τις
εγκαταστάσεις τους και δέχτηκαν τις επιδράσεις των άλλων αιγαιακών πολιτισμών, δημιούργησαν τελικά μια κοινωνία που βασιζόταν:
 Στη συγκεντρωτική ανακτορική οργάνωση,
καθώς το ανάκτορο (η ισχυρή κεντρική εξουσία) έλεγχε όλες τις οικονομικές και κοινωνικές
δραστηριότητες στο εσωτερικό αλλά και στις εξωτερικές σχέσεις.
 Στην αυστηρή ιεραρχία, αφού ο βασιλιάς περιστοιχιζόταν
από πλήθος αξιωματούχων κι έναν συγκροτημένο και εξειδικευμένο διοικητικό μηχανισμό με καθορισμένες αρμοδιότητες.
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Αυτός ο τύπος κοινωνικής και πολιτικής οργάνωσης θύμιζε αρκετά τα μινωικά πρότυπα, όμως το
θεοκρατικό στοιχείο δεν ήταν τόσο έντονο. Άλλες βασικές πλευρές του μυκηναϊκού πολιτισμού ήταν:
 Η ενασχόληση των κατοίκων με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, το κυνήγι και τον πόλεμο,
αλλά και με την οργανωμένη βιοτεχνία και το εμπόριο.
 Οι μνημειώδεις τέχνες και η γραφή (Γραμμική Β).
 Οι εμπορικές σχέσεις με τον Βορρά (όπως δείχνουν οι χάντρες από ήλεκτρο που βρέθηκαν σε
διάφορες θέσεις) αλλά και με τα νησιά του Αιγαίου και τις ακτές της νοτιοανατολικής Μεσογείου· οι δεύτερες, μάλιστα, εμπλούτισαν τον μυκηναϊκό πολιτισμό και επέτρεψαν τη δική του
επίδραση στους άλλους πολιτισμούς.
 Οι μετακινήσεις ντόπιων και ξένων πληθυσμών, οι πειρατικές επιδρομές, οι συγκρούσεις των
τοπικών ηγεμόνων και οι μικροί πόλεμοι.
Οι Μυκήνες και η Τύρινθα, η Πύλος και η Ιωλκός, η Θήβα, ο Γλας και ο Ορχομενός ήταν τα κύρια
κέντρα αυτής της περιόδου, τα κύρια σημεία αναφοράς της κοινωνίας των Αχαιών. Επρόκειτο για
τις έδρες βασιλικών δυναστειών, που κατά τον 15ο αι. π.Χ. διεύρυναν αρκετά την επικράτειά τους.
Τα κέντρα αυτά και οι μικρότεροι οικισμοί της Μυκηναϊκής εποχής συνυπήρχαν λίγο ως πολύ
αρμονικά, όμως το ανακτορικό κέντρο των Μυκηνών κατείχε ηγετική θέση – αν όχι σε
όλον τον μυκηναϊκό κόσμο, σίγουρα μεταξύ των οικισμών της Αργολίδας (Ασίνη, Τίρυνθα, Άργος,
Μιδέα κ.ά.), η οποία είχε την πρωτοπορία στη διαμόρφωση των τάσεων της εποχής. Ο μυκηναϊκός
κόσμος, δηλαδή, ήταν οργανωμένος σε «ομόσπονδα κράτη», που ως επί το πλείστον συμβίωναν
ειρηνικά. Καθένα απ' αυτά διοικούνταν από έναν άνακτα.

Λεπτομέρεια από χάλκινο
εγχειρίδιο με εμπίεστη
διακόσμηση από χρυσό, ασήμι
και νιέλλο. Απεικονίζεται
κυνήγι λιονταριών από άνδρες
οπλισμένους με τόξα, ακόντια
και ασπίδες. Ένας κυνηγός
έχει καταβληθεί από τα θηρία.
Προέρχεται από τον Τάφο IV του
Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών
και χρονολογείται στο 16ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

Μινωικός και μυκηναϊκός πολιτισμός
Ο μυκηναϊκός πολιτισμός συνυπήρξε με τον μινωικό πολιτισμό περίπου τέσσερις αιώνες
και, όπως είναι φυσικό, έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό από τον πολιτισμό της Μεγαλονήσου. Σε πολύ μικρότερο βαθμό έχει επηρεαστεί και από τον αιγυπτιακό πολιτισμό. Ωστόσο, οι μινωικές επιρροές στην τεχνική, στην οικοδομική και στα τεχνουργήματα βασίστηκαν στην πρωτοβουλία των Αχαιών της ηπειρωτικής Ελλάδας και όχι των Κρητών ή των
Αιγυπτίων. Δεν θα βρούμε στην Ελλάδα μινωικές εγκαταστάσεις, όπως αυτές που εντοπίστηκαν σε διάφορα νησιά του Αιγαίου – πολλώ δε μάλλον αιγυπτιακές. Προφανώς οι
Αχαιοί, ταξιδεύοντας στις κοιτίδες αυτών των πολιτισμών ή σε σημαντικά κέντρα τους,
εντόπισαν στοιχεία που τους ενδιέφεραν και τα ενσωμάτωσαν –με παραλλαγές– στον δικό
τους πολιτισμό. Μάλιστα, αυτά τα «εισαγόμενα» στοιχεία αρχικά βρίσκονταν στην κατοχή
μόνο των ηγεμόνων· σε ευρύτερα στρώματα του πληθυσμού διαχύθηκαν αρκετά αργότερα.
Αργυρό ρυτό σε σχήμα κεφαλής ταύρου με χρυσά κέρατα. Προέρχεται από τον τάφο IV του Ταφικού
Κύκλου Α των Μυκηνών και χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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14ος-13ος αι. π.Χ.: Η ακμή
του μυκηναϊκού πολιτισμού
Στα μέσα του 15ου αι. π.Χ. η μινωική Κρήτη άρχισε να φθίνει. Οι
ηγεμόνες της ηπειρωτικής Ελλάδας εκμεταλλεύτηκαν αυτήν την
πολιτική και εμπορική οπισθοχώρηση και ανέλαβαν τον έλεγχο
των θαλάσσιων επικοινωνιών – και αυτών της Κρήτης. Ήδη από
εκείνη τη φάση αρχίζουν να εντοπίζονται και στην Κρήτη ίχνη
του μυκηναϊκού πολιτισμού, ο οποίος σταδιακά κατακτά ηγετικό ρόλο στο Αιγαίο αλλά και στην πρώην κοιτίδα του μινωικού
πολιτισμού.
Γύρω στα 1400 π.Χ., η κεντρική εξουσία ελέγχει πλήρως όλη την
οικονομική και κοινωνική ζωή στον ελλαδικό κορμό, ενώ ταυτοχρόνως ενισχύεται η στροφή προς την Ανατολή (Τροία, μικρασιατικά παράλια, συροπαλαιστινιακή
ακτή, Ιορδανία, Αίγυπτος) αλλά
και τη Δύση (μέχρι τις Λιπάρες
νήσους της Σικελίας).
Οι περίπου 150 οικισμοί
της περιόδου διπλασιάζονται ως τα μέσα του επόμενου
αιώνα (14ος) και απλώνονται
από τα Τέμπη ως το Ταίναρο.
Ο πληθυσμός αυξάνει
και συγκεντρώνεται στις εύφορες
περιοχές και κατά
μήκος των κυριότερων οδών επικοινωνίας, πράγμα που υποδηλώνει ζωηρές επικοινωνίες. Παράλληλα, αναπτύσσονται
ο αποικισμός της Ρόδου, της Κύπρου και των μικρασιατικών παραλίων (Μίλητος κ.ά.) και εμφανίζονται οι
πρώτοι μυκηναϊκοί εμπορικοί σταθμοί πλάι στους μινωικούς
(Μήλος, Ρόδος, Κύθηρα, αλλά επίσης Τάραντας και Ουγκαρίτ),
που χάνουν διαρκώς έδαφος. Αυτή η έξοδος στηρίχτηκε στο ισχυρό μυκηναϊκό ναυτικό, που διέθετε κωπήλατα και ιστιοφόρα πλοία
ανάλογα των μινωικών, αλλά και στην ισχυρή κεντρική εξουσία, που
είχε τον έλεγχο της εγχώριας και της εξωστρεφούς δραστηριότητας.

Παράσταση μυκηναϊκής
περικεφαλαίας σε αμφορέα που
βρέθηκε σε τάφο του Κατσαμπά,
λιμενικής περιοχής πλησίον
της Κνωσού. Η περικεφαλαία
χρονολογείται στην περίοδο 14501400 π.Χ. και έχει επένδυση από
χαυλιόδοντες κάπρου και τρίχες από
ουρά αλόγου (Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

Πήλινο ειδώλιο κουροτρόφου (γυναίκας
με βρέφος). Μυκήνες, θαλαμωτός τάφος
41, 14ος αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα)
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Η «Μυκηναϊκή Κοινή»
«Η ακμή του Μυκηναϊκού κόσμου κορυφώνεται τον 13ο αι. π.Χ., οπότε παρουσιάζονται ενιαίες εκδηλώσεις τόσο στον Μυκηναϊκό κόσμο, όσο και στον περίγυρό του, δηλαδή στην ηπειρωτική Ελλάδα, στο Αιγαίο και στην Ανατολική
Μεσόγειο. Κατά την περίοδο αυτή, που έχει ονομαστεί “Μυκηναϊκή Κοινή”,
η τέχνη, η αρχιτεκτονική, τα έθιμα ταφής και τα λατρευτικά σκεύη είναι
ομοιόμορφα παντού. Η κυριότερη έκφραση αυτής της “κοινής γλώσσας”
είναι η κεραμική του 13ου αι. π.Χ., που δεν είναι απλώς ομοιόμορφη, είναι
σαφώς τυποποιημένη» (Χ. Μουρλά, σελ. 30).
Πιο συγκεκριμένα, αν και διασπασμένος, ο μυκηναϊκός κόσμος
παρουσιάζει ενοποιητικά χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την πολιτισμική του συνοχή. Τα σπουδαιότερα είναι:
 Η κοινή γλώσσα. Είναι η πρώιμη μορφή της ελληνικής γλώσσας που
μαρτυρείται από την ανάγνωση των πινακίδων της Γραμμικής Β γραφής.
 Οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. Παρουσιάζονται οι πρώτες λατρείες και τα ονόματα
θεοτήτων, που αργότερα συνέθεσαν το ελληνικό ολυμπιακό
πάνθεο.
 Η ομοιομορφία σε όλες τις
πτυχές του υλικού βίου. Σε
οποιοδήποτε σημείο εξάπλωσης των Μυκηναίων,
από την Πελοπόννησο μέχρι
την Κύπρο και τις ακτές
της ανατολικής Μεσογείου, τα έργα της τέχνης τους,
ο πολεμικός τους εξοπλισμός, η
ενδυμασία, ακόμη και ο καλλωπισμός τους παρουσιάζουν ομοιμορφία.
 Η μυκηναϊκή τέχνη που, σε αντίθεση με τη
μινωική, έχει αυστηρή συγκρότηση.

Ελεφάντινη κεφαλή πολεμιστή που
φορά κράνος ενισχυμένο με δόντια
αγριόχοιρου και προγναθίδες. Ο
κόμπος στην κορυφή είναι ίσως
η βάση του λοφίου. Προέρχεται
από τον θαλαμωτό τάφο 27 των
Μυκηνών και χρονολογείται
στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Ο «Κρατήρας του Δία». Κυπρομυκηναϊκός αμφοροειδής κρατήρας του 14ου
αι. π.Χ. από τον τάφο 117 στην Έγκωμη. Η παράσταση παραπέμπει σε γνωστή
σκηνή από την ίλιάδα, με τον Δία, όρθιο μπροστά σε άρμα πολεμιστών πριν
από τη μάχη, να κρατά το ζυγό της μοίρας (Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία).
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Θραύσμα μυκηναϊκού κρατήρα
από τη Μίλητο με απεικόνιση
Χετταίου βασιλιά ή θεού

Η διαμάχη του Αχιλλέα με τον
Αγαμέμνονα δείχνει ότι, αν και οι
Μυκήνες είχαν την πρωτοκαθεδρία
στον μυκηναϊκό κόσμο, τα άλλα κέντρα
εξουσίας και οι ηγεμόνες τους δεν
ήταν εξαρτημένα από τον βασιλιά των
Μυκηνών. Στην εικόνα, η σύγκρουση
των δύο ηρώων διά χειρός Johann
Heinrich Tischbein (Hamburger
Kunsthalle, Αμβούργο).
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Η επεκτατική δραστηριότητα των Μυκηναίων θα διευκολυνθεί από τις εξελίξεις στην ευρύτερη
περιοχή: από την οριστική κατάρρευση της Κνωσού (1370 π.Χ.), από την άνοδο του χαρισματικού
Σουπιλουλιάμα Α΄, στο θρόνο των Χετταίων (1375 π.Χ.) και από το θάνατο του Αμένοφη Γ΄ (1367
π.Χ.), την παρουσία του οποίου δεν συνέχισε ο διάδοχός του Ακενατόν. Ιδιαίτερα θα ευνοηθεί από την
κατάσταση που διαμορφώθηκε μετά την αναμέτρηση μεταξύ Χετταίων και Αιγυπτίων στο Καντές της
Συρίας (1275 π.Χ.). Η αναμέτρηση αυτή κατέληξε με νίκη των πρώτων και οδήγησε σε ειρήνη πολλών
χρόνων, η οποία ευνόησε την επικοινωνία μεταξύ των μεγάλων κέντρων
της περιόδου και τις εμπορικές δραστηριότητες των Μυκηναίων.
Έτσι, τον 13ο αι. π.Χ., οι Μυκηναίοι και ο πολιτισμός τους έφτασαν στο απόγειό τους και κυριάρχησαν στην ανατολική λεκάνη της
Μεσογείου. Ο πληθυσμός θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, οι γνωστοί
οικισμοί θα φτάσουν τους 550 και θα απλωθούν ως τη Μακεδονία,
τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα μικρασιατικά παράλια. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση πληθυσμού, πάντως, παρατηρείται γύρω από τα
μεγάλα ανάκτορα της Πελοποννήσου, της Βοιωτίας και της Θεσσαλίας.
Οι σχέσεις μεταξύ των μυκηναϊκών κέντρων είναι γενικά καλές και ειρηνικές· ωστόσο, αναφέρονται και συγκρούσεις μικρής κλίμακας (π.χ. μεταξύ Πύλου και
Αρκαδίας ή Θήβας και Ορχομενού). Αυτό δείχνουν το καλοστημένο και καλοσυντηρημένο δίκτυο αμαξιτών δρόμων, που επέτρεπε την επικοινωνία εντός μιας ανακτορικής επικράτειας αλλά και μεταξύ των επικρατειών, τα μεγάλης εμβέλειας τεχνικά έργα (όπως αυτό της
Κωπαΐδας, σσ. 154-157) και, πάνω απ’ όλα, η ομοιομορφία του πολιτισμού: Το ότι, δηλαδή, υπήρχαν
κοινή λατρεία και έθιμα, κοινές μορφές τέχνης και οικοδομικές τεχνικές, κοινές ασχολίες και παραγωγικές μέθοδοι (σελ 33).
Οι οικισμοί αυτοί δεν ήταν, όμως, ενωμένοι κάτω από μια ισχυρή κεντρική εξουσία – δεν υπήρχε,
δηλαδή, ένα ενιαίο μυκηναϊκό κράτος. Η δύναμη των βασιλιάδων των Μυκηνών, για παράδειγμα, είναι
φανερή από τον πλούτο και τα επιβλητικά ταφικά μνημεία τους· δεν υπάρχει,
όμως, ένδειξη εξάρτησης ή υποταγής των
άλλων βασιλέων σε αυτούς. Αυτό φαίνεται και από την Ιλιάδα (π.χ. η αμφισβήτηση του Αχιλλέα στην αρχιστρατηγία του Αγαμέμνονα). Υπήρχαν, ωστόσο, ομάδες οικισμών –«ομοσπονδίες», θα
λέγαμε σήμερα– που συνδέονταν με πιο
στενούς δεσμούς και περιστοίχιζαν ένα
μεγάλο ανακτορικό κέντρο (Μυκήνες,
Τίρυνθα, Πύλος, Ιωλκός, Θήβα, Αθήνα), προς το οποίο οδηγούσαν όλοι οι
κεντρικοί δρόμοι και του οποίου η ηγετική θέση ήταν αποδεκτή. Για παράδειγμα, το ανάκτορο της Πύλου κυριαρχούσε σε 200 οικισμούς.
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Οι Μυκηναίοι έφτασαν να εξουσιάζουν το Αιγαίο και να έχουν αποικίες και εμπορικούς σταθμούς
στην ανατολική Μεσόγειο και στη Δύση. Διατηρούσαν καλές σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς
και προμηθεύονταν εξωτικά υλικά για τους τεχνίτες που εργάζονταν για λογαριασμό των ηγεμόνων. Τα δημιουργήματα των ανακτορικών εργαστηρίων ήταν περιζήτητα τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό, φτάνοντας ως την κεντρική Ευρώπη, την Ισπανία και τη Βρετανία. Η αυξημένη ζήτηση οδήγησε, με τη σειρά της, στον εκσυγχρονισμό της βιοτεχνικής παραγωγής, στην τυποποίησή της και στη στερεότυπη επανάληψη διακοσμητικών θεμάτων.
Στην εποχή αυτή δεν υπήρχε νόμισμα και οι εμπορικές συναλλαγές βασίζονταν στην ανταλλαγή προϊόντων: οι Μυκηναίοι εξήγαν ξυλεία, κρασί, λάδι, λινό, και εισήγαν πολύτιμους λίθους, χρυσό, άργυρο, ελεφαντόδοντο, μπαχαρικά, υφαντά, χαλκό και κασσίτερο. Παράλληλα με τις εμπορικές ανταλλαγές, είχαν σημαντικές πολιτισμικές ανταλλαγές με τις περιοχές που έφταναν τα μυκηναϊκά πλοία. Επηρεάστηκαν από αυτές και επηρέασαν με τη σειρά τους σημαντικά την τέχνη και
τα τεχνικά επιτεύγματα αρκετών περιοχών.

Ελεφάντινο ειδώλιο σφίγγας από την
Ακρόπολη των Αθηνών (14ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

Χρυσό περιδέραιο και χρυσά σκουλαρίκια. Προέρχονται από τον θαλαμωτό τάφο 10 στα Δενδρά
και χρονολογείται στο τέλος του 15ου αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ο Τρωικός Πόλεμος
και το τέλος του μυκηναϊκού κόσμου
Τα μυκηναϊκά ανάκτορα καταστράφηκαν μετά τα μέσα του 13ου αι. π.Χ., σε μια εποχή γενικότερων αναστατώσεων και ανασφάλειας, από άγνωστη αιτία. Ξαναχτίστηκαν όμως, και μάλιστα λαμβάνοντας διάφορες προφυλάξεις για την ασφάλειά τους.
Την εποχή αυτή, μετά το 1230 π.Χ., υπάρχουν γενικές ανακατατάξεις και πολεμική ατμόσφαιρα
στη Μεσόγειο και τις νοτιοανατολικές ακτές της. Οι «Λαοί της Θάλασσας» (όπως αναφέρονται στα
αιγυπτιακά αρχεία) με τις επιδρομές τους προκάλεσαν μεγάλη ανασφάλεια στους πληθυσμούς των
παράκτιων περιοχών, αποδυνάμωσαν οικονομικά την Αίγυπτο, ερήμωσαν τη Χαναάν, κατέστρεψαν μεγάλα εμπορικά λιμάνια. Η κατάλυση της ειρήνης που είχε διαδεχτεί τη μάχη στο Καντές
και ο μαρασμός του κράτους των Χετταίων, με τους οποίους οι Μυκηναίοι διατηρούσαν σημαντικές εμπορικές επαφές, άλλαξε τις πολιτικές ισορροπίες στην Ανατολή. Έτσι, οι ηγεμόνες των Αχαιών έχασαν τις επαφές τους και απώλεσαν ένα μεγάλο μέρος της εμπορικής τους δραστηριότητας.
Η απώλεια των αγορών της Ανατολής κλόνισε την οικονομία των μυκηναϊκών κέντρων και την
εξουσία των ηγεμόνων τους,
οδήγησε σε πτώση του βιοτικού επιπέδου και σταδιακό μαρασμό των οικισμών και
των ανακτόρων, και σηματοδότησε την αρχή του τέλους του
μυκηναϊκού κόσμου. Πάντως,
στο τέλος αυτό συνέβαλαν και
άλλοι παράγοντες: εσωτερικές
διενέξεις, δυναστικές έριδες
και συγκρούσεις ανάμεσα στα
μυκηναϊκά κέντρα.
Στην ίδια περίοδο, μετά το
1220 π.Χ., τοποθετείται και ο
Τρωικός Πόλεμος. Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι
στην Τροία εισάγονταν άφθονα μυκηναϊκά προϊόντα περίπου ως το 1250 π.Χ. Αργότερα,
πιθανώς λόγω της αναταραχής
στο Αιγαίο, η εισαγωγή κεραμικής σταμάτησε. Η Τροία καταστράφηκε στο τέλος του 13ου
αι. π.Χ. από πυρκαγιά, γεγονός
που ταιριάζει με την αφήγηση
του Ομήρου για την πυρπόλησή της από τους Αχαιούς.

Πολεμική σκηνή μεταξύ
Αχαιών και Τρώων έξω
από τα τείχη της Τροίας.
Μελανόμορφος αμφορέας,
περ. 510 π.Χ. (Κρατική Συλλογή
Αρχαιοτήτων, Μόναχο).
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Όποια κι αν ήταν η πραγματική αιτία της εκστρατείας στην Τροία, τελικά αποτέλεσε το
κύκνειο άσμα του μυκηναϊκού κόσμου, αφού λίγο αργότερα τα μυκηναϊκά ανάκτορα υπέστησαν σοβαρές καταστροφές –ίσως από κάποια επιδρομή, εσωτερικές αναταραχές ή
αλλαγή κλίματος–, και μαζί τους εξασθένησε η μυκηναϊκή δύναμη. Ο πληθυσμός συρρικνώθηκε, το βιοτικό επίπεδο έπεσε, αρκετοί συνοικισμοί εγκαταλείφθηκαν, η γραφή σταμάτησε,
οι τέχνες μαράζωσαν. Τότε θα εκδηλωθεί ένα νέο κύμα αποικισμού στα Δωδεκάνησα, στη Νάξο,
στα νησιά του Ιονίου και στην Κύπρο, ενώ λίγοι κάτοικοι έμειναν στις περιοχές των μυκηναϊκών
ανακτόρων, που δεν μπορούσαν πια να τους προσφέρουν ασφάλεια και ευημερία. Ως το 1100 π.Χ.
ο αποικισμός της Κύπρου είχε ολοκληρωθεί και η ελληνική γλώσσα είχε επικρατήσει. Η μυκηναϊκή παρουσία θα επεκταθεί, επίσης, στη Μικρά Ασία –στις ακτές (Μίλητος) αλλά και στο εσωτερικό της– και στην Παλαιστίνη.
Τα αίτια της κατάρευσης του μυκηναϊκού πολιτισμού δεν έχουν διαλευκανθεί
ακόμη. Ορισμένοι ερευνητές την αποδίδουν σε φυσικές καταστροφές (σεισμούς) ή στην οικονομική εξασθένηση του ανακτορικού συστήματος, που λόγω του συγκεντρωτισμού του δεν
αντιμετώπισε με ευελιξία κάποιες οικονομικές δυσκολίες που προέκυψαν. Άλλοι
στη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με την Ανατολή ή σε κοινωνικές εξεγέρσεις
του αγροτικού πληθυσμού. Και άλλοι στις επιδρομές των «Λαών της Θάλασσας»
ή στη λεγόμενη «Κάθοδο των Δωριέων».

Πήλινο ειδώλιο αποτροπαϊκής μορφής.
Είναι βαμμένο με καστανόμαυρο
βερνίκι. Από το Ιερό των Ειδώλων, του
Θρησκευτικού Κέντρου των Μυκηνών,
13ος αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Ναυπλίου).

Ο «Κρατήρας των Πολεμιστών». Πρόκειται για μεγάλο πήλινο κρατήρα
με παράσταση οπλισμένων ανδρών, με πλήρη εξάρτυση (περικεφαλαία,
θώρακα, κνημίδες, ασπίδα, δόρυ) που φαίνεται ότι αναχωρούν για
τον πόλεμο, με τους σάκους τους δεμένους στην άκρη του δόρατος.
Στο αριστερό άκρο, μια γυναίκα υψώνει το χέρι της σε χειρονομία
αποχαιρετισμού. Χρονολογείται στον 12ο αι. π.Χ. και προέρχεται από την
Οικία του Κρατήρα των Πολεμιστών της ακρόπολης των Μυκηνών
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

37

«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

Δύο απόψεις για την κατάρρευση
των μυκηναϊκών κέντρων
«Η πρώτη αντίρρηση στην κλασική θεωρία “εισβολής των Δωριέων” προήλθε
από τους επιστήμονες της μεταλλουργίας: Η κατεργασία του σιδήρου δεν εισήχθη από τον Βορρά αλλά από την Ανατολή. Οι πρώτοι που επισταμένως χύτευσαν
σιδηρομετάλλευμα σε μεγάλη κλίμακα ήταν οι Xatti, ανατολικά της σημερινής Άγκυ
Άγκυρας, και ίσως γι’ αυτό έγιναν ο στόχος των Nasili (Χιττητών-Χετταίων). Αλλά ο χυτοσίδηρος
είναι εύθραυστος και αξιόπιστα σιδερένια σπαθιά δεν παρήχθησαν παρά μόνο λίγο πριν από το
1200 π.Χ. (ακριβώς λίγο πριν από την κατάρρευση των Χετταίων). Επομένως, οι Δωριείς, αν και
ζούσαν αρχικά σε περιοχές πλούσιες σε κοιτάσματα σιδήρου, δεν μπορεί να εισέβαλαν στην ΠελοΠελο
πόννησο εξοπλισμένοι με τόσο καλής ποιότητας όπλα. Αν μη τι άλλο, οι οργανωμένοι και πλούσιπλούσι
οι Μυκηναίοι πρέπει να είχαν την ίδια ή και μεγαλύτερη πρόσβαση σε αυτά. Η πραγματική επαεπα
νάσταση στην κατεργασία του σιδήρου, με την εμβάπτισή του και τη σφυρηλάτηση αλλεπάλληλων
λεπίδων, δεν ήλθε πριν από το 1100 π.Χ.
»Η άλλη μεγάλη εναντίωση προήλθε από τον εξυπνότερο ίσως ιστορικό του 20ού αιώνα, τον ΓάλΓάλ
λο Μπροντέλ (Braudel), στη δεκαετία του ’60. Στο εξαίρετο βιβλίο του “The Mediterranean in the
ancient world” διετύπωνε τη θεωρία ότι η κατάρρευση εντός 30 ετών τόσων ισχυρών βασιλείων ήταν
αποτέλεσμα όχι της “εισβολής βαρβάρων” αλλά... κλιματικής αλλαγής! Μια παρατεταμένη ξηρασία,
σε συνδυασμό με τους σεισμούς, έφερε λιμό, μετανάστευση και διάλυση των εν λόγω κοινωνιών. Η
νέα αυτή θεωρία εξετάστηκε εξονυχιστικά τα επόμενα χρόνια και μόλις πρόπερσι (με τη δημοσίευδημοσίευ
ση των Ελίζαμπεθ Γκρέφραθ, Μιχάλη Λιγνού και Ντέιβιντ Λούκερο, του Πανεπιστημίου Κολού
Κολούμπια, στο “Science and Society” - V1003, Fall 2005) δικαιώθηκε. Οι μακρινοί πρόγονοί μας υπέκυ
υπέκυψαν στις καταστροφές που τους επεφύλαξε μια αλλαγή του κλίματος ανάλογη με αυτή που
μόλις τώρα έχει αρχίσει να εκδηλώνεται και για μας!» ((Το Βήμα, 12/8/2007).

Κρατήρας από το ανάκτορο της
Τίρυνθας. Χρονολογείται στον ύστερο
13ο ή στον πρώιμο 12ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Χρυσή επένδυση λαβής και μήλου
(άκρης λαβής) μεγάλου ξίφους
διακοσμημένη με έκτυπες σπείρες και
ομόκεντρους κύκλους. Προέρχεται
από τον «τάφο του Σταφύλου» στη
Σκόπελο και χρονολογείται στον
15ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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«Είναι, επίσης, σημαντικό», σημειώνει η καθηγήτρια Κλασικής Αρχαιολογίας Ειρήνη Σ. Λαιμού,
«ότι παρόμοιες καταστροφές, οι οποίες χρονολογούνται περίπου στα ίδια χρόνια, μαρτυρούνται και
στα ανάκτορα της παντοδύναμης χεττιτικής αυτοκρατορίας και στα κοσμοπολίτικα κέντρα της Συρίας, της Παλαιστίνης και της Κύπρου., ενώ οι αιγυπτιακές πηγές αναφέρουν ότι ο Ραμσής ΙΙΙ κατάφερε να αναχαιτίσει τις επιδρομές των Λαών της Θάλασσας και να τους αναγκάσει να εγκατασταθούν έξω από τα σύνορα της Αιγύπτου, στη Νότια Παλαιστίνη» (Επτά Ημέρες/Η Καθημερινή, «Οι
πολύχρυσες Μυκήνες», 31/5/1998).
Παρ’ όλα αυτά, «η καταστροφή του 1200 π.Χ. δεν ήταν το τελειωτικό χτύπημα. Μικροί πυρήνες
συνέχισαν να επιβιώνουν κοντά στα παλιά κέντρα, χρησιμοποιώντας μυκηναϊκά σκεύη και εργαλεία· νέοι ρυθμοί εμφανίστηκαν στην κεραμική, ενώ οι θαλάσσιες επικοινωνίες και το εμπόριο στο
Αιγαίο γνώρισαν μικρή ανάκαμψη.
Μετά το 1150 π.Χ., νέο κύμα
καταστροφών που συνδέεται με τους Δωριείς σαρώνει
την Ελλάδα και πυκνώνει
το μεταναστευτικό ρεύμα
προς την Κύπρο και την
Κρήτη. Οι Μυκήνες και
η Τίρυνθα καταστρέφονται οριστικά και εγκαταλείπονται.
Φαίνεται ότι οι Δωριείς, ένα ελληνικό φύλο
που ήρθε από το βορρά,
εκμεταλλεύθηκαν την εξασθένηση του μυκηναϊκού πολιτισμού
για να εγκατασταθούν στη νότια Ελλάδα, εκδιώκοντας όσους κατοίκους είχαν
μείνει και φέρνοντας μαζί τους σιδερένια όπλα και έναν νέο τρόπο
ταφής, την καύση.
»Η εισαγωγή του σιδήρου
σημαίνει το τέλος της Εποχής
του Χαλκού.
Από τους Σκοτεινούς Χρόνους
που θα ακολουθήσουν την κατάρρευση των μυκηναϊκών ηγεμονιών θα ξεπηδήσει μια νέα μορφή πολιτικής
οργάνωσης: η πόλη-κράτος.
Οι αναμνήσεις από το μυκηναϊκό παρελθόν, όμως, θα παραμείνουν ζωντανές όπως αποδεικνύει η διάδοση των επών που περιγράφουν τα κατορθώματα των Αχαιών βασιλιάδων και η απότιση τιμών στους μυκηναϊκούς τάφους από τους ανθρώπους
των Ιστορικών χρόνων» (Μουρλά, σελ. 33).

Αγγείο από λευκό μάρμαρο με τρεις
περίτεχνες λαβές από τον τάφο IV
του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών.
Ίσως πρόκειται για έργο μινωικό, που
χρονολογείται στα μέσα του 16ου αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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ΤΡΩΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ:
ΜΥΘΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εκστρατεία των Αχαιών κατά της Τροίας, έτσι όπως την
περιγράφει ο Όμηρος στην Ιλιάδα, από τους σημαντικότερους μύθους και τα λαμπρότερα επικά ποι
ποιήματα της οικουμένης, έχει συνδεθεί με τη
Μυκηναϊκή εποχή – για την ακρίβεια, με
τα τελευταία χρόνια της.
Η Ωραία Ελένη και ο Πάρης, ο Αγαμέμνονας και ο Πρίαμος, ο Αχιλλέ
Αχιλλέας και ο Έκτορας, ο Αίαντας και
ο Μαχάων, ο σοφός Νέστορας
και ο πολυμήχανος Οδυσσέας
είναι πρόσωπα που έχουν
ταυτιστεί στη συλλογική
μνήμη με την εποχή της
αχαϊκής κυριαρχίας.
Γεννάται, όμως, ένα
ερώτημα: Ποια σχέση
έχουν με την πραγματικότητα οι ποιητικές
αφηγήσεις του Ομήρου; Γύρω από αυτό το
ερώτημα έχουν διατυπωθεί πολλές και συχνά
αντικρουόμενες γνώμες από κορυφαίους επιστήμονες (μελετητές της
αρχαίας ελληνικής γραμματείας, αρχαιολόγους, ιστορικούς). Σήμερα, μετά και από τα
πρόσφατα αρχαιολογικά ευρήματα
στην Τροία, δεν χωρά καμιά αμφι
αμφισβήτηση: ο Τρωικός Πόλεμος δεν
ανήκει στη σφαίρα του μύθου και
της ποιητικής φαντασίας του μεγάλου
ραψωδού. Αντανακλά πραγματικά γεγονό
γεγονότα που συνέβησαν γύρω στα 1200 π.Χ.

Ο Μενέλαος και ο Έκτορας
μονομαχούν πάνω από το πτώμα
του Εύφορβου. Ανατολικοϊωνικό
πινάκιο, περ. 600 π.Χ.
(Βρετανικό Μουσείο,
Λονδίνο).
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Ποια ήταν η Τροία του Ομήρου;
Η Τροία κατοικήθηκε συνεχώς από το 3000 π.Χ. περίπου και είχε στραμμένο πάντα το βλέμμα της
προς το Αιγαίο και τους πολιτισμούς του, με τους οποίους συνδέθηκε ποικιλόμορφα στην ιστορική
της πορεία. Είχε χτιστεί σε μια παράλια θέση της πεδιάδας του ποταμού Σκάμανδρου, στην είσοδο των Δαρδανελλίων.
Στα χρόνια που πέρασαν, οι γεωλογικές διεργασίες άλλαξαν την όψη της ακτογραμμής κι έτσι
σήμερα βρίσκουμε την αρχαία πόλη 15 χλμ. εσωτερικά από την ακτή, στο λόφο Χισαρλίκ.
Στη θέση αυτή, η αρχαιολογική σκαπάνη έχει αποκαλύψει,
σε διαφορετικά στρώματα ερειπίων, τις 9 διαδοχικές φάσεις της
πόλης, που έχουν ονομαστεί Τροία I ως ΙΧ.
Γύρω στα 1700 π.Χ. ιδρύθηκε η ισχυρή Τροία VI, η οποία
οφείλει μεγάλο μέρος της δύναμής της στη γεωγραφική της
θέση: αποτελούσε διαμετακομιστικό κόμβο ανάμεσα στις δύο
ακτές της Ευρώπης και της Ασίας και ασκούσε μια μορφή ελέγχου στα στενά των Δαρδανελλίων, από τα οποία περνούσαν τα
εμπορικά πλοία που κατευθύνονταν από διάφορες θέσεις του
Αιγαίου προς τον Εύξεινο Πόντο.
Ο πολιτισμός της Τροίας VI παρουσιάζει πολλά κοινά στοιχεία
με εκείνον που αναπτύχθηκε στον ελλαδικό χώρο και αρκετές
διαφορές από εκείνον της Τροίας V,
που ανήκει στο παλαιότερο στρώμα.
Φαίνεται, δηλαδή, πως οι κάτοικοι της Τροίας VI είχαν κάποια
συγγένεια με τα ελληνικά φύλα
που εγκαταστάθηκαν στην
ηπειρωτική Ελλάδα την
ίδια περίοδο· αυτό μαρτυρούν και οι ομοιότητες των αγγείων της Μεσοελλαδικής περιόδου
που εντοπίστηκαν στην Τρωάδα και στον
ελλαδικό χώρο.

Τζόρτζο Ντε Κίρικο, «Έκτορας
και Ανδρομάχη, ελαιογραφία σε
μουσαμά, 1917 (Συλλογή Mattioli,
Μιλάνο)

Οδοντόφρακτο κράνος
από θαλαμωτό τάφο
στα Σπάτα (14ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα)
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Οι εμπορικές επαφές της Τροίας VI με την Ελλάδα ήταν στενές και τα ελληνικά πλοία
έφταναν στην Τροία αρκετά πριν από την εποχή της αχαϊκής ακμής. Οι Τρώες φαίνεται πως
προμηθεύονταν από την Ελλάδα αγγεία, όπλα και ελαφαντουργήματα και την προμήθευαν
με άργυρο, υφαντά, πορφύρα, άλογα και ίσως αναλώσιμα προϊόντα. Στα χρόνια της «Μυκηναϊκής Κοινής» (14ος-13ος αι. π.Χ.), η προμήθεια μυκηναϊκών αγγείων κορυφώθηκε,
ενώ παράλληλα άρχισαν να παράγονται και τοπικές απομιμήσεις μυκηναϊκών αγγείων. Μετά το 1250 π.Χ., όμως, φαίνεται πως η κατάσταση άλλαξε.
Η Τροία VI ήταν μια τειχισμένη πόλη στα όρια του χεττιτικού βασιλείου, η οποία
παρουσίαζε αρκετές ομοιότητες με τις μυκηναϊκές. Μάλιστα, τα ισχυρότατα τείχη
της –στα οποία ο Όμηρος κάνει ιδιαίτερες αναφορές– ίσως αποτέλεσαν πρότυπο για
τους Αχαιούς, ώστε να ενισχύσουν και τη δική τους οχύρωση. Υστερούσε, ωστόσο,
πολιτιστικά, όπως δείχνει η χωρίς διακόσμηση κεραμική ή η απουσία γραφής. Έξω
από τα τείχη, το 1988 ανακαλύφθηκε η λεγόμενη Κάτω Πόλη, που περιβαλλόταν από
τάφρο και τείχη (και αυτά ανασκάφηκαν). Με βάση και αυτό το δεδομένο, υπολογίζεται ότι η Τροία VΙ εκτεινόταν σε έκταση 200.000 τ.μ. και είχε 5.000 κατοίκους.
Αν και αρχικά η Τροία VI θεωρήθηκε πως ήταν η ομηρική πόλη που ισοπέδωσαν οι
Αχαιοί, τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι καταστράφηκε από σεισμούς γύρω στα 1250
π.Χ., δηλαδή μια περίπου γενιά πριν τον Τρωικό Πόλεμο. Στην εποχή εκείνη ο μύθος τοποθετεί
την εκστρατεία του Ηρακλή εναντίον της Τροίας – ένα ακόμη μυθικό γεγονός που απηχεί πραγΑνθρωπόμορφο αγγείο από την Τροία ΙΙ-V
(περ. 2600-1800 π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

Πληγωμένος πολεμιστής που έχει ταυτιστεί με
τον βασιλιά της Τροίας, Λαομέδοντα. Προέρχεται
από τη σύνθεση που κοσμούσε το ανατολικό
αέτωμα του ναού της Αφαίας στην Αίγινα, και
απεικόνιζε την εκστρατεία του Ηρακλή στην
Τροία. Στο δυτικό αέτωμα απεικονιζόταν ο
Τρωικός Πόλεμος (περ. 490 π.Χ., Κρατική
Συλλογή Αρχαιοτήτων, Μόναχο).
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Ο «Θησαυρός του Πριάμου»
και η πλάνη του Σλήμαν
Το 1870, ο Γερμανός αρχαιολόγος Χάινριχ Σλήμαν αποκάλυψε τα ερείπια της Τροίας στο λόφο Χισαρλίκ και τα ταύτισε με
την πόλη των ομηρικών επών.
Κατά τη διάρκεια των ανασκαφών, εντόπισε εντυπωσιακά
πολύτιμα κοσμήματα (διαδήματα, ενώτια, σφηκωτήρες για τα
μαλλιά, περιδέραια, περόνες), τα οποία ονομάστηκαν «θησαυροί».
Ο πλουσιότερος απ’ αυτούς, ο «θησαυρός Α» ή «μεγάλος
θησαυρός», έγινε γνωστός ως «Θησαυρός του Πριάμου». Στα
χρόνια που ακολούθησαν, οι αρχαιολόγοι Ντέρπφελντ και
Μπλέγκεν έδειξαν ότι η πόλη που ανέσκαψε ο Σλήμαν ήταν η
Τροία ΙΙ (και όχι η Τροία VIΙα, που ταυτίζεται με την πόλη των
ομηρικών επών) και ότι ο «Θησαυρός» δεν είχε καμιά σχέση με
τον Τρώα βασιλιά, καθώς χρονολογείται γύρω στα 2500 π.Χ.
Χρυσό διάδημα από τον «Θησαυρό του Πριάμου» (Μουσείο
Προϊστορίας και Πρωτοϊστορίας. Κρατικό Μουσείο Βερολίνου).

ματικά στοιχεία. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας αυτής, ο Ηρακλής σκότωσε τον Λαομέδοντα και τους γιους του, εκτός από τον Πρίαμο, τον μελλοντικό βασιλιά της Τροίας.
Στην ίδια εκστρατεία, στράφηκε και κατά των Αμαζόνων, ενός ακόμη μυθικού λαού,
που έχει συνδεθεί με τους Χετταίους. Τα γεγονότα αυτά έχουν τοποθετηθεί χρονικά κοντά στην Αργοναυτική Εκστρατεία και στη μάχη του Καντές (1275 π.Χ.).
Πάνω στα ερείπια της Τροίας VI υψώθηκαν τα οικοδομήματα και τα τείχη
της Τροίας VIΙα, η οποία είναι παρούσα στο ιστορικό προσκήνιο την περίοδο
1250-1180 π.Χ. Αυτή είναι η ομηρική Τροία, η οποία χτίστηκε την ίδια περίπου εποχή κατά την οποία ενισχύθηκαν τα μυκηναϊκά τείχη. Η πόλη αυτή ήταν
μάλλον μικρότερη σε σχέση με την αίσθηση που αποκομίζουμε από τις εντυπωσιακές περιγραφές της Ιλιάδας. Ίσως, λοιπόν, ο Όμηρος να ενέταξε στο έργο
του κάποιο επικό ποίημα του Τρωικού Πολέμου, το οποίο απηχεί μια προγενέστερη πολιορκία.

Χάλκινο νόμισμα με την επιγραφή «Εκτωρ Ιλίων» στα ελληνικά
και παράσταση του άρματος και του ομηρικού ήρωα
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Εικόνες από την άλωση της Τροίας, που
παριστούν Αχαιούς να θανατώνουν παιδιά
και γυναίκες. Πρόκειται για ανάγλυφες
παραστάσεις από το σώμα αμφορέα,
οι οποίες θυμίζουν τις προβλέψεις του
Πριάμου στη ραψωδία Χ της ίλιάδας (περ.
670 π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Μυκόνου).

Η Τροία VIΙα χτίστηκε βιαστικά και είχε έντονα αμυντική φυσιογνωμία. Αυτό δείχνουν τα μεγάλα πιθάρια αποθήκευσης τροφών που ήταν βυθισμένα στο χώμα, αλλά και το γεγονός ότι όλα τα σπίτια είναι μέσα από τα τείχη και χωρίζονται με απλούς μεσότοιχους. Η μυκηναϊκή κεραμική είναι
φτωχότερη, δείγμα του ότι μετά το 1250 π.Χ. οι εμπορικές σχέσεις των δύο περιοχών ακολούθησαν φθίνουσα πορεία.
Η πόλη αυτή καταστράφηκε από πυρκαγιά γύρω στα 1200 π.Χ. ή λίγο αργότερα – πάντως πριν
καταστραφούν τα μυκηναϊκά ανάκτορα. Το γεγονός αυτό συμπίπτει με την περιγραφή του Ομήρου
για την πυρπόληση της Τροίας και βοηθά να χρονολογηθεί ο Τρωικός Πόλεμος. Μάλιστα, ορισμένα αρχαιολογικά στοιχεία (π.χ. άταφοι ή πρόχειρα θαμμένοι νεκροί, σωροί από μη χρησιμοποιημένες κεφαλές βελών των υπερασπιστών της πόλης που δεν πήραν οι νικητές) δείχνουν ότι η πυρκαγιά που κατέστρεψε την Τροία VIIα συνδέεται με πόλεμο. Με την ομηρική διήγηση που θέλει τους
Αχαιούς να μην εγκαθίστανται στην Τροία, αλλά να αναχωρούν για τις πατρίδες τους με πλούσια λάφυρα, συμπίπτει και η ιδιαίτερα φτωχή παρουσία μεταγενέστερων μυκηναϊκών ευρημάτων.
Προφανώς, λοιπόν, η ποιητική αφήγηση του Ομήρου έχει βάση, ανεξάρτητα από το αν εμπνεύστηκε από έναν ή περισσότερους Τρωικούς Πολέμους, από μια γενικευμένη ή μια πιο περιορισμένη
σύγκρουση. Με τα λόγια της Ντόρας Βασιλικού, από το σημαντικότατο βιβλίο ο Μυκηναϊκός Πολιτισμός, το οποίο αποτελεί βασική πηγή για το δικό μας πόνημα: «Ήταν μια εκστρατεία όπως οι άλλες,
μια σχετικά μικρή στρατιωτική επιχείρηση, αλλά η εποποιΐα την έκανε το σύμβολο της ανδρείας
και της βιαιότητας του αχαϊκού κόσμου. Ήταν μία από τις επιχειρήσεις των ενωμένων Αχαιών, ένα
είδος κύκνειου άσματος του μυκηναϊκού κόσμου, πριν παρασυρθεί η Ελλάδα στη δίνη των αναταραχών του τέλους της χιλιετίας. Αλλά αν σήμερα ο Τρωικός Πόλεμος τοποθετείται στο τέλος της
Μυκηναϊκής εποχής, για τους Έλληνες της ιστορικής εποχής ήταν η αρχή της ιστορίας τους» (Βασιλικού, σελ. 399).
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Τα αίτια του Τρωικού Πολέμου
Όσο κι αν συναρπάζει η μυθική αρπαγή της Ελένης από τον Πάρη, δεν μπορούμε να φανταστούμε πως ένα τέτοιο γεγονός ήταν η πραγματική αιτία του πολέμου που οδήγησε στην καταστροφή
της Τροίας από τους Αχαιούς. Ίσως, βέβαια, ο μύθος της αρπαγής να απηχεί το κλίμα των επιδρομών και των λεηλασιών που συνέβαιναν στο Αιγαίο κατά τα τέλη της 2ης χιλιετίας π.Χ. Άλλοι θεωρούν ότι αυτός ο μύθος είναι πιθανώς μεταγενέστερος – μάλιστα, η αρπαγή μιας ωραίας βασίλισσας
ή βασιλοπούλας ως αφορμή για ηρωικές πράξεις ή πολέμους είναι πολύ συνηθισμένο μυθικό θέμα.
Ποιο, λοιπόν, είναι το ιστορικό υπόβαθρο του Τρωικού Πολέμου; Είναι πιθανόν ο Πάρης (;) και οι
σύντροφοί του να ήρθαν από γειτονική, ανατολική φιλική χώρα (Τροία;) και να άρπαξαν τη σύζυγο και τους θησαυρούς ενός Μυκηναίου ηγεμόνα, σε μια εποχή που τέτοιες επιδρομές ήταν συχνές
στο Αιγαίο. Είναι, επίσης, πιθανό ότι οι ηγεμόνες των Αχαιών, λίγα χρόνια αργότερα, επωφελούμενοι από την εξασθένηση του κράτους των Χετταίων και ζητώντας εκδίκηση και κυρίως λάφυρα,
εξεστράτευσαν εναντίον της Τροίας πριν από το τέλος του 13ου αι. π.Χ., όταν ο μυκηναϊκός κόσμος
είχε μεν αρχίσει να κλονίζεται, αλλά ήταν ακόμη ισχυρός.
Χαρακτηριστικές για την αναστάτωση που επικρατούσε σε όλη τη Μεσόγειο την εποχή εκείνη και
για τις σημαντικές μετακινήσεις πληθυσμών είναι επίσης οι μυθικές περιπέτειες των Αχαιών κατά
την επιστροφή τους. Ο Μενέλαος και ο Οδυσσέας βρέθηκαν
στην Αίγυπτο, που ζούσε σε κλίμα αναταραχής· ο Νέστορας
επέστρεψε στην Πύλο, που καταστράφηκε αμέσως· ο Αγαμέμνονας έφτασε στην Τίρυνθα, όπου δολοφονήθηκε· ο Διομήδης βρήκε στην Τίρυνθα τη γυναίκα του με άλλο σύζυγο
και αναγκάστηκε να εκπατριστεί στη Λιβύη· ο Νεοπτόλεμος
γύρισε στη Θεσσαλία, απ’ όπου έφυγε για την Ήπειρο.
Τα πραγματικά αίτια του Τρωικού Πολέμου, συνεπώς,
ήταν οικονομικά και γεωστρατηγικά. Οι Αχαιοί, επωφελούμενοι από την υποχώρηση των Χετταίων, θέλησαν να
εγκατασταθούν σε εκείνη τη ζώνη των μικρασιατικών παραλίων, στην οποία ως τότε δεν μπορούσαν να πλησιάσουν.
Ίσως να ήταν μια ύστατη και απεγνωσμένη προσπάθειά τους
να αντισταθμίσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες και τα
εμπόδια που τους ύψωναν πλέον οι «Λαοί της Θάλασσας».
Ήταν επίσης μια προσπάθεια να εκμεταλλευτούν τη γεωστρατηγική θέση της Τροίας και να αποκτήσουν τον έλεγχο του Ελλησπόντου.

Η Ελένη θεωρείται από αρκετούς επιστήμονες προελληνική θεότητα
με χθόνια υπόσταση, όπως η Περσεφόνη και η Αριάδνη. Οι θεότητες
αυτές, που είναι συγχρόνως και θεότητες της ευφορίας, συνδέονται
με μύθους αρπαγής, η οποία συμβολίζει την ανανέωση των εποχών.
Μάλιστα, η Ελένη συνδέεται και με έναν ακόμη μύθο αρπαγής: είχε
απαχθεί από τον Θησέα και διασώθηκε από τους Διόσκουρους. Στην
εικόνα, η αρπαγή της Ωραίας Ελένης, ελαιογραφία του Γκουίντο Ρένι
(17ος αι., Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
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Λαϊκή φαντασία και πραγματικά περιστατικά
«Η τρωική παράδοση των Ελλήνων, όπως διαμορφώθηκε μέσα στους αρχαϊκούς αιώνες –στην αρχή από τον απρόσωπο λαό και έπειτα από προσωπικούς ποιητές–, κρατεί την ανάμνηση από τα πολεμικά κατορθώματα των μεγάλων βασιλιάδων της μυκηναϊκής εποχής. Εδώ και εκατό χρόνια οι αρχαιολογικές έρευνες έδειξαν πως οι πολιτείες που αναφέρει ο τρωικός μύθος, οι Μυκήνες, το Άργος,
η Τίρυνθα, η Πύλος, η Θήβα, ο Ορχομενός, η Τροία και τόσες άλλες, ακμάζουν πραγματικά στα μυκηναϊκά χρόνια. Και δεν ήταν
κάστρα άπαρτα μόνο, ήταν και πλούσια.
»Ο λόγος του Ομήρου για τις πολύχρυσες Μυκήνες, για την πολύχρυση, πολύχαλκη πόλη του Πριάμου, για τους αλογάριαοτους
θησαυρούς του Ορχομενού, αποδείχτηκε από τα ευρήματα των ανασκαφών σωστός.
»Από εδώ και πέρα αρχίζουν οι αμφιβολίες: Οι Μυκήνες και η Τροία ως κράτη ακμάζουν στα μυκηναϊκά χρόνια – σωστά! Αυτό δεν
θα πει όμως πως ο πόλεμος ανάμεσα στους βασιλιάδες τους είναι οπωσδήποτε πραγματικός και αυτός. Ούτε η –συζητήσιμη καθαυτή– γνώμη πως τα ονόματα Αγαμέμνονας, Αχιλλέας, Αίας, Διομήδης κτλ. είναι ιστορικά και ανήκουν σε βασιλιάδες που έζησαν πραγματικά στη μυκηναϊκή περίοδο, σημαίνει αναγκαστικά και πως έζησαν και έδρασαν στα ίδια ακριβώς χρόνια, ώστε να βρεθούν να
πολεμούν όλοι μαζί κάτω από τα τείχη της Τροίας.
»Το ξέρουμε από τη μελέτη της ποίησης άλλων εθνών: Η λαϊκή φαντασία, όταν παίρνει να τραγουδήσει ένα πραγματικό περιστατικό -μιαν επιδρομή, έναν πόλεμο, μιαν άλωση-, δεν νιώθει ούτε τον παραμικρό δισταγμό να παραχαράξει από την πρώτη κιόλας ώρα την ιστορική αλήθεια: γνωστά από άλλες πηγές ιστορικά πρόσωπα, που απέχουν αιώνες μεταξύ τους, να τα παρουσιάσει
να παίρνουν μέρος σε μια κοινή εκστρατεία· ανάλογα με τις προτιμήσεις της, τους νικημένους να τους κάνει νικητές και τους νικητές νικημένους· να συγχύσει τα γεωγραφικά ονόματα και να μετατοπίσει τα πεδία
των μαχών· να αποβάλει όσα πραγματικά στοιχεία δεν ανταποκρίνονται στο λαϊκό γούστο και να παρεμβάλει άφθονα παραμυ
παραμυθικά θέματα.
»Για τους λόγους αυτούς, κάθε απόπειρα να
χρησιμοποιήσουμε τη μυθική παράδοση
του Τρωικού Πολέμου ως ιστορική
πηγή, είναι, κατά τη δικιά μας τουλάχιστον γνώμη, ατελεσφόρητη. Δεν
είναι καθόλου απίθανο την πρώτη αφορμή για να πλαστεί ο μύθος να
την έδωσε κάποιο πραγματικό πολεμικό επεισόδιο· πού όμως έγινε, από ποιους
λαούς και για ποιους λόγους, πότε και με
ποιαν έκβαση, δεν θα το μάθουμε ίσως ποτέ».
(Ι. Θ. Κακριδής, Ελληνική Μυθολογία,
«Τρωικός Πόλεμος», τόμ. 5, σσ. 12-13)
Η δολοφονία του
Αγαμέμνονα από τον Αίγισθο,
όπως απεικονίζεται σε
ερυθρόμορφο κρατήρα του
470-460 π.Χ. (Μουσείο Καλών
Τεχνών, Βοστόνη).

Ο Αχιλλέας ζεύει τα άλογά του στο άρμα. Θραύσμα μεγάλου
μελανόμορφου κάνθαρου, που χρονολογείται στο 560 π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Δεύτερη Ενότητα

Λεπτομέρειες από τρίωτο αμφορέα του
15ου αι. π.Χ. (αριστερά στο φόντο) από
την Πρόσυμνα της Αργολίδας (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα) και από
ψευδόστομο αμφορίσκο του 12ου αι.
π.Χ. (δεξιά) από τη Σκύρο (Αρχαιολογικό
Μουσείο Σκύρου).
Στον ψευδόστομο αμφορίσκο διακρίνεται
παράσταση μακρού πλοίου με έντονα κυρτή
πρύμνη και ευθύγραμμη ψηλή πλώρη που
καταλήγει σε κεφάλι πουλιού. Δίπλα στην
πρύμνη διακρίνεται το τριγωνικό πηδάλιο,
ενώ στη μέση του σκάφους υψώνεται το
κατάρτι, στερεωμένο με δύο τεντωμένα
σκοινιά, που είναι δεμένα στην πλώρη
και την πρύμνη. Από αυτή την ωραία
παράσταση δεν είναι εύκολα αντιληπτό
αν το πλοίο είναι πολεμικό, που θυμίζει τα
πλοία των «Λαών της Θάλασσας», ή απλό
ιστιοφόρο.
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ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ΣΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Μυκηναϊκό χρυσό δαχτυλίδι-σφράγισμα
με πολυπρόσωπη μυθολογική παράσταση.
Εικονίζεται ο απόπλους ή η άφιξη πλοίου με
ιερό ζεύγος. Προέρχεται από την Τίρυνθα
και χρονολογείται στον 16ο-15ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Οι Μυκηναίοι είχαν αρχίσει να ξανοίγονται στις θάλασσες του Αιγαίου
και της Μεσογείου και να αναπτύσσουν τη ναυτική τους δραστηριότητα ήδη από τον 16ο αι. Χ. Τους ώθησε σε αυτό η αναζήτηση
πρώτων υλών αλλά και τόπων διάθεσης των προϊόντων (τροφής, πρώτων υλών, ενδυμάτων ή όπλων) που συγκεντρώνονταν στα ανακτορικά κέντρα και περίσευαν μετά τη διανομή στα υποτελή στρώματα. Φαίνεται, μάλιστα, πως ήδη
από τα χρόνια εκείνα είχαν ταξιδέψει στη Μικρά Ασία και
την Κύπρο, στη συροπαλαιστινιακή ακτή και την Αίγυπτο,
στη δυτική Μεσόγειο και τον Εύξεινο Πόντο, και πως αυτά
τα ταξίδια είχαν συμβάλει στην ευημερία του μυκηναϊκού
κόσμου. Οι πρώτοι θαλάσσιοι πλόες τους, βέβαια, πραγματοποιήθηκαν σε μια εποχή που στις θάλασσες αυτές μεσουρανούσε
το μινωικό ναυτικό. Οι Μυκηναίοι μαθήτευσαν στο ναυτικό σχολείο
των Μινωιτών, διδάχτηκαν από τις επιδόσεις τους στη ναυτιλία και άρχισαν σιγά σιγά να χτίζουν τη δική τους θαλάσσια εμπορική παρουσία.
Τα κτερίσματα του 16ου αι. π.Χ. που βρέθηκαν στους Ταφικούς Κύκλους Α και Β των Μυκηνών είναι ενδεικτικά για τις εμπορικές σχέσεις της φάσης αυτής: «Μαζί με τα χρυσά και ασημένια αγγεία, τις χρυσές προσωπίδες, τα κοσμήματα, τα ξίφη και τα εγχειρίδια, υπήρχαν και έργα
μινωικής τέχνης, καθώς και αντικείμενα από τη μακρινή Ανατολή και την Αίγυπτο, ακόμη και από τη βορειοδυτική Ευρώπη. Όλος αυτός ο πλούτος αποδεικνύει ότι
οι Μυκηναίοι είχαν ήδη από τότε αναπτύξει σχέσεις και
συναλλάσσονταν με τους γειτονικούς λαούς ταξιδεύοντας τόσο στην Ανατολή όσο και στη Δύση. Τα κτερίσματα αυτά, που μερικά μπορεί να προέρχονται από επιτυχείς πολεμικές επιχειρήσεις, μιλούν για έναν πολιτισμό
μεγαλοπρεπή και στρατοκρατικό και για έναν ηγεμονικό
τρόπο ζωής με αντίστοιχες θεωρίες για τη μετά θάνατον
ζωή» (Σπαθάρη, σελ. 46).
Σημειώνεται, χαρακτηριστικά, για τις ναυτικές επιδό-

Λεπτομέρεια κρατήρα που απεικονίζει πολεμικό πλοίο. Προέρχεται
από την Έγκωμη της Κύπρου και χρονολογείται στο α' μισό του
13ου αι. π.Χ. (Μουσείο Αρχαιοτήτων της Μεσογείου και της Εγγύς
Ανατολής, Στοκχόλμη).
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Λεπτομέρεια από πήλινη σαρκοφάγο με
παράσταση πλοίου. Προέρχεται από το
Γάζι της Κρήτης και χρονολογείται γύρω
στα 1200 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

σεις των Μυκηναίων κατά την περίοδο αυτή: «Από τα μέσα του 16ου π.Χ.
αιώνα είναι φανερό ότι οι Μυκηναίοι ταξιδεύουν προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τις πηγές προμήθειας πρώτων υλών, κυρίως μετάλλου, όπως
αποδεικνύεται από τα μυκηναϊκά αντικείμενα που έχουν βρεθεί στο χώρο της
λεκάνης της ανατολικής Μεσογείου και, για πρώτη φορά, στην ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Η ευρωπαϊκή ήπειρος γνωρίζει τώρα τα πολιτιστικά προγράμματα των Μυκηναίων. Η Ελλάδα γίνεται η πρώτη δύναμη που την επηρεάζει και αναδεικνύεται για μιάμιση χιλιετία καθοριστικός παράγοντας
του εκπολιτισμού της.
»Για τη επικοινωνία και τις επαφές με κόσμους γεωγραφικά απομακρυσμένους, οι Μυκηναίοι δημιουργούν νέα μέσα συγκοινωνίας. Οι μεγάλες χερσαίες αποστάσεις καλύπτονται στους πρώιμους μυκηναϊκούς χρόνους με άμαξες και άλογα, πολύ πιο γρήγορα απ’ ό,τι στις προηγούμενες
εποχές. Παράλληλα με τις χερσαίες συγκοινωνίες, αναπτύσσεται και η επικοινωνία από τη θάλασσα. Με τα πλοία τους ταξιδεύουν οι Μυκηναίοι σε μακρινές περιοχές, όπως αποδεικνύεται από τα
μυκηναϊκά ευρήματα της πρώιμης εποχής του χαλκού στην Αγγλία ή από αντικείμενα που προέρχονται από το χώρο της απομακρυσμένης αυτής νήσου και βρέθηκαν στη μυκηναϊκή Ελλάδα. Στη
Δανία, σ’ ένα από τα νησιά της, βρέθηκε ένα ξίφος από αυτά που ανήκαν στον τύπο της άρχου-
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Ψευδόστομος αμφορίσκος στον οποίο
αποδίδεται σχηματοποιημένα, αλλά
με κάθε λεπτομέρεια, πλοίο με πανιά.
Προέρχεται από την Ασίνη της Αργολίδας
και χρονολογείται στα μέσα του 12ου αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).

Ομοίωμα τάλαντου της Μυκηναϊκής εποχής.
Προέρχεται από την Έγκωμη (;) της Κύπρου
(Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία).
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σας τάξης και απεικονίζει πλοίο με κουπιά. Είναι φυσικό, επομένως, να υποθέσουμε ότι την εποχή αυτή διέσχιζαν τις θάλασσες και έφταναν ως τη Βαλτική μεγάλα
ποντοπόρα πλοία. Μετέφεραν προϊόντα και πληρώματα, με αποτέλεσμα να είναι
δυνατή η ανταλλαγή γνώσεων ανάμεσα στους κατοίκους των παράκτιων χωρών.
Ο μυκηναϊκός κόσμος, στην προσπάθειά του για αναζήτηση πρώτων υλών, γίνεται πρωταγωνιστής στις εμπορικές συναλλαγές αλλά και στην πολιτιστική ανάπτυξη»
(ό.π., σσ. 46-47).
Γύρω στα 1450 π.Χ., τα μινωικά κέντρα καταστρέφονται και η μινωική
θαλασσοκρατορία αρχίζει να φθίνει. Οι Μυκηναίοι θα επωφεληθούν από αυτήν
την εξέλιξη: θα καλύψουν το κενό που άφηνε η υποχώρηση των Μινωιτών και θα
τους διαδεχτούν για μερικούς αιώνες στους δρόμους του θαλάσσιου εμπορίου,
αναπτύσσοντας στην αρχή σχέσεις με οικισμούς όπου οι Μινωίτες είχαν ιδρύσει αποικίες ή εμπορικούς σταθμούς και, στη συνέχεια, διαμορφώνοντας το δικό
τους δίκτυο σχέσεων.
Κατά τον 14ο και τον 13ο αι. π.Χ. –την εποχή της «αχαϊκής κυριαρχίας» και της
«μυκηναϊκής κοινής»–, η μυκηναϊκή ναυσιπλοΐα αναπτύσσεται σημαντικά και τα
διάφορα κέντρα των Αχαιών γνωρίζουν μεγάλη ακμή. Η οικονομία τους είναι εύρωστη, καθώς διαθέτει επάρκεια αγαθών και αναπτυγμένο εμπόριο, που εκτείνεται, με
πιο πυκνό δίκτυο τώρα, από την ιβηρική χερσόνησο ως τη Συροπαλαιστίνη και από τη
Μικρασία ως την Αίγυπτο.
Η ανάπτυξη του μυκηναϊκού εμπορίου κατά τους αιώνες αυτούς ευνοήθηκε από μια σειρά παράγοντες: από την ειρηνική και οικονομικά ανθηρή παρουσία της
Αιγύπτου στα χρόνια του Αμένοφη Γ΄ (1405-1367)· από τη βασιλεία του Αμένοφη Δ΄, ο οποίος
έστρεψε την προσοχή του στην εγχώρια θρησκευτική μεταρρύθμιση και δεν ασχολήθηκε με το εξωτερικό εμπόριο· και, τέλος, από το καθεστώς που διαμορφώθηκε μετά τη μάχη του Καντές, το 1275
π.Χ. (σελ. 34). Πάνω απ’ όλα, όμως, ευνοήθηκε από το ίδιο το ανακτορικό σύστημα και την ικανότητά του να οργανώνει εξειδικευμένη παραγωγή, να αποθηκεύει και να ανακατανέμει τα προϊόντα.
Αν και θα έπρεπε να νιώθουν ασφαλείς, καθώς κυριαρχούσαν στις θάλασσες και στην ηπειρωτική Ελλάδα, στα μέσα του 13ου αι. π.Χ. οι Μυκηναίοι πρέπει να αιθάνθηκαν απειλή από κάποιον
επερχόμενο κίνδυνο. Γι’ αυτό την περίοδο εκείνη ενίσχυσαν και επέκτειναν τις ήδη ισχυρές τους
οχυρώσεις, που ως τότε προορίζονταν περισσότερο για επίδειξη δύναμης παρά για άμυνα.
Στους δύο αιώνες που ανθούσε το μυκηναϊκό εμπόριο, οι πινακίδες της Γραμμικής Β δεν
μνημονεύουν τον όρο «έμπορος». Αυτό σημαίνει ότι δεν υπήρχε ξεχωριστή κατηγορία ιδιωτών εμπόρων κι ότι τα εμπόριο, όπως και τα πλοία που το εξυπηρετούσαν, βρισκόταν σε βασιλικά χέρια. Απουσιάζει, επίσης, από τις πινακίδες ο όρος «τιμή» και το ρήμα «αγοράζω», εκτός
από την ειδική περίπτωση της αγοράς δούλων.
Νόμισμα δεν υπήρχε και το εμπόριο λειτουργούσε με το σύστημα της ανταλλαγής.
Οι Μυκηναίοι εξήγαν ξυλεία, όπλα, αγγεία
(=κεραμική), κρασί, λάδι, μύρο, αρωματικά
έλαια, λινό και υφάσματα, και εισήγαν χρυσό, άργυρο, ελεφαντόδοντο, ημιπολύτιμους
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λίθους, ήλεκτρο (κεχριμπάρι), πορφύρα, μπαχαρικά και υφαντά.
Στις ανταλλαγές τους θα περιλαμβάνονταν, επίσης, τρόφιμα
ή σιτηρά, καθώς και ανθρώπινο δυναμικό (μισθοφόροι από την
Ελλάδα που εργάζονταν σε ξένους στρατούς ή δούλοι από εξωτερικές αγορές που αγοράζονταν από τους Μυκηναίους).
Το κυριότερο εμπορεύσιμο είδος, όμως, ήταν τα μέταλλα:
 Ο χαλκός, που έφτανε από τη Μέση Ανατολή ή από την Κύπρο,
για να προστεθεί στον χαλκό από τα μεταλλεία του Λαυρίου, που
επίσης αξιοποιούσαν οι Μυκηναίοι.
 Ο κασσίτερος, ο οποίος ερχόταν από την Αγγλία, την Ισπανία ή την
κεντρική Ευρώπη, μέσω των Άλπεων, της Αδριατικής ή των Βαλκανίων·
κυρίως, όμως, εισαγόταν από την Ανατολή, έχοντας ως ενδιάμεσους σταθμούς
τα λιμάνια της ανατολικής Μεσογείου (Ουγκαρίτ, Μίλητος, Ρόδος), όπου γίνονταν
οι ανταλλαγές.
Κράμα χαλκού και κασσίτερου είναι ο ορείχαλκος, ο οποίος χυτεύεται πιο εύκολα και
είναι πιο ανθεκτικός. Με αυτόν οι Μυκηναίοι κατασκεύαζαν όπλα, εργαλεία, κύπελλα, δοχεία, μαγειρικά σκεύη και λουτήρες.

Πήλινο ομοίωμα πλοίου από τις Μυκήνες, που
χρονολογείται στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Οι χρήσεις του χαλκού
Οι πινακίδες της Γραμμικής Β και άλλα ευρήματα από τα ανακτορικά εργαστήρια μας δίνουν πληροφορίες για τις διάφορες χρήσεις του χαλκού. Μαθαίνουμε, για παράδειγμα, ότι το μέταλλο αυτό συγκεντρωνόταν σε κάποια αποθήκη (προφανώς του ανακτόρου) και από εκεί διαμοιραζόταν στους χαλκείς
ή χαλκουργούς. Κι ακόμη ότι στο βασίλειο της Πύλου εργάζονταν 400 χαλκείς, παράγοντας άφθονα μεταλλικά αντικείμενα, που προορίζονταν για τις
εσωτερικές ανάγκες αλλά και για εξαγωγές. Για τον όγκο της βιοτεχνικής
παραγωγής χάλκινων αντικειμένων, μας δίνουν πληροφορίες το ναυάγιο της
Χελιδονίας Άκρας και η ποσότητα χαλκού που μοιραζόταν στους χαλκουργούς της Πύλου: και στις δύο περιπτώσεις ήταν περίπου ένας τόννος!

Μια εικόνα της εμπορικής δραστηριότητας κατά τους αιώνες αυτούς μάς δίνουν τα
ναυάγια της Χελιδονίας Άκρας και του Ουλού Μπουρούν (σσ. 68-69).
Όταν καταστράφηκαν τα ανάκτορα και κατέρρευσε η βασιλεία (περίπου 1200 π.Χ.), η διακίνηση των μετάλλων και γενικά των εμπορευμάτων πέρασε στα χέρια ιδιωτών (ανεξάρτητων εμπόρων), που τα μετέφεραν με τα πλοία τους στα διάφορα λιμάνια της Μεσογείου. «Αλλά πριν από το
τέλος, πριν από την παρακμή, υπάρχει η λάμψη της δημιουργικής πορείας των Αχαιών, της πρώτης
φυλής των Ελλήνων. Ανοίγονται κι αυτοί στη θάλασσα, όπως οι Μινωίτες, και κυριαρχούν σ’ ολόκληρη τη Μεσόγειο, ιδρύοντας σταθμούς από την Κύπρο ως τις Λιπάρες νήσους (Ιταλία) και από
την Κρήτη ως τον Εύξεινο Πόντο, όπου οι Αργοναύτες αναζήτησαν, σύμφωνα με την παράδοση, το
“χρυσόμαλλο δέρας”» (Σπαθάρη, σελ. 48).

Χάλκινος λύχνος από τον
θαλαμωτό τάφο 8 των Δενδρών,
α' μισό 15ου αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)
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ΤΑ ΠΛΟΙΑ ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ*

Όστρακο από κρατήρα με παράσταση
κωπήλατου πολεμικού πλοίου. Προέρχεται
από τον Κύνο Λιβανάτων στη Φθιώτιδα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Λαμίας).

Δεν είναι έργο εύκολο να αναπαραστήσουμε τα πλοία της Μυκηναϊκής και της ομηρικής εποχής. Πρώτα απ’ όλα γιατί αυτές οι δύο
εποχές δεν ταυτίζονται. Η Μυκηναϊκή εποχή χρονολογείται στο
δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ. και «κλείνει» τον κύκλο της
γύρω στα 1100 π.Χ., ενώ ο Όμηρος έζησε κατά τον 8ο αι. π.Χ.
(Γεωμετρική εποχή).
Στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, βέβαια, βρίσκουμε αρκετές
περιγραφές αρχαίων πλοίων – για την ακρίβεια, τις παλαιότερες
γραπτές περιγραφές ελληνικών πλεούμενων. Στις σελίδες τους,
υπάρχουν άφθονες αναφορές στους τύπους των πλοίων, τα επιμέρους τμήματά τους, τα εργαλεία της ναυπηγικής, τη ναυπηγική ξυλεία, τα υλικά κατασκευής, τις τεχνικές ναυπήγησης. Ωστόσο, δεν είναι χωρίς νόημα –και εδώ, όπως και γενικά για τα ομηρικά
έπη– ένα ερώτημα: Αυτές οι περιγραφές αποτελούν κατά βάση ιστορικά ή ποιητικά χωρία; Και το κυριότερο: αφορούν τη Μυκηναϊκή εποχή ή
την κατά πέντε περίπου αιώνες μεταγενέστερη εποχή που έζησε ο Όμηρος;
H αλήθεια βρίσκεται στη μέση. Στα ομηρικά έπη αντιπροσωπεύονται τόσο
τα πλοία της εποχής που έζησε ο μεγάλος ραψωδός της αρχαιότητας, όσο και
οι προφορικές παραδόσεις που του μεταφέρθηκαν από γενιά σε γενιά και τις
μετέτρεψε σε λεπτομερείς περιγραφές και στίχους. Τόσο η πραγματικότητα των
πλεούμενων κατά τους πιο κοντινούς του «Σκοτεινούς Χρόνους» –μεταξύ πτώσης του Μυκηναϊκού πολιτισμού και Γεωμετρικής εποχής–, όσο και η φαντασία
ενός μεγάλου δημιουργού.
Με δεδομένους τους περιορισμούς αυτούς, είναι λογικό να αναζητηθούν και άλλα τεκμήρια -εκτός από τις ομηρικές περιγραφές- που μας επιτρέπουν να αναπαραστήσουμε με σχετική
ακρίβεια τα πλοία της Μυκηναϊκής εποχής, της Αργοναυτικής και Τρωικής Εκστρατείας.

* Το κεφάλαιο βασίζεται σε πληροφορίες που αντλήθηκαν από τις ακόλουθες πηγές: Δήμητρα Καμαρινού-Καλλιόπη Μπάικα,
«Ομηρικά και μυκηναϊκά πλοία», περ. Αρχαιολογία, τεύχ. 94/2005 – Κωνσταντίνος Γ. Καταγάς, Ομηρικά ναυτικά θέματα, Ι. Σιδέρης, Αθήνα 2006 – Αθανάσιος Ν. Γιαννάκης, Ομηρικό Λεξικό Ναυτικών Όρων, Παιανία 2013 – Γιάννης Δ. Νάκας, «Νήες Μέλαιναι:
Πλοία και ναυπηγική στο Αιγαίο της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου», Ανακοίνωση στο συνέδριο THE “DARK AGES” REVISITED,
International Conference in Memory of William D. E. Coulson Department of History, Archaeology and Social Anthropology,
University of Thessaly, Volos, Greece 14-17 June 2007 – Έλση Σπαθάρη, Αρμενίζοντας στο Χρόνο – Το πλοίο στην ελληνική τέχνη,
ΚΑΠΟΝ, Αθήνα 1995 – Επτά Ημέρες/Η Καθημερινή, «Μεγάλα ναυάγια», 9/1/2000 – Επτά Ημέρες/Η Καθημερινή, «Αρχαία ναυάγια στη Μεσόγειο», 3/9/2000.
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Τα τεκμήρια αυτά μάς τα προσφέρουν απεικονίσεις πλοίων σε αγγεία ή τοιχογραφίες και πήλινα ομοιώματα σκαφών. Καθώς, μάλιστα, αυτές οι αναπαραστάσεις προέρχονται από διαφορετικές
περιοχές και διαφορετικούς αγγειογράφους, οι ομοιότητες στα πλοία τούς δίνουν αντικειμενικότητα και αξιοπιστία.
Σημαντικές πληροφορίες μάς δίνουν και τα ναυάγια της Μυκηναϊκής εποχής, που διασώζουν
τμήματα πλοίων, κυρίως όμως κατάλοιπα του φορτίου τους και των μέσων αποθήκευσης και
μεταφοράς αγαθών. Από αυτά, τα κοντινότερα χρονολογικά είναι τα ναυάγια του Ουλού Μπουρούν (14ος-13ος αι. π.Χ.), της Χελιδονίας Άκρας (1200 π.Χ.), του ακρωτηρίου των Ιρίων (1200
π.Χ.), του Μοδίου (12ος αι. π.Χ.). Από τα τρία πρώτα, τα οποία έχουν ερευνηθεί, μόνο το ναυάγιο
του Ουλού Μπουρούν διασώζει ένα ικανό τμήμα του ξύλινου σκαριού του και δίνει πληροφορίες για τη μέθοδο ναυπήγησής του.

Πεντηκόντορος, ομοίωμα
(Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, Πειραιάς)
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Πύλος: Ανασυνθέτοντας τα μυκηναϊκά πλοία

Oι τοιχογραφίες από το ανάκτορο
της Πύλου μάς δίνουν σημαντικές
πληροφορίες για το σχήμα, το μέγεθος και τη διακόσμηση των πλοίων που
ταξίδευαν στη Μεσόγειο τον 13ο αιώνα
π.Χ., την εποχή της μεγάλης ακμής του
μυκηναϊκού πολιτισμού. Τις πληροφορί
πληροφορίες αυτές τις οφείλουμε στην αρχαιολόγο
και συντηρήτρια Χαρίκλεια Μπρεκουλά
Μπρεκουλάκη, η οποία κατάφερε, ανασυνθέτοντας
Πλοίο της Μυκηναϊκής εποχής με ναυτίλους,
που κοσμούσε τον τοίχο στον προθάλαμο
τμήματα των τοιχογραφιών, να ζωντανέ
ζωντανέτου ανακτόρου στην Πύλο (Αρχαιολογικό
ψει και πάλι την επί χιλιετίες «χαμένη»
Μουσείο, Χώρα Τριφυλίας).
εικόνα των μυκηναϊκών πλοίων.
Αναφέρεται στο σχετικό δημοσίευμα της
εφημερίδας Το Βήμα (30/1/2011): «Ακόμη και το χρώμα της θάλασσας που ο Όμηρος
“χρωματίζει” κόκκινη με τους χαρακτηρισμούς “οίνοψ”, “ιώδειος”, “πορφύρειος” αποδει“χρωματίζει
κνύεται αληθινό, αφού οι τοιχογραφίες εικονογραφούν ακριβώς τους στίχους του. “Δεν
είναι περίεργο, γιατί όταν ο ήλιος γέρνει στη δύση του η Μεσόγειος βάφεται πράγματι κόκ
κόκκινη” λέει η κυρία Μπρεκουλάκη.
κινη
υπερ
Πώς ήταν λοιπόν αυτά τα πλοία με τα οποία οι Μυκηναίοι μπορούσαν να κάνουν υπερπόντια ταξίδια για το εμπόριο πρωτίστως και την επιβολή της κυριαρχίας τους σε πλούσιους
τόπους –ευθέως ή συγκεκαλυμμένα κάτω από ένα ποιητικό πέπλο μύθου, όπως αυτό του
Πάρη και της Ωραίας Ελένης
Ελένης– κανείς δεν το γνώριζε ως τώρα.
Η εικόνα σχηματίστηκε με την επιλογή και τη συγκόλληση σπαραγμάτων ζωγραφισμένων
κονιαμάτων, ανάμεσα στα χιλιάδες που έχουν διασωθεί.
Και το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό.
Τρία πλοία στη σειρά σε μια τοιχογραφία που έχει μήκος 2,30 μέτρα και ύψος 90 εκατοστά
συνθέτουν την παράσταση που αποκατέστησε η κυρία Μπρεκουλάκη.
Τα σκάφη είναι ζωγραφισμένα έτσι ώστε να διασταυρώνουν τις πρώρες και τις πρύμνες τους,
Πήλινο ρυτό μυκηναϊκής προέλευσης με παράσταση χταποδιού. Προέρχεται από την Ουγκαρίτ της
συροπαλαιστινιακής ακτής και χρονολογείται στον 14ο αι. π.Χ. (Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
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έχουν καμπίνα,
κουπιά και πηδάλια.
Ανθρώπινες
μορφές δεν σώζονται,
σίγουρα όμως θα υπήρχαν. Όσον αφορά το μήκος
τους, με βάση την τοιχογραφία, όπου το καθένα φθάνει περί τα 80 εκατοστά, στην
πραγματικότητα θα έπρεπε να ήταν
δέκα-δώδεκα μέτρα.
“Ξεχωριστό από τα τρία πλοία είναι το
πρώτο στη σειρά γιατί φέρει διακόσμηση με
πολύ έντονα σχήματα ζιγκ-ζαγκ, ένα μοτίβο που
συναντούμε για πρώτη φορά και το καθιστά μοναδικό”, λέει η αρχαιολόγος.
Ήταν μήπως ένα τελετουργικό πλοίο ή του βασιλιά; Απάντηση δεν μπορεί να δοθεί επί του παρόντος. Η παράσταση
πάντως συμπληρώνεται στο κάτω μέρος της με τέσσερα δελφίνια,
που αποδίδονται συμμετρικά, ενώ τη σύνθεση κλείνουν (άνω και κάτω) ταινίες με σχέδιο άβακα.
Η τοιχογραφία αυτής της πομπής πλοίων προέρχεται από μια μεγάλη αίθουσα του ανακτόρου,
το “δωμάτιο 64” όπως λέγεται, διαστάσεων 7χ10 μέτρα. “ Ήταν ο προθάλαμος μιας κύριας αίθουσας, που θεωρείται ότι ήταν η αίθουσα του θρόνου στην πρώτη φάση του ανακτόρου. Και αυτά τα
πλοία ήταν το πρώτο που έβλεπαν απέναντί τους οι άνθρωποι μπαίνοντας στον χώρο” λέει η κυρία
Μπρεκουλάκη.
Ένα ακόμη πλοίο ξεπήδησε όμως από τα θραύσματα των τοιχογραφιών του ίδιου δωματίου, με
ζωγραφισμένους ναυτίλους στο σκαρί του – ένα εξαιρετικά προσφιλές διακοσμητικό θέμα για τους
Μυκηναίους, ενδεχομένως μάλιστα και έμβλημα.
Η Πύλος άλλωστε φαίνεται ότι ήταν η δεύτερη ναυτική δύναμη της εποχής μετά τις Μυκήνες,
αφού, όπως καταγράφει ο Όμηρος στον Κατάλογο των Νηών, όταν ο Αγαμέμνονας κήρυξε πανστρατιά των Ελλήνων εναντίον της Τροίας, εκείνος διέθετε 100 πλοία και ο Νέστορας 90».

Γεωμετρικός αττικός κρατήρας από
τη Θήβα, με πολεμικό πλοίο και
σκηνή «απαγωγής», πιθανόν της
Ωραίας Ελένης από τον Πάρη ή της
Αριάδνης από τον Θησέα (735-710
π.Χ., Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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Τύποι πλοίων
Από τις απεικονίσεις της εποχής φαίνεται ότι στη μυκηναϊκή Ελλάδα δεν υπήρχε μόνο ένας τύπος
πλοίων, αλλά πολλοί και διαφορετικοί, γεγονός που αποδεικνύει τη ναυτική ισχύ των ΑχαιώνΜυκηναίων.
Τα πλοία που απεικονίζονται στα αγγεία ή στα πήλινα ομοιώματα της Μυκηναϊκής εποχής είναι
κυρίως κωπήλατα σκάφη, που έχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές από τα προγενέστερά τους
κυκλαδικά και μινωικά, αλλά και από τα μεταγενέστερά τους πλοία της Γεωμετρικής εποχής τόσο
σε επιμέρους στοιχεία όσο και συνολικά.
Οι απεικονίσεις αυτές δείχνουν σκάφη στενά, «συμφωνώντας» με τον Θουκυδίδη (1, 14), που
χαρακτήριζε τα πλοία της εποχής «μακρά», δηλαδή στενόμακρα, αλλά και με τον Όμηρο (ν 21-22),
που εμφανίζει τον Αλκίνοο να μην τοποθετεί τους λέβητες πάνω στα ζυγά, για να μην ενοχλούν
τους κωπηλάτες. Η γάστρα (= κύτος) των πλοίων φαίνεται να είναι ιδιαίτερα χαμηλή, με μικρή ή
καθόλου κύρτωση στην τρόπιδα, χαρακτηριστικό που εξυπηρετεί την ταχύτητα και την ευελιξία.
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Τα πλοία, με βάση τις πληροφορίες που μας δίνουν τα ομηρικά έπη και οι απεικονίσεις τους, ήταν
πεντηκόντοροι και εικόσοροι – είχαν, δηλαδή, σε ζεύγη 50 ή 20 κουπιά (Β 719, θ 37 και Α 309,
α 280, β 212, δ 669 και 778, ι 332, αντιστοίχως). Τα κουπιά αντιστοιχούν στις λοξές γραμμές των
μυκηναϊκών απεικονίσεων, ενώ η θέση των κωπηλατών απεικονίζεται με μια ζώνη κατακόρυφων
στύλων ανάμεσα στην πλώρη και την πρύμνη, μέχρι την κουπαστή. Τα κουπιά κατασκευάζονταν
από έλατο, κατά τον Όμηρο (δ 782, θ 53), και δένονταν χαλαρά με δερμάτινα λουριά στους σκαρμούς ή σκαλμούς (= τους μικρούς πασσάλους που ήταν μπηγμένοι στην κουπαστή).
Οι θέσεις των κωπηλατών (= ερετών) –οι οποίοι ποτέ δεν εικονίζονται– λέγονταν ζυγά (ι 99,
ν 21-22). Στην ουσία, οι θέσεις αυτές ήταν οι εγκάρσιες σανίδες που συνέδεαν τις δύο πλευρές του
πλοίου. Από τις πινακίδες της Πύλου είναι γνωστά πληρώματα (ερέτες) από πέντε περιοχές της,
αξιωματούχοι και «ναύδομοι», που τους χρησιμοποιούσε ο Νέστορας στα κωπήλατα πολεμικά του
πλοία, για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τους εξωτερικούς κινδύνους.
Με βάση τον ελάχιστο χώρο που απαιτείται ώστε ένας καθιστός κωπηλάτης να μπορεί να κωπηλατήσει με άνεση, μπορούν να υπολογιστούν κατά προσέγγιση οι διαστάσεις των μακρών πλοίων.

Πεντηκόντορος ζωγραφισμένη στην
εσωτερική πλευρά του χείλους αττικού
μελανόμορφου δίνου (530-510 π.Χ.,
Μουσείο Λούβρου, Παρίσι)

Ρυτό σε σχήμα μακρού πλοίου με
υπερυψωμένη πλώρη και πρύμνη
από τη Λάπιθο της Κύπρου (11501050 π.Χ., Κυπριακό Μουσείο,
Λευκωσία). Διακρίνονται καθαρά
τα χαρακτηριστικά του μακρού
μυκηναϊκού πλοίου: το μακρύ
χαμηλό σκαρί, το κυρτό άφλαστο
της πρύμνης, το έμβολο και τα ίκρια
της πλώρης. Παρόμοια μορφή με
τα μακρά πλοία του Αιγαίου και της
Κύπρου έχει μια παράσταση πλοίου
από τη Χάμα της Συρίας,
που χρονολογείται στην περίοδο
1200-1075 π.Χ.
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Έτσι, ένα μακρό πλοίο με πενήντα κωπηλάτες θα είχε μήκος περίπου 28-30 μ. και μέγιστο πλάτος περίπου 4 μ.
Τα μυκηναϊκά πλοία είχαν καρίνα, που διακρίνεται στα πήλινα ομοιώματα της εποχής και στον
Όμηρο αναφέρεται ως τρόπις (ε 130, η 252, μ 421 κ.α.). Τρόπιδα σε εμβρυακή μορφή υπάρχει στο
πλοίο του Ουλού Μπουρούν, καθώς και σε πήλινα ομοιώματα πλοίων. Η ύπαρξή της επιβεβαιώνεται
και από την παρουσία προεξοχής στην πλώρη, που μοιάζει με προέκταση της καρίνας σε μια σειρά
απεικονίσεις πλοίων. Η προεξοχή αυτή δεν αποτελεί έμβολο, γιατί δεν υπάρχει στα πολεμικά πλοία
κι έχει μικρό μέγεθος. Επιπλέον, καθώς το ακροστόλιο προεξέχει από το σκάφος, θα ήταν αδύνατος
ο εμβολισμός. Ίσως, λοιπόν, αυτή η προέκταση να βελτίωνε την υδροδυναμική και την πλοϊμότητα
των μυκηναϊκών σκαφών ή να χρησίμευε για την προσέγγισή τους στη στεριά.

Με φουσκωμένο το πανί, το καράβι του
Οδυσσέα, που είναι δεμένος στο κατάρτι,
προσεγγίζει το νησί που ζουν οι Σειρήνες,
ενώ οι σύντροφοί του κωπηλατούν με
δύναμη. Μελανόμορφη οινοχόη,
α΄ τέταρτο 5ου αι. π.Χ.
(Συλλογή Throneholst, Στοκχόλμη).
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Στις παραστάσεις των μυκηναϊκών πλοίων, το ποδόσταμο της πλώρης είναι φαρδύ, ογκώδες
και κάθετο προς την τρόπιδα. Το ποδόσταμο είναι χωριστό κομμάτι ξύλου, συνέχεια του πρωραίου άκρου της τρόπιδας, το οποίο στρέφεται προς τα πάνω. Σκίζει τα κύματα και είναι γνωστό επίσης ως «κοράκι της πλώρης». Στον Όμηρο, το ποδόσταμο εμφανίζεται με τον όρο στείρη (β 428),
που ετυμολογικά προέρχεται από τη λέξη στερεός και δηλώνει την ανάγκη στερεής και ανθεκτικής σύνδεσης τρόπιδας και ποδόσταμου.
Το ακροστόλιο (ή ακρόπλωρο ή άφλαστο) των μυκηναϊκών απεικονίσεων, δηλαδή η άκρη ή το
στόλισμα της πλώρης, έχει κοιλόκυρτο σχήμα.
Από τη μαρτυρία του Θουκυδίδη (1.10.4.1-1.10.5.4) αλλά και του Oμήρου, προκύπτει ότι τα
πλοία της εποχής του Τρωικού Πολέμου δεν είχαν συνεχές κατάστρωμα κάτω από τους
πάγκους κωπηλασίας – δεν ήταν, δηλαδή, κατάφαρκτα (ή κατάφρακτα). Είχαν μόνο δύο μικρά
καταστρώματα, τα ίκρια, στην πλώρη και την πρύμνη (0 676, β 415, μ 229 και 414, ν 73-75),
και έναν κεντρικό διάδρομο από σανίδες ανάμεσα στις δύο σειρές των κωπηλατών. Στα ίκρια των
ομηρικών πλοίων πλάγιαζαν οι άνδρες που επέβαιναν σε αυτά (γ 353, ε 252), ενώ ανάμεσά τους
υπήρχε ο άντλος, το κάτω μέρος, το κύτος του πλοίου. Με βάση τις παραστάσεις, το ίκριο της

Πήλινο ομοίωμα πλοίου από τη
Φορτέτσα της Κνωσού. Πρόκειται για
κοίλο, πιθανότατα εμπορικό πλοίο
(Πρωτογεωμετρική περίοδος, περ. 850 π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου).

Ο απόπλους του ελληνικού στόλου για την
Τροία. Ξυλογραφία από βιβλίο του Marcus
Tatius Alpinus, 1530.
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Το μυκηναϊκό πλοίο της Τραγάνας Πύλου,
κατά τον Γ. Κορρέ. Χρονολογείται στην
Υστεροελλαδική ΙΙΙΓ περίοδο και εκτίθεται
στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, στην
Αθήνα. Διακρίνονται η καρίνα (1), το
ποδόσταμο της πλώρης (2), τα ίκρια (3),
το κατάρτι και το πανί (4), το ακρόπλωρο
(5) και το πιδάλιο (6).

πλώρης ήταν η θέση για τις άγκυρες και τους πολεμιστές, ενώ, παράλληλα, εμπόδιζε τα κύματα
να εισβάλουν στο ανοιχτό κεντρικό τμήμα του πλοίου· το δε ίκριο της πρύμνης ήταν η θέση για
τον πηδαλιούχο.
Το πλοίο των μυκηναϊκών παραστάσεων και των ομηρικών επών είχαν κατάρτι (= ιστό),
τοποθετημένο στο μέσον του σκάφους. Το κατάρτι χρησίμευε για την ανάρτηση ενός μόνο τετράγωνου πανιού, που το ανέβαζαν κατά τον απόπλου του πλοίου και το κατέβαζαν όταν το πλοίο
έφτανε στον προορισμό του (Α 432-434, β 424). Ήταν στερεωμένο στην ιστοπέδη (μ 129, β
424-426), το κομμάτι ξύλου που βρισκόταν στη μέση (μεταξύ των πλευρών) του πλοίου και μέσα
από την τρύπα του περνούσε το κατάρτι. Η ομηρική ορολογία για τα ξάρτια και την ιστιοφορία (ε
254, 261) συσχετίζεται απόλυτα με τις απεικονίσεις τους στα αγγεία. Οι Μυκηναίοι κατάργησαν
τη μάτσα (= το οριζόντιο ξύλο στο κάτω μέρος του πανιού) των μινωικών και θηραϊκών πλοίων,
εφαρμόζοντας έναν νέο τύπο ιστιοφορίας, που υιοθετήθηκε στους χρόνους που ακολούθησαν.
Στους Μυκηναϊκούς χρόνους πρέπει να υπήρχαν και κοίλα πλοία, ωστόσο εύρημα που να τεκμηριώνει με ασφάλεια την ύπαρξή τους δεν υπάρχει, παρά μόνο στα μέσα του 9ου αι. π.Χ. (Φορτέτσα Κνωσού) Βεβαίως, αναφορά σε κοίλα εμπορικά (φορτηγά) πλοία -μία και μοναδική- βρίσκουμε και στην Οδύσσεια («νηός… φορτίδος ευρείης», ι 322-323).
Στην Οδύσσεια, βλέπουμε τον Όμηρο να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα και στην τέχνη της ναυσιπλοΐας. Περιγράφονται οι ικανότητες των ναυτικών να πραγματοποιούν με ασφάλεια μεγάλα ταξίδια,
ακόμη και στην ανοιχτή θάλασσα (παρά την αδυναμία τους να πλεύσουν κόντρα στον άνεμο), να
εντοπίζουν ασφαλή αγκυροβόλια και τοποθεσίες, να πλέουν μέρα και νύχτα με τη βοήθεια των
άστρων, του ήλιου και της σελήνης και χωρίς τη χρήση ναυτικών οργάνων.
Μία μοναδική αναφορά σε λιμενικά έργα γίνεται επίσης στην Οδύσσεια, όπου αναφέρονται οι
σκεπαστοί νεώσοικοι (όρος μεταγενέστερος, βέβαια) του λιμανιού των Φαιάκων (στ, 264-265).
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Τα θαλασσινά ταξίδια των Μυκηναίων ναυτικών
«Στα θαλασσινά τους ταξίδια συναντούν δελφίνια,
χταπόδια, ναυτίλους κι αχιβάδες, ατενίζουν τους
κύκλους που κάνει η θάλασσα και τις χιλιάδες
σπείρες που δημιουργεί το κύμα καθώς ξετυλίγεται
για να ακουμπήσει στη στεριά. Όλον αυτό τον κόσμο
τον απεικονίζουν στα έργα της τέχνης τους και στα
χρυσά δαχτυλίδια, μαζί με τα πλοία τους. Κυρίαρχοι των θαλασσών ως το τέλος του 13ου αιώνα π.Χ.,
ξεκινούν για την Τροία με ιστιοφόρα πλοία, εμπορικά και πολεμικά. Πέντε αιώνες αργότερα θα γραφτεί το έπος του ταξιδιού τους από τον Όμηρο που,
μαζεύοντας τους ελληνικούς μύθους γι’ αυτή τη
θαλασσινή εκστρατεία, θα δημιουργήσει τον ωραιότερο ποιητικό λόγο, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.
»Ο “κατάλογος των νηών” των ελλήνων ηγεμόνων και των πόλεων που πήραν μέρος στην τρωική
εκστρατεία, όπως μας τον έχει διασώσει ο Όμηρος,
μαρτυρεί τον αγώνα για την κατάκτηση ενός καινούριου μεγαλύτερου κόσμου, με την αθρόα συμμετοχή του ελληνικού κόσμου που ολοένα μεγάλωνε το χώρο επιρροής του.
»Το πόσο μεγάλος έγινε τότε ο χώρος της ελληνικής επιρροής, φανερώνεται μέσα από το ταξίδι του
Οδυσσέα, ταξίδι θαλασσινό, που δείχνει τη σχέση
του Έλληνα με τη θάλασσα, την πάλη του για την
κατάκτησή της, την έλξη που ασκεί σ’ αυτόν η γοητεία των Σειρήνων που στέκονται εμπόδιο στο δρόμο του προς τη Δύση, όπως παλιότερα οι Συμπληγάδες Πέτρες έφραζαν στον Ιάσονα το δρόμο προς
την Ανατολή.
»Μυθικές οι πλάνες του Οδυσσέα, όπως ο ίδιος
τις διηγείται στον βασιλιά των Φαιάκων, στα μυθικά
ταξίδια του στη χώρα των Λωτοφάγων, των Κυκλώπων, των Λαιστρυγόνων, στα νησιά του Αιόλου και
του Ήλιου, της Καλυψώς και της Κίρκης, αλλά και
πραγματικές, γιατί ποιος μύθος δεν κρύβει και μια
πραγματικότητα;» (Σπαθάρη, σελ. 48).

Ψευδόστομος αμφορίσκος από την Περατή (τάφος 15β) της Αττικής, που χρονολογείται
στον 12ο αι. π.Χ. Στην κοιλιά φέρει διακόσμηση από δύο χταπόδια (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Τα υλικά και οι τεχνικές ναυπήγησης

Εργαλεία της Εποχής του Χαλκού, που
βρέθηκαν σε ναυάγιο στα μικρασιατικά
παράλια. Εργαλεία ναυπηγικής υπήρχαν
πάνω στα πλοία της Μυκηναϊκής εποχής,
ώστε οι ναυτικοί να επισκευάζουν
τις βλάβες που παρουσιάζονταν.

Οι πληροφορίες των ομηρικών επών για τα υλικά με τα οποία κατασκευάζονταν τα πλοία ταιριάζουν απολύτως με τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πινακίδες της Γραμμικής Β και τα αρχαιολογικά και βοτανικά δεδομένα της Ύστερης Εποχής του Χαλκού.

Πήλινα ομοιώματα πλοίων
Πήλινο ομοίωμα πλοίου από την Ασίνη (12ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).
Τα ομοιώματα πλοίων και λέμβων είναι φτιαγμένα κυρίως από πηλό και βρέθηκαν μέσα σε
μυκηναϊκούς τάφους. Είναι πιθανότερο να συμβολίζουν το ταξίδι των νεκρών προς τον άλλο
κόσμο παρά να υπενθυμίζουν ναυτικές δραστηριότητες της ζωής του νεκρού. Τα ομοιώματα
αυτά των πλοίων και σκαφών της Μυκηναϊκής εποχής έχουν
βρεθεί κυρίως σε παράλιες θέσεις και νησιά και είναι μάρτυρες της επαφής των κατοίκων με το υγρό στοιχείο.
Υπάρχει μια σειρά ομοιωμάτων πλοίων που βρίσκονται στην
άμεση επιρροή των μινωικών παραδόσεων και προέρχονται
από τάφους του 13ου και του 12ου αιώνα. Τα περισσότερα
από τα μυκηναϊκά ευρήματα, κυρίως αγγεία και απεικονίσεις
πλοίων, χρονολογούνται σ΄ αυτή την εποχή (Σπαθάρη, σελ. 50).

Πιο συγκεκριμένα, η ναυπηγική ξυλεία προερχόταν από πεύκη, δρυ και ελάτη. Τα ξάρτια ήταν
κατασκευασμένα από φυτικές ίνες (φ 350-351) ή από δερμάτινους ιμάντες (μ 422-432).
Στον Όμηρο, συναντάμε αρκετές αναφορές στα μελανά σκάφη – «μέλαιναι νήες» (Β 759, 747,
777, 556 κ.α.). Προφανώς αυτές οι αναφορές σχετίζονται με την πίσσα που χρησιμοποιούσαν για να
στεγανοποιήσουν τα πλοία, με επάλειψη της γάστρας τους. Η πίσσα (= κατράμι) χρησιμοποιήθηκε
και μεταγενέστερα ως στεγανωτικό, όπως και για το γέμισμα των αρμών του καταστρώματος. Για
να στεγανοποιηθούν, τα πλοία αλείφονταν επίσης με κεδρία, δηλαδή υγρή πίσσα που λαμβάνεται
από την ξηρή απόσταξη ρητινούχων ξύλων και ειδικότερα με παράγωγα του ρετσινιού των πεύκων
(δ 277). Τέλος, τα πλοία που περιγράφει ο Όμηρος βάφονταν κόκκινα με μίλτο (Β 637, ι 125), μια
ορυκτή κόκκινη βαφή που αναφέρεται και στις πινακίδες της Κνωσού, ή με γαλάζιο ορυκτό χρώμα (Ο 693, Ψ 852, ι 482 κ.α.).
Σε ό,τι αφορά τα εργαλεία ναυπηγικής των Μυκηναϊκών χρόνων, δεν έχουμε σημαντικές πληροφορίες από αρχαιολογικά ευρήματα. Συγκρίνοντας, όμως, τις περιγραφές του Ομήρου (ε 162-163,
234-237, ι 384-386, Γ 60-62, Ο 410 κ.α.) με ευρήματα από αιγυπτιακές παραστάσεις ναυπήγησης πλοίων ή από ναυάγια της Μυκηναϊκής εποχής, συμπεραίνουμε ότι τα κυριότερα εργαλεία της
μυκηναϊκής ναυπηγικής ήταν ο πέλεκυς, ο διπλός πέλεκυς, το σκέπαρνον (= σκεπάρνι), η σμίλη,
το τρυπάνι και οι σφύρες.
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Απουσία ασφαλών ευρημάτων υπάρχει και γύρω από τις ναυπηγικές τεχνικές της Μυκηναϊκής
εποχής. Έτσι, η εικόνα που αποκτάμε σχηματίζεται από υλικά κατάλοιπα ναυαγίων της Εποχής του
Χαλκού στο Αιγαίο (κυρίως του Ουλού Μπουρούν), διατηρημένα αιγυπτιακά πλοία της 2ης χιλιετίας π.Χ., εικονογραφικά δεδομένα, πήλινα ομοιώματα πλοίων της Υστεροελλαδικής ΙΙΙΓ περιόδου
αλλά και από τις σχετικές περιγραφές των ομηρικών επών.
Φαίνεται, λοιπόν, πως τότε η ναυπήγηση ξεκινούσε αντίστροφα απ’ ό,τι γίνεται σήμερα: πρώτα
έχτιζαν το πέτσωμα (= τις σανίδες του κελύφους του πλοίου) και έπειτα τοποθετούσαν τον εσωτερικό σκελετό (κελυφική μέθοδος). Σήμερα, αντιθέτως, η ναυπήγηση των ξύλινων σκαφών ξεκινά
από τη δημιουργία του σκελετού, πάνω στον οποίο στερεώνεται το πέτσωμα (σκελετική μέθοδος).
Για τη σύνδεση των ξύλινων σανίδων χρησιμοποιούνται δύο τεχνικές:
1. Η τεχνική με τένοντες και εντορμίες (mortise-and-tenon). Σε αυτήν, στις πλευρές των
σανίδων του πετσώματος ανοίγονται σε τακτά διαστήματα οπές με ορθογώνια διατομή (εντορμίες).
Μέσα σε αυτές τοποθετούνται ένθετοι τένοντες (= ορθογώνιες σφήνες), που σταθεροποιούνται με
γόμφους (= ξύλινα καρφιά). Με αυτήν τη σύνθετη και αρκετά εξελιγμένη τεχνική ήταν κατασκευασμένα τα σύγχρονα της Μυκηναϊκής εποχής ναυάγια, του Ουλού Μπουρούν και της Χελιδονίας
Άκρας, όπως προκύπτει από τα ξύλινα τμήματα που διασώθηκαν.
2. Η τεχνική του ραψίματος. Σε αυτήν, κατά μήκος των πλευρών των σανίδων ανοίγονται
αντιδιαμετρικά οπές κυκλικής ή τριγωνικής διατομής και ράβονται μεταξύ τους με σκοινί από φυτικές ή ζωικές ίνες. Ξύλινα καρφιά ασφαλίζουν τις οπές και σταθεροποιούν το ράψιμο, ενισχύοντας
συγχρόνως τη στεγανότητα του πλοίου.
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Η κατασκευή της σχεδίας και η αναχώρηση
του Οδυσσέα από το νησί της Καλυψώς
Αντιγράφουμε από το βιβλίο του Κ. Γ. Καταγά, Ομηρικά Ναυτικά Θέματα: «Εδώ ο Ποιητής
εκπλήσσει με τις γνώσεις του για την κατασκευή ενός πλοίου και με το λεπτομερές ναυτικό του
λεξιλόγιο, με τους πολλούς και ειδικούς όρους των μερών και εξαρτημάτων ενός πλοίου, που
ασφαλώς ήταν καθιερωμένοι και σε χρήση για πολλούς αιώνες πριν από τον Όμηρο, από τους
Έλληνες θαλασσινούς της μυθολογίας, της Αργοναυτικής εκστρατείας και του Τρωικού πολέμου. Όρους που αποδεικνύουν τις βαθιές μας ναυτικές ρίζες και τη συνέχεια της ναυτικής μας
γλώσσας από εκείνο το μυθικό παρελθόν μέχρι σήμερα, καθώς όλοι σχεδόν αυτοί οι τεχνικοί
ναυτικοί όροι που συμπυκνώνονται σ’ αυτούς τους λίγους στίχους (43 στίχοι) της κατασκευής
της σχεδίας και της σκηνής του απόπλου του Οδυσσέα από το νησί της Καλυψούς, χρησιμοποιούνται απαράλλαχτοι στην σημερινή ναυτική μας γλώσσα.
»Πρέπει εδώ να σημειώσουμε πως χρειάστηκε ιδιαίτερη προσπάθεια μετά την Εθνική μας
παλιγγενεσία για να κρατήσει η γλώσσα μας αυτούς τους αρχαίους Ομηρικούς ναυτικούς όρους.

Ναυπηγικές τεχνικές στον Όμηρο
«Στα ομηρικά έπη, δύο χωρία που έχουν προκαλέσει πολλές αμφιλεγόμενες ερμηνείες, πιθανόν υποδηλώνουν γνώση και των δύο ναυπηγικών τεχνικών.
Στην Ιλιάδα (Β 135) αναφέρεται ότι ύστερα από εννέα χρόνια
πολιορκίας της Τροίας ο στόλος των Αχαιών είχε υποστεί σημαντικές φθορές, "οι σανίδες είχαν σαπίσει και τα σχοινιά είχαν λυθεί".
Η αναφορά θεωρήθηκε από κάποιους μελετητές ως ενδεικτική
της εφαρμογής της τεχνικής του ραψίματος στα πλοία των Αχαιών.
Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε αν ο στίχος αναφέρεται σε κάποιο τμήμα
των πλοίων, που δεν αποκλείεται να ήταν ραφτό, ή στα ιστία.
Στην Οδύσσεια, σε ένα χωρίο αποκαλυπτικό για τη ναυπηγική τέχνη και την τεχνολογία της εποχής, ο Οδυσσέας κατασκευάζει πλοίο, για να φύγει από το νησί της Καλυψώς, με τένοντες και εντορμίες, ασφαλισμένες με γόμφους
(ε 244-261)» (Δ. Καμαρινού-Κ. Μπάικα, σελ. 27).
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Στο πέρασμα των αιώνων και ιδιαίτερα από την Ρωμαϊκή εποχή και την εποχή του Βυζαντίου
με τις επιδράσεις της Λατινικής και αργότερα των ναυτικών διαλέκτων των ναυτικών Δημοκρατιών της Ιταλίας (Γένοβας, Βενετίας) στις οποίες δυστυχώς περιήλθε το ναυτικό εμπόριο με
την αναγκαστική ανοχή του Βυζαντίου, η Ελληνική ναυτική γλώσσα είχε πάρει πολλά στοιχεία κυρίως από την Ιταλική.
»Η προσπάθεια αυτή έγινε επίσημα με νόμους και διατάγματα του νεοελληνικού κράτους και στηρίχθηκε στις εργασίες εμπνευσμένων Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού και κυρίως του Πλοιάρχου Λεωνίδα Παλάσκα (1819-1880) που συνέταξε το περίφημο “Ναυτικό Ονοματολόγιο” με το οποίο η ναυτική ορολογία στο Πολεμικό Ναυτικό αποκαθιστούσε όσους Ομηρικούς ναυτικούς όρους είχαν παραφθείρει οι αιώνες της θαλασσινής ζωής που, αν και πάντοτε Ελληνική, είχε υποστεί τις επιδράσεις
κατακτητών και από την Δύση και από την Ανατολή.
»[…] Ας ιδούμε λοιπόν το κείμενο αφού δώσουμε την σκηνοθεσία που μας παρουσιάζει
ο ποιητής και τους επίσης τεχνικούς όρους που υπάρχουν σ΄αυτήν.
»Η Καλυψώ δίνει στον Οδυσσέα πέλεκυν μέγα, χάλκεον που έκοβε και από τις
δύο μεριές, και είχε μέσα του στειλεόν ελάινον (στυλιάρι από εληά) και επίσης σκέπαρνον εύξοον (σκεπάρνι κοφτερό), και τον οδηγεί στην παραθαλάσσια άκρη του
νησιού, όπου υπήρχαν πανύψηλα δέντρα, λεύκες και έλατοι ουρανομήκεις (ποιητική έκφραση που χρησιμοποιείται και σήμερα π.χ. για τις ζητωκραυγές) και όλα
αυτά κατάξερα, ώστε πλώοιεν ελαφρώς (ώστε να επιπλέουν ελαφρά στην θάλασσα)»
(Κ.Γ. Καταγάς, σσ. 109-111).

Ακόμη κι όταν ζούσε με την ωραία
Καλυψώ, ο Οδυσσέας νοσταλγούσε την
πατρίδα του. Έτσι, ερχόταν κάθε τόσο στη
βραχώδη ακρογιαλιά και αγνάντευε προς
το πέλαγος. Προγναθίδα κράνους, 425-400
π.Χ. (Κρατικό Μουσείο, Βερολίνο).

Όστρακο από μεγάλο πήλινο αμφορέα με παράσταση κωπήλατων πλοίων, στα οποία διακρίνεται το έμβολο
στην πλώρη. Προέρχεται από την Ιωλκό και χρονολογείται στα 1600-1550 π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Βόλου). Τα δύο πλοία, μαζί με την απεικόνιση πλοίου με οπλισμένους κωπηλάτες, η οποία προέρχεται από
πήλινο πίθο του 17ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στην Αίγινα, αποτελούν την πιο παλιά απεικόνιση πλοίων της
Μυκηναϊκής εποχής. Το γεγονός ότι ένα από τα δύο βρέθηκε στην Ιωλκό αποδεικνύει την πρώιμη ίσως
ανάπτυξη της ναυσιπολοΐας στο θεσσαλικό λιμάνι, απ’ όπου ξεκίνησαν οι Αργοναύτες την εκστρατεία τους.

Κατάλοιπο του ξύλινου τμήματος του ναυαγίου Ουλού Μπουρούν.
Στη σχεδιαστική αναπαράστασή του φαίνεται η θέση των
εντορμιών, των τενόντων και των γόμφων στο πέτσωμα.
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Ναυάγια: από το Ουλού Μπουρούν στα Ίρια

Στην εικόνα αυτού του ναυαγίου
αναγνώρισαν μερικοί τον καταποντισμό
του πλοίου και των συντρόφων του
Οδυσσέα, όταν ξεμάκρυναν από το νησί
του Ήλιου. Ανάπτυγμα από την παράσταση
του λαιμού οινοχόης, ύστερος 8ος αι. π.Χ.
(Κρατική Συλλογή Αρχαιοτήτων, Μόναχο).

Το 1959-1960 ανασύρθηκαν από το βυθό της Μεσογείου λείψανα πλοίου που ναυάγησε περί το
1200 π.Χ. στα ανοιχτά της Χελιδονίας Άκρας (στα παράλια της Μικράς Ασίας). Το τμήμα του
κύτους που διασώθηκε σφηνώθηκε σε μια ρωγμή, ενώ τα υπόλοιπα τμήματα και το ελαφρύτερο
μέρος του φορτίου του χάθηκαν, καθώς παρασύρθηκαν από τα θαλάσσια ρεύματα. Το πλοίο κατευθυνόταν από την Ανατολή προς τη Δύση και μετέφερε 500 κιλά ταλάντων, κεραμικά, εργαλεία,
καλάθια. άλλα αντικείμενα οικιακής κυρίως χρήσης και ορισμένα πολύτιμα αντικείμενα.
Μερικά μίλια δυτικά της Χελιδονίας, ανάμεσα στην Κύπρο και τη Ρόδο και κοντά στο Κας της
νότιας Τουρκίας, ανακαλύφθηκε το 1982 το λεγόμενο ναυάγιο του Ουλού Μπουρούν. Θεωρείται το «αρχαιότερο ναυάγιο του κόσμου», καθώς χρονολογείται στον 14ο ή 13ο αι. π.Χ., και πιστεύεται ότι σχετιζόταν με το μυκηναϊκό εμπόριο.
Το πλοίο προερχόταν από την Κύπρο και έπλεε πιθανότατα προς την επικράτεια των Χετταίων ή την Αίγυπτο. Είχε μήκος 15 μ. και ήταν κατασκευασμένο με κέδρο, με την κελυφωτή μέθοδο.
Πάνω του βρίσκονταν άνδρες καλά οπλισμένοι, όπως προκύπτει από τον μεγάλο αριθμό σπαθιών,
τόξων και βελών που ανασύρθηκαν.

Σχεδιαστική αναπαράσταση
του πλοίου των Ιρίων
(Σχέδιο Γ. Νάκας)

Σπάνιος μυκηναϊκός αμφορέας από το
ναυάγιο των Ιρίων. Έχει δύο κατακόρυφες
λαβές, οι οποίες φέρουν στο πάνω μέρος
τους εγχάρακτο σημείο που μοιάζει με
τον αραβικό αριθμό 1. Το σύμβολο έχει
χαραχτεί πριν από το ψήσιμο του αγγείου
και είναι χαρακτήρας συλλαβικής γραφής
ή απλώς σημείο του κεραμέα.

Το φορτίο του πλοίου περιλάμβανε ακατέργαστες πρώτες ύλες και κυρίως κυπριακό χαλκό βάρους 10 τόνων σε μορφή ταλάντων και μικρότερων δισκοειδών κομματιών.
Περιλάμβανε, επίσης, έναν τόνο κασσίτερου σε παρόμοια σχήματα, καθώς και τάλαντα
από κυανή ύαλο (κοβάλτιο). Το μεγαλύτερο μέρος των κατεργασμένων αντικειμένων
αποτελούνταν από κυπριακά πήλινα σκεύη – ανάμεσά τους και ο μοναδικός φημισμένος σκαραβαίος που φέρει το όνομα της βασίλισσας Νεφερτίτης. Στο πλοίο βρέθηκαν και
διάφορα είδη πολυτελείας (χρυσό μετάλλιο, χρυσά βραχιόλια, κολιέ, δαχτυλίδια, ακατέργαστο ελεφαντόδοντο, χρυσό κύπελλο, ήλεκτρο). Η «πολυεθνικότητα» του θαλάσσιου εμπορίου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού είναι πασιφανής, καθώς στο φορτίο του ναυαγίου
του Ουλού Μπουρούν υπήρχαν αντικείμενα από κάθε πολιτισμό: μυκηναϊκά όπλα και εγχειρίδια, παλαιστινιακά αγγεία και εγχειρίδια, κυπριακά αγγεία και λυχνάρια, αγαλματίδιο και είδη
μικροτεχνίας (κοσμήματα) από την Αίγυπτο, αμφορείς που κάποτε περιείχαν κρασί από τη Ρόδο,
φοινικικά λατρευτικά αγαλματίδια και σουμεριακοί σφραγιδόλιθοι.
Σημαντικές πληροφορίες μάς δίνει και το ναυάγιο κυπρομυκηναϊκού πλοίου που εντοπίστηκε
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το 1962 μπροστά από το ακρωτήριο των Ιρίων, στην Αργολίδα, και
ερευνήθηκε συστηματικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Το ναυάγιο τοποθετείται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού (1200 π.Χ.), πιστοποιεί τις στενές εμπορικές σχέσεις της Κύπρου με την Αργολίδα και τα
εκεί μυκηναϊκά κέντρα και δίνει πολύτιμες πληροφορίες για το διαμετακομιστικό εμπόριο στην Ανατολική Μεσόγειο στα τέλη του 13ου αι.
π.Χ. Στο πλοίο, που δεν ξεπερνούσε σε μήκος τα 10 μέτρα και κατευθυνόταν από την Κύπρο προς την Αργολίδα, με ενδιάμεσο σταθμό την Κρήτη, βρέθηκαν αγγεία μεταφοράς και χρηστικά είδη με προέλευση κυπριακή, κρητική και ελλαδική. Πιο συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκαν 25 κεραμικά –αμφορείς από την Πελοπόννησο, πίθοι από την Κύπρο, ψευδόστομοι
αμφορείς από την Κρήτη για τη μεταφορά λαδιού και κρασιού και διάφορα άλλα
αγγεία–, καθώς και λίθινη άγκυρα, που σήμερα εκτίθενται στο Μουσείο των Σπετσών.

Τρόπος φόρτωσης
των αμφορέων σε αμπάρι πλοίου

Χρυσά κοσμήματα τα οποία βρέθηκαν στο ναυαγισμένο πλοίο του Ουλού Μπουρούν.
Στο κέντρο, επάνω, ο μόνος γνωστός χρυσός σκαραβαίος με το όνομα της Νεφερτίτης, συζύγου του φαραώ Ακενατόν.
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Οι Αχαιοί προσπαθούν να αποβιβαστούν
στην ακτή της Τροίας. Μικρογραφία από
τον «Τρωικό Πόλεμο» του Conrand von
Würzburg (1450, Bibliotheca Augustana).
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Νηυς (= πλοίο): από τις πιο συχνές
λέξεις των oμηρικών επών
Η λέξη πλοίο (= νηυς ή ναυς) «είναι μεταξύ των έξι ουσιαστικών (λέξεων) που επαναλαμβάνονται
πάνω από 500 φορές στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια, πράγμα που δείχνει την κυρίαρχη θέση που
κατέχει το πλοίο στα ομηρικά έπη. […] Επίθετα της νηός στα ομηρικά έπη:
- αμφιέλισσα = εκατέρωθεν (κατά την πλώρη και την πρύμνη ή κατά τις πλευρές ) κυρτό πλοίο,
- γλαφυρή = λαξευτό, κοίλο
- ευεργής = καλοφτιαγμένο, κατεργασμένο, καλοδουλεμένο
- εύπρυμνος = καλόπρυμνο, αυτό που έχει στέρεη ή ωραία πρύμνη
- εύσελμος = καλοδεμένο πλοίο (πλοίο με καλή κατασκευή), ως προς το κατάστρωμά του και τα
θρανία των κωπηλατών του
- θοός = ταχύ, ευκίνητο
- κοίλη = βαθύ, κοίλο
- κυανοπρώειος = πλοίο με κυανόχρωμη
πλώρη, κυανόπλωρο
- μέλαινα = πλοίο μαύρου χρώματος, το οποίο
οφείλεται στην πίσσα με την οποία το έβαφαν ή με κάτι άλλο μαύρου ή κυανού χρώματος, κατ’ άλλους, λόγω του σκούρου χρώματος που αποκτούσε το πλοίο με την πάροδο του χρόνου, κάτι που φαίνεται να μην
ευσταθεί
- μιλτοπάρηος = πλοίο με κόκκινες παρειές
(μάσκες), κοκκινόπλωρο, ερυθροπάρειο.
- ποντοπόρος = ποντοπόρο, θαλασσοπόρο
πλοίο
- φοινικοπάρηος = ερυθρόπλωρο
κοκκινόπλωρο»

Τμήμα γεωμετρικού κρατήρα από
το νεκροταφείο του Διπύλου, με
παράσταση πολεμικού πλοίου με
μεγάλο πανί (760-750 π.Χ., Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

(Α.Γ. Γιαννάκης, Ομηρικό Λεξικό Ναυτικών
Όρων, σελ. 184)

Αριστερά: Λεπτομέρεια από αττικό μελανόμορφο αμφορέα. Το πνεύμα ή η ψυχή του
Αχιλλέα, με μορφή πολεμιστή, πετάει πάνω από το πολεμικό πλοίο, ταξιδεύοντας για τα
νησιά των Μακάρων, κοντά στο Σίγειο (περ. 510 π.Χ., Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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Η ΜΥΚΗΝΑΪΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Ελεφαντοστέινο ανάγλυφο πλακίδιο
Μυκηναίου πολεμιστή με οκτώσχημη
ασπίδα, οδοντόφρακτο κράνος και
ακόντιο. Προέρχεται από το Αρτεμίσιο της
Δήλου και χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ.
(Αρχαιολογικό Μουσείο Δήλου).

Οι Μυκηναίοι είχαν από νωρίς αναπτύξει σχέσεις με περιοχές πέρα από τον κορμό της ηπειρωτικής
Ελλάδας. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι σχέσεις αυτές απαιτούσαν θαλάσσια ταξίδια και στηρίχτηκαν στα μυκηναϊκά πλοία, καθώς και στην τόλμη και τη ναυτική δεινότητα των πληρωμάτων τους. Οι επαφές έγιναν συχνότερες και επεκτάθηκαν σε πιο απομακρυσμένες χώρες μετά
το 1450 π.Χ. (καταστροφή των ανακτόρων στην Κρήτη) και κυρίως μετά το 1370 π.Χ. (καταστροφή
του ανακτόρου της Κνωσού). Δυτικά, οι Αχαιοί έφτασαν ως την Ισπανία, ανατολικά ως τον Ευφράτη, νότια ως την κοιλάδα του Νείλου και βόρεια
ως την Ιλλυρία, τη Μακεδονία και τη Θράκη, κι
ακόμη ως τη Βαλτική, τη Βρετανία, τις παραδουνάβιες περιοχές και τον Εύξεινο Πόντο.
Σε όλες αυτές τις περιοχές ίσως δεν έφτασαν οι
ίδιοι· σίγουρα, όμως, έφτασαν τα προϊόντα τους
(ιδίως κεραμικά), που διακινήθηκαν πιθανώς από άλλους λαούς. Πρέπει, συνεπώς, να χρησιμοποιούμε με φειδώ τον
όρο «μυκηναϊκή επικράτεια» και να
διακρίνουμε τις περιοχές στις
οποίες απλώς αποκαλύφθηκαν μυκηναϊκά ευρήματα
από τις περιοχές στις οποίες δημιουργήθηκαν πραγματικοί εμπορικοί σταθμοί
ή αποικίες.
Στην αρχή, οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν σχέσεις με οικισμούς όπου
οι Μινωίτες, τους οποίους διαδέχτηκαν στους δρόμους του θαλάσσιου εμπορίου, είχαν ιδρύσει σταθμούς
ή αποικίες. Δεν έμειναν, όμως, εκεί·
επέκτειναν τις επαφές τους και δημιούργησαν στη συνέχεια το δικό τους δίκτυο
εμπορικών σχέσεων.
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Η ναυτική δραστηριότητα στις πινακίδες
της Γραμμικής Β
«Από τους χρόνους αυτούς [σσ. 14ος-13ος αι. π.Χ.] παραδίδονται ρητά στις πινακίδες της
Γραμμικής Β και οι αρχαιότεροι ναυπηγικοί και ναυτικοί όροι ελληνικής λαλιάς όπως
nauodomo (ναύδομος, ναυπηγός) και ereta (ερέτης, κωπηλάτης) –600(!) οι κωπηλάτες στις
πινακίδες της Πύλου–, ενώ ο σχηματισμός μυκηναϊκών ανδρικών ονομάτων με πρώτο ή
δεύτερο συνθετικό τη λέξη ναυς (π.χ. nausikete[we], eunawo, okunawo) είναι κι αυτός, με
τον τρόπο του, δηλωτικός ναυτοσύνης. Διαφωτιστικές αποδεικνύονται επί του προκειμένου
και οι έμμεσες αναφορές των πινακίδων στο ναυτικό εμπόριο, σε θαλάσσιες μετακινήσεις
ατόμων και σε συναφείς επιχειρήσεις, όχι πάντα ειρηνικού χαρακτήρα. Διασχίζοντας
το Αιγαίο θα έφτασε, λόγου χάρη, στη Βοιωτία ο μνημονευόμενος στις πινακίδες
της Θήβας Μιλήσιος (miratijo), κι ένα ανάλογο ταξίδι έκαναν γυναίκες από
την Κνίδο (kinidija),, τη Μίλητο (miratija) και τη Λήμνο (raminija), για
να καταλήξουν υφάντρες στο ανάκτορο της Πύλου – αυτές, όμως, φαίνεται, ως ανδράποδα του ταραγμένου εκπνέοντος 13ου αι. π.Χ., που βρήκε τους Μυκηναίους δραστήρια παρόντες στα νησιά του ανατολικού
Αιγαίου και στην παράλια μικρασιατική ζώνη, στους χρόνους δηλαδή
λίγο πριν τον θρυλούμενο Τρωικό πόλεμο» [Α.Γ. Βλαχόπουλος (επιστ.
επιμ.), Αρχαιολογία – Νησιά του Αιγαίου, σσ. 47-48].

Ειδώλιο βοοειδούς.
Προέρχεται από ιερό
στη Φυλακωπή της Μήλου
και χρονολογείται στον
14ο αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Μήλου).

Γεφυρόστομη πρόχους από την Αγία Ειρήνη της Κέας,
που χρονολογείται στον 15ο αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Κέας).
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Οι Αχαιοί στην Κρήτη

Κεφαλή κρανοφόρου πολεμιστή από
ελεφαντοστό. Προέρχεται από θολωτό τάφο
στη Φυλακή Αποκορώνου και χρονολογείται
στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό
Μουσείο Χανίων).

Η Κρήτη ήταν από τις πρώτες περιοχές στις οποίες επεκτάθηκαν οι Αχαιοί. Εκεί έφτασαν γύρω
στα 1450 π.Χ., μια περίοδο κατά την οποία καταστράφηκαν τα περισσότερα ανακτορικά κέντρα του
νησιού. Η Κνωσός επηρεάστηκε μεν λίγο από αυτή την καταστροφή, όμως στα χρόνια που ακολούθησαν επηρεάστηκε από το μυκηναϊκό πνεύμα και απέκτησε νέα χαρακτηριστικά. Τις σχέσεις των
δύο πολιτισμών μαρτυρεί και η αφθονία πινακίδων Γραμμικής Β που βρέθηκαν στα Μάλια, στην
Κυδωνία (Χανιά) και, πάνω απ’ όλα, στην Κνωσό.
Λίγο αργότερα, θα ακολουθήσει και η Κνωσός τη μοίρα των άλλων μινωικών κέντρων. Θα καταστραφεί γύρω στα 1370 π.Χ. από πυρκαγιά, σεισμό, εξέγερση ή σύγκρουση με τους Μυκηναίους
της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το γεγονός αυτό, κύκνειο άσμα της μινωικής θαλασσοκρατίας, θα επιτρέψει την αποφασιστικότερη παρουσία των Μυκηναίων στη Μεγαλόνησο, τον έλεγχο στους ως
τότε μινωικούς εμπορικούς σταθμούς και αποικίες και την κυριαρχία στο Αιγαίο και στη λεκάνη
της ανατολικής Μεσογείου.
Έκτοτε, στο νησί θα δημιουργηθεί ένας τύπος «αυτόνομων βασιλείων» κατά τα μυκηναϊκά πρότυπα, ενώ σημαντικό ρόλο θα αποκτήσει η Κυδωνία (σημερινά Χανιά), που θα συνδεθεί στενά με
μυκηναϊκά κέντρα της Αργολίδας και της Βοιωτίας και θα κατοχυρώσει κομβική παρουσία στο
εμπόριο μεταξύ κεντρικής και ανατολικής Μεσογείου. Οι Μυκηναίοι δεν πρέπει να κυριάρχησαν
ολοκληρωτικά στο νησί, επηρέασαν όμως σημαντικά τη ζωή των κατοίκων του και άσκησαν κάποια
μορφή ελέγχου. Ωστόσο οι Κρήτες δεν αφομοιώθηκαν, κράτησαν τις δικές τους παραδόσεις, τόσο
στη ζωή όσο και στην τέχνη.
Στην Τρωική Εκστρατεία συμμετείχαν με 80 πλοία οι πόλεις
Κνωσσός, Γόρτυνα, Λύκτος, Μίλητος, Λύκαστος, Φαιστός και
Ρύτιον, με επικεφαλείς τον εγγονό του Μίνωα, Ιδομενέα και
τον Μηριόνη. Από το 1200 π.Χ. η δύναμη των Αχαιών ανάκτων
υποχωρεί και στην Κρήτη, για να φτάσουμε έτσι στο β' μισό
του 12ου αι. π.Χ., οπότε οι περισσότεροι από τους οικισμούς
της Μυκηναϊκής εποχής (Κνωσός, Φαιστός, Μάλια, Χανιά κ.ά.)
εγκαταλείπονται.

Κυριαρχώντας
στα νησιά του Αιγαίου

Χρυσό έλασμα με παράσταση ανθρώπινης
μορφής από το μυκηναϊκό νεκροταφείο
του Καμινιού στη Νάξο (12ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Νάξου)
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Στις Κυκλάδες ευρήματα της Μυκηναϊκής εποχής έχουν εντοπιστεί σε πολλές θέσεις: στη Μήλο, στην Πάρο, στην Αμοργό,
στη Νάξο, στην Κέα, στην Κίμωλο, στη Σίφνο, στην Τήνο, στη
Μύκονο, στη Δήλο κ.α. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι επαφές μεταξύ των μυκηναϊκών κέντρων και των Κυκλάδων αναπτύχθηκαν σταδιακά: πιο χαλαρά την περίοδο 1450-1350 π.Χ.,
πιο εντατικά στη συνέχεια.
Πιο συγκεκριμένα, στη βορειοανατολική πλευρά της Τήνου,

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

ανάμεσα στην Αγία Θέκλα και την Κυρία Ξένη,
έχει αποκαλυφθεί θολωτός μυκηναϊκός τάφος με
πλούσια κτερίσματα. Η αποκάλυψή του υποδηλώνει την παρουσία εγκατάστασης, η οποία συνδεόταν με το λιμάνι του Πανόρμου και χρονολογείται γύρω στα 1250 με 1200 π.Χ.
Στη Μύκονο, στην κορυφή λόφου νότια της
Χώρας (θέση Αγγελικά), έχει αποκαλυφθεί εντυπωσιακός θολωτός τάφος. Αποτελείται από κυκλικό θάλαμο διαμέτρου 5,80 μ., στον οποίο οδηγεί δρόμος πλάτους 2 μ.
και μήκους 14 μ. Ο τάφος είχε στο δάπεδο χαμηλό χτιστό θρανίο
σχήματος Π για την εναπόθεση του νεκρού. Πάνω στο θρανίο
βρέθηκαν τρεις σφραγιδόλιθοι από ορεία κρύσταλλο και τμήματα από δύο χρυσά περιδέραια. Ο τάφος πιθανότατα ανήκε σε
ηγεμόνα ή Μυκηναίο βασιλιά που θάφτηκε στο νησί.

Μυκηναϊκός κρατήρας με φολιδωτή
διακόσμηση από την Αγία Θέκλα
της Τήνου (13ος αι. π.Χ.,
Αρχαιολογικό Μουσείο Τήνου)

Η Μήλος γνώρισε μεγάλη ακμή στη Μυκηναϊκή εποχή, με κύρια θέση κατοίκησης τη Φυλακωπή, στο βόρειο τμήμα του νησιού. Στον τειχισμένο οικισμό της εποχής αυτής έχουν ανασκαφεί
ένα μέγαρο και ένα ιερό. Σε αυτό, εκτός των άλλων ευρημάτων, βρέθηκε και ένα μεγάλο πήλινο
λατρευτικό ειδώλιο γυναίκας, γνωστό ως «Κυρία της Φυλακωπής», που χρονολογείται στο β'
μισό του 14ου αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο Μήλου). Ανάλογα ειδώλια βρέθηκαν στην Τίρυνθα και στις Μυκήνες.

Στη Σίφνο, η μυκηναϊκή παρουσία εντοπίζεται κυρίως στην κορυφή του λόφου του Αγίου
Ανδρέα, στο μέσον του νησιού, όπου έχει ανασκαφεί σημαντικός οχυρωμένος οικισμός. Η ακρόπολη ιδρύθηκε στο β’ μισό του 13ου αι. π.Χ. και κατοικήθηκε ως τον 12ο αι. π.Χ. Δεύτερη αξιόλογη
εγκατάσταση των τελευταίων Μυκηναϊκών χρόνων έχει εντοπιστεί στη θέση Ακρωτηράκι, ύψωμα νότια από τον Πλατύ Γυαλό.
Η Νάξος κατά τη Μυκηναϊκή εποχή, συνεχίζοντας τη μεσοκυκλαδική της παράδοση, συμμετείχε σε ένα σύνθετο δίκτυο επικοινωνίας ανάμεσα σε άλλα κυκλαδονήσια, την ηπειρωτική Ελλάδα και την Κρήτη. Την εποχή αυτή και κυρίως κατά τον 14ο και τον 13ο αι. π.Χ., ο πληθυσμός του
νησιού συγκεντρώνεται σε μεγαλύτερους οικισμούς και κυρίως στη Γρόττα, η οποία αποκτά σαφή
μυκηναϊκό χαρακτήρα και περνά περίοδο μεγάλης ακμής, εκμεταλλευόμενη την προνομιακή θέση
της στα δίκτυα εμπορικής διακίνησης διάφορων προϊόντων. Ο οικισμός της Γρόττας θα καταστραφεί γύρω στο 1250-1225 π.Χ. από σεισμό ή άλλη αιτία.
Στην Πάρο, η μυκηναϊκή παρουσία έχει αφήσει τα ίχνη της στη θέση Κουκουναριές, στη βόρεια
ακτή, δυτικά της Νάουσας. Οι Κουκουναριές ήταν θέση-κλειδί για τον έλεγχο του θαλάσσιου δρόμου προς τα νοτιοανατολικά.
Στα Δωδεκάνησα, συναντάμε δύο πραγματικές μυκηναϊκές αποικίες: στην Κω και στην Ρόδο.
Στη Ρόδο αναπτύσσεται η Κάμειρος αλλά ιδιαίτερα η Ιαλυσός. Κοντά στην αρχαία Ιαλυσό και

77

«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

στο σημερινό χωριό Τριάντα, δίπλα στην προϋπάρχουσα αλλά κατεστραμμένη από σεισμό μινωική αποικία, θα ιδρυθεί σημαντική μυκηναϊκή αποικία ήδη από το 1440 π.Χ. Έκτοτε, η Ρόδος θα
αποτελέσει τόπο εγκατάστασης αρκετών Μυκηναίων και θα εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικότερα κέντρα τους στη μεγάλη εμπορική οδό προς την ανατολική Μεσόγειο. Αυτό ακριβώς δείχνουν
η αύξηση των μυκηναϊκών οικισμών στη νότια και δυτική πλευρά της Ρόδου και οι πολυάριθμοι
θαλαμωτοί τάφοι που αποκαλύφθηκαν στην Ιαλυσό και σε άλλες θέσεις του νησιού. Η σημασία
κάθε οικιστικής εγκατάστασης εμφανίζει διακυμάνσεις στο χρόνο, όπως προκύπτει από τις ενδείξεις των νεκροταφείων. Ο οικισμός στα Τριάντα της Ιαλυσού θα «ζήσει» έναν αιώνα. Θα εγκαταλειφθεί οριστικά το 1340 π.Χ., μετά την καταστροφική πλημμύρα που κατέστησε την περιοχή ελώδη
για πολλούς αιώνες.
Στην Κω ιδρύθηκε ανθηρή αποικία των Μυκηναίων κατά τον 15ο αι. π.Χ., η οποία, λόγω του
εμπορίου, γνώρισε περίοδο ακμής επί δύο αιώνες. Το γεγονός αυτό υποδηλώνεται και στον «Νηών
Κατάλογο» της Ιλιάδας, όπου η Κως, η Νίσυρος, η Κάρπαθος και η Κάσος εμφανίζονται να συμ-

Πήλινο αγγείο με μορφή αλόγου που είναι
φορτωμένο με αγγεία (12ος αι. π.Χ.). Ήταν
κτέρισμα σε μυκηναϊκό τάφο (τάφος 73) του
νεκροταφείου της Μόσκου Βουνάρας στην
Ιαλυσό (Αρχαιολογικό Μουσείο Ρόδου).
Το σώμα του αλόγου είναι τροχήλατο.
Αντίστοιχα μυκηναϊκά ευρήματα έχουν
εντοπιστεί σε ιερά στο Αμυκλαίο της
Λακωνίας και στη Φυλακωπή της Μήλου.
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μετέχουν στην τρωική εκστρατεία με 30 πλοία, σε αντίθεση με τα 9 της Ρόδου. Τα λείψανα αυτής
της εύρωστης μυκηναϊκής αποικίας έχουν εντοπιστεί στη σύγχρονη πόλη, στο λόφο των Σεραγιών.
Ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα της ίδιας εποχής είναι οι θαλαμωτοί τάφοι στις θέσεις Ελαιώνα
και Λαγκάδα, νοτιοδυτικά της πόλης της Κω, και κυρίως οι δύο θολωτοί τάφοι έξω από την πόλη,
που χρονολογούνται στον 13ο-12ο αι. π.Χ. και αποτελούν σπάνιο εύρημα για τον αιγαιακό χώρο.
Οι τελευταίοι, με τις πολλαπλές ταφές που είχαν και τον πλούτο των κτερισμάτων σε κεραμική και
χρυσά κοσμήματα, δίνουν νέα διάσταση στη μυκηναϊκή παρουσία στην Κω.
Στο βορειοανατολικό Αιγαίο, μυκηναϊκά ευρήματα έχουν αποκαλυφθεί στη Λέσβο, στη Λήμνο
και στη Χίο.
Στη Λέσβο, την οποία ο Όμηρος αναφέρει ως «Μάκαρος έδος», τα μυκηναϊκά ευρήματα περιορίζονται κυρίως στην είσοδο και στις ακτές του κόλπου της Καλλονής, όπου έχουν εντοπιστεί οικισμός και νεκρόπολη, και στον κόλπο της Γέρας, όπου ανασκάφηκε εργαστήριο παραγωγής κεραμικής, που λειτούργησε στο δεύτερο μισό της 2ης χιλιετίας π.Χ.
Στη Χίο, οικιστικά κατάλοιπα της Μυκηναϊκής εποχής έχουν αποκαλυφθεί στο Εμποριό, ενώ
μυκηναϊκός εμπορικός σταθμός είχε δημιουργηθεί ακόμη και στα απόμακρα Ψαρά.
Η Λήμνος πρέπει να κατείχε στρατηγική θέση για το εμπόριο και τη μυκηναϊκή επέκταση στο
βορειοανατολικό Αιγαίο –και πέρα απ’ αυτό–, καθώς βρισκόταν στην είσοδο των Δαρδανελλίων και
ακριβώς απέναντι από την Τροία. Αυτές τις πληροφορίες μάς δίνουν οι αρχαίες πηγές (ομηρικά
έπη, κλασικό θέατρο), καθώς και μια πινακίδα Γραμμικής Β από το ανάκτορο της Πύλου, που αναφέρεται στις υφάντρες της Λήμνου (σελ. 75). Τα δεδομένα αυτά επιβεβαιώνονται από τα μυκηναϊκά ευρήματα σε μια σειρά θέσεις στο νησί: στην Πολιόχνη (κεραμική), στην Ηφαιστία, στο Κουκονήσι (οικισμός και τυπικά ειδώλια) και στην Μύρινα (κυκλώπεια τοιχοδομία).

Πάνω αριστερά: Μεγάλος κρατήρας με
παράσταση σπειρών –αγαπημένο θέμα
των Μυκηναίων– και άλλων γραμμικών
θεμάτων, από τον μυκηναϊκό οικισμό στις
Κουκουναριές της Πάρου (Αρχαιολογικό
Μουσείο Πάρου).
Πάνω δεξιά: Ψευδόστομος αμφορέας
της Ύστερης Μυκηναϊκής εποχής (12ος
αι. π.Χ.) από το νεκροταφείο θαλαμωτών
τάφων (τάφος 39) στη Λαγκάδα της Κω
(Αρχαιολογικό Μουσείο Κω). Αυτός ο τύπος
αμφορέα αποτελεί σήμα κατατεθέν της
απανταχού μυκηναϊκής παρουσίας. Λόγω
του σχήματός του ήταν κατάλληλος για τη
φύλαξη, διακίνηση και εμπορία κρασιού
και κυρίως λαδιού, ιδιαιτέρως δε του
αρωματικού.
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Στα μικρασιατικά παράλια
Στα μικρασιατικά παράλια, προτεραιότητα των Μυκηναίων ήταν η περιοχή από τη Μίλητο ως τις
ακτές απέναντι από τη Ρόδο. Στη συνέχεια, το ενδιαφέρον τους στράφηκε προς τον Ελλήσποντο
και τον Εύξεινο Πόντο, αλλά και προς το νότιο τμήμα της μικρασιατικής ακτής. Από τα παράκτια
προγεφυρώματά τους εφορμούσαν, κατόπιν, και προς την ενδοχώρα. Το πρώτο κύμα μυκηναϊκής
προσέγγγισης στις μικρασιατικές ακτές καταγράφεται στο β' μισό του 15ου αι. π.Χ. Στο πρώτο μισό
του 14ου αι. π.Χ. σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των μυκηναϊκών οικισμών και νεκροταφείων στην
περιοχή, γεγονός που δηλώνει το δεύτερο, ισχυρό κύμα μυκηναϊκής εξάπλωσης, οργανωμένο πλέον από ένα ή περισσότερα από τα νεοϊδρυθέντα κέντρα.
Στη Μίλητο, οι Αχαιοί διαδέχτηκαν κατά τον 15ο αι. π.Χ. τους Μινωίτες, με αποτέλεσμα η θέση
αυτή να αναπτυχθεί πολύ κατά τη Μυκηναϊκή εποχή και να γίνει προπύργιο και ορμητήριο για την
παρουσία και τη δράση τους στην ευρύτερη περιοχή. Η Μίλητος, όντας συνδετικός κρίκος ανάμεσα στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας και στο Αιγαίο, οχυρώθηκε γύρω στα 1250 π.Χ., ταυτόχρονα
με άλλες μυκηναϊκές πόλεις. Μάλιστα, το τείχος της θυμίζει το τείχος της Τίρυνθας. Κοντά στην
πόλη, στο Degirmentepe, ανακαλύφθηκε μια νεκρόπολη με θαλαμωτούς τάφους, που μαρτυρούν
ισχυρές μυκηναϊκές επιδράσεις.

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Η περιοχή της Αλικαρνασσού βρίσκονταν επίσης στη σφαίρα της
μυκηναϊκής επιρροής, όπως δείχνουν ευρήματα στην Ιασό κ.α.
Η Κιλικία είχε ως το 1200 π.Χ. μόνο σποραδικές επαφές με τον
μυκηναϊκό κόσμο. Ωστόσο, μετά από αυτήν τη χρονολογία, πολλοί
Μυκηναίοι εγκαταστάθηκαν εκεί, θέλοντας να αποφύγουν τις καταστροφές και τις ταραχές, και να βρουν νέες εμπορικές διεξόδους.
Στο Musgebi της Καρίας έχει εντοπιστεί νεκροταφείο με φτωχά κτερίσματα.
Βόρεια της Μιλήτου, έχουν εντοπιστεί μυκηναϊκή εγκατάσταση στην
Έφεσο, μυκηναϊκή παροικία στην Κολοφώνα (όπου αποκαλύφθηκε
θολωτός τάφος) και εμπορικός σταθμός στις Κλαζομενές (όπου έχει
αποκαλυφθεί μυκηναϊκό τείχος). Πρόκειται, δηλαδή, για μυκηναϊκές
εγκαταστάσεις μέσα σε οικισμούς ντόπιων και όχι για καθαρά μυκηναϊκούς οικισμούς.
Με την Τροία οι επαφές των Μυκηναίων ήταν πολλές, αρκετά πριν
τον Τρωικό Πόλεμο (σσ. 40-45). Όμως, παρότι ανακαλύφθηκαν άφθονα κεραμικά μυκηναϊκής προέλευσης ή επίδρασης, δεν είναι σίγουρο
αν οι Μυκηναίοι εγκαταστάθηκαν ποτέ στην Τροία.
Ψευδόστομος αμφορέας και κύλικα του 14ου-13ου αι. π.Χ. από την
Τροία VΙ (Museum für Vor-und Frühgeschichte Stiftung Preubischer
Kulturbesitz, Βερολίνο)

Αριστερά: Χάρτης της
Μικράς Ασίας. Με λατινικούς
χαρακτήρες σημειώνονται οι
πόλεις και οι περιοχές με τη
χεττιτική τους ονομασία.
Δεξιά: Μυκηναϊκά ξίφη από
τη νεκρόπολη της Μιλήτου

Η Αssuwa και η Ασία
Η Assuwa –από την οποία πήρε το όνομά της η Ασία– ήταν μια ισχυρή ομοσπονδία 22 πόλεων στο βόρειο τμήμα της Μικράς Ασίας. Βρισκόταν στην
επιρροή των Χετταίων και εμπόδιζε τη διείσδυση των Μυκηναίων στην περιοχή. Στα τέλη του 15ου αι. π.Χ. (1420-1400 π.Χ.) η Assuwa αντιμετώπισε
τον Χετταίο βασιλιά Τουντχαλίγια Ι, από τον οποίο ηττήθηκε. Το 1230 π.Χ.
οι πόλεις της Assuwa επαναστάτησαν ανεπιτυχώς εναντίον των Χετταίων·
αργότερα, όμως, όταν το κράτος των Χετταίων εξασθένησε από τους πολέμους
και τις επιδρομές, κατέκτησαν την ανεξαρτησία τους και έπαψαν να λειτουργούν ως ανάχωμα στους Μυκηναίους. Αυτή η αλλαγή επέτρεψε στους τελευταίους να πραγματοποιήσουν εκστρατείες σαν αυτή που αφηγείται ο Όμηρος στην Ιλιάδα.

Ασημένιο ρυτό σε σχήμα ελαφιού. Προέρχεται
από τη Μικρά Ασία και χρονολογείται στα τέλη του
15ου ή στον 14ο αι. π.Χ.
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Αχαιοί και Χετταίοι
Κάτω αριστερά: Ανάγλυφο με
θεοποιημένη μορφή, πιθανόν
του Τουντχαλίγια Ι. Προέρχεται
από το Μπογάζκιοϊ (Χαττούσα),
την αρχαία πρωτεύουσα των
Χετταίων, και χρονολογείται
στον 13ο αι. π.Χ.

Η αυτοκρατορία των Χετταίων βρισκόταν στις παρυφές του μυκηναϊκού κόσμου αλλά και της Τρωάδας (της Wilusa των χεττιτικών κειμένων), έχοντας ως λίκνο της την περίοδο 1460-1190 π.Χ. τη
Μικρά Ασία και συγκεκριμένα την περιοχή γύρω από τον Άλυ ποταμό. Η περιοχή αυτή θα αποτελέσει αργότερα το κέντρο της Καππαδοκίας.
Η βασιλεία του Σουπιλουλιάμα Α' (από το 1370 π.Χ.), η κατάληψη της νότιας Μικράς Ασίας (1330
π.Χ.) και η νίκη τους επί των Αιγυπτίων του Ραμσή Β' στη μάχη του Καντές (1275 π.Χ.) ήταν μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα που εδραίωσαν αυτήν την αυτοκρατορία. Ιδιαίτερα η μάχη του

Καντές δημιούργησε ένα νέο status quo. Μετά από αυτήν ακολούθησε μια
περίοδος μακρόχρονης ειρήνης, που βασιζόταν στην ισορροπία των δύο
δυνάμεων· οι θάλασσες ήταν ασφαλείς και η μετακίνηση ανθρώπων και
εμπορευμάτων ελεύθερη. Η περίοδος αυτή ήταν πολύ ευνοϊκή και για την
ανάπτυξη του μυκηναϊκού εμπορίου.
Οι Αχαιοί –οι Ahhiyawa των Χετταίων– αναφέρονται σε χεττιτικά
κείμενα σφηνοειδούς γραφής του 1300 π.Χ., σε μια επιστολή αξιωματούχου που χρονολογείται στο τέλος του 14ου αι. και είναι γνωστή ως
«επιστολή Ταβαγκαλάβας», αλλά και στη λεγόμενη «καταγγελία κατά της
Madduwata», που χρονολογείται στα χρόνια του Τουντχαλίγια Ι (14201400 π.Χ.).
Τα δύο βασίλεια είχαν φιλικές σχέσεις, ο δε Χετταίος βασιλιάς αποκαλεί τον ομόλογό του των Αχαιών «αδελφό» και τον θεωρεί ισάξιο με τους
βασιλείς της Αιγύπτου, της Μεσοποταμίας και της Βαβυλώνας. Οι επιγραφές μάς πληροφορούν ότι ανάμεσα στα δύο βασίλεια παρεμβαλλόταν
μεγάλη απόσταση και ότι το βασίλειο των Ahhiyawa είχε μεγάλη ναυτική δύναμη και βρισκόταν «πέρα από τη θάλασσα», δηλαδή, πέρα από το
Αιγαίο – πιθανόν στην Πελοπόννησο ή στη Θήβα. Βεβαίως, μυκηναϊκή
κεραμική στη χεττιτική επικράτεια δεν έχει βρεθεί.
Σημείο τριβής για τις σχέσεις των δύο πολιτισμών υπήρξε η Μίλητος –
Millawanda στις χεττιτικές πηγές–,, που ανήκε μεν στον μυκηναϊκό κόσμο,
αλλά βρισκόταν στο όριο της σφαίρας επιρροής των Χετταίων. Από τα μέσα
του 13ου αι. π.Χ., μάλιστα, οι συγκρούσεις θα ενταθούν, καθώς οι Αχαιοί
αυξάνουν τη δύναμή τους και επιδιώκουν να ενισχύσουν την παρουσία
τους στη Μικρά Ασία, επωφελούμενοι από την εξασθένηση των Χετταίων.
Ενδιαφέρον για τις σχέσεις των δύο λαών έχει η ανακάλυψη από τους
αρχαιολόγους μιας χεττιτικής φιάλης, στην οποία υπάρχει εγχάρακτη
παράσταση πολεμιστή που φέρει μυκηναϊκό εξοπλισμό και πιθανόν οδοντόφρακτο κράνος, κι ενός ξίφους μυκηναϊκού Β τύπου με επιγραφή που
μνημονεύει τον Τουντχαλίγια Ι.

Απέναντι σελίδα δεξιά: Αποτύπωμα της βασιλικής σφραγίδας του Τουντχαλίγια IV σε
πινακίδα σφηνοειδούς γραφής. Βρέθηκε στην Ουγκαρίτ και χρονολογείται γύρω στα
1250-1220 π.Χ. (Εθνικό Μουσείο, Δαμασκός).
Δεξιά: Η επονομαζόμενη «επιστολή της Μιλήτου». Στην επιστολή αναφέρεται για
τελευταία φορά η Μίλητος και καθορίζονται τα σύνορά της από τον βασιλιά των Χετταίων
Τουντχαλίγια IV (1240-1215 π.Χ.).
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Στο θαλάσσιο
σταυροδρόμι
της Κύπρου
Η Κύπρος –θαλάσσιο σταυροδρόμι εμπορικών και πολιτιστικών
δρόμων, από τη θέση της– συνδέθηκε με ιδιόμορφο τρόπο με τον μυκηναϊκό
κόσμο.
Ως το 1450 π.Χ. είχε διαμορφώσει ένα δικό της πολιτισμικό πρότυπο και ήταν στραμμένη προς την
Ανατολή, τη Συρία και την Αίγυπτο, από τις οποίες επηρεαζόταν σε
όλους τους τομείς.
Μετά την άφιξη των Μυκηναίων,
στο πρότυπο αυτό εντάχθηκαν -σε
συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία – και αιγαιακές επιδράσεις, με αποτέλεσμα
την ανάπτυξη μιας μικτής ταυτότητας –ανατολικής και
μυκηναϊκής– στο νησί.
Να σημειώσουμε, παρεμπιπτόντως, ότι οι Μυκηναίοι
ήταν στα χρόνια της κυριαρχίας τους –στα χρόνια του Νέου
Βασιλείου– σε διαρκή επαφή με την Αίγυπτο είτε απευθείας είτε μέσω των επηρεασμένων από τους Μυκηναίους φοινικικών εισαγωγών.
«Γύρω στα 1400 π.Χ.», σημειώνει η Βασιλικού, «έφτασαν στο νησί [σσ. Κύπρος] οι πρώτοι Μυκηναίοι έμποροι και
τεχνίτες, που εγκατέστησαν εμπορικούς σταθμούς και εργαστήρια κεραμικής, χωρίς όμως να αποικίσουν συστηματικά
το νησί.
Άρχισαν οι συχνές επαφές με την Ελλάδα και βαθμιαία
η Κύπρος μπήκε στη σφαίρα επιρροής των Μυκηναίων.
Η μυκηναϊκή κεραμική διαδόθηκε γρήγορα και γνώρισε
μεγάλη επιτυχία.

Η συνύπαρξη
ανατολικών
και αιγαιακών
στοιχείων
είναι βασικό
χαρακτηριστικό
της κυπριακής
ελεφαντουργίας
– και όχι μόνο.
Στην εικόνα,
λαβή κατόπτρου
από την Έγκωμη
που απεικονίζει
πάλη πολεμιστή
με φτερωτό
γρύπα (Βρετανικό
Μουσείο, Λονδίνο).
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Από την Ελλάδα έφθαναν αγγεία στο
νησί, αλλά και τα τοπικά εργαστήρια
κατασκεύαζαν πολλά και εξαιρετικά
αγγεία μυκηναϊκής τεχνοτροπίας.
Παρ’ όλες όμως τις επαφές, οι δεσμοί
με την Ελλάδα δεν είναι ακόμα στενοί· είναι ενδεικτικό ότι, σύμφωνα με τη
μυθική παράδοση, ο βασιλιάς της Κύπρου
Κινύρας δεν έλαβε μέρος στον Τρωικό
Πόλεμο.
Η Κύπρος αναφέρεται στα χεττιτικά αρχεία του Μπογάζκιοϊ και στα Αιγυπτιακά της Ελ Αμάρνα (14ος αι. π.Χ.) με
το όνομα Αλασία· ίσως, όμως, με το όνομα αυτό να υπονοείται η σημαντική πόλη
Έγκωμη.
Πάντως, το τοπωνύμιο Αλασία είναι
ελληνικό και προέρχεται από την Πελοπόννησο.
Ο ελληνικός αποικισμός της Κύπρου έγινε
σταδιακά μεταξύ του 1225 και του 1075 π.Χ. και
ήταν αποτέλεσμα των ταραχών και των καταστροφών που συνέβησαν στην Ελλάδα την εποχή αυτή· ο
εξελληνισμός της Κύπρου είχε συντελεστεί στα τέλη της
2ης χιλιετίας π.Χ.
Ο μύθος διατήρησε την ανάμνηση των αποικισμών και αναφέρει έλληνες οικιστές κυπριακών πόλεων, από τους οποίους οι
πιο γνωστοί είναι ο Αγαπήνωρ από την Τεγέα, ιδρυτής της Πάφου,
και ο Τεύκρος από τη Σαλαμίνα της Αττικής, ιδρυτής της Σαλαμίνας»
(Βασιλικού, σελ. 390).
Κυπρομυκηναϊκή τέχνη. Αμφορέας με
παράσταση αρματοδρομίας, 15ος-14ος
αι. π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο)

Παράσταση άρματος (λεπτομέρεια)
από κρατήρα του εικονιστικού
ρυθμού που βρέθηκε στην Έγκωμη
και χρονολογείται στα 1250 π.Χ.
(Medelhavmuseet, Στοκχόλμη).

Χάλκινο ειδώλιο της θεάς της γονιμότητας από την Έγκωμη,
που χρονολογείται στην εποχή της μυκηναϊκής παρουσίας στο
νησί (Κυπριακό Μουσείο, Λευκωσία).
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Στη συροπαλαιστινιακή ακτή
Στην κρίσιμη για το εμπόριο των Αχαιών συροπαλαιστινιακή ακτή, απαριθμούνται περίπου 80 θέσεις στις οποίες βρέθηκαν μυκηναϊκά αγγεία, σχεδόν πάντοτε μαζί με κυπριακή κεραμεική.
Γύρω στα 1300 π.Χ., οι Μυκηναίοι πρέπει να ίδρυσαν αποικία στην Ουγκαρίτ (ΡαςΣάμρα), μια πόλη με σημαντικότατη θέση, καθώς βρισκόταν στις εκβολές του Ορόντη και
ήταν η κατάληξη μιας μεγάλης εμπορικής οδού που ξεκινούσε από το εσωτερικό της Ασίας, συνδέοντας τη Μεσοποταμία με τη Μεσόγειο.
Οι μυκηναϊκές επιδράσεις αναγνωρίζονται στην ανακτορική αρχιτεκτονική και κυρίως
στη μικροτεχνία. Το μνημειώδες οχυρό της Ουγκαρίτ
θυμίζει πολύ τις οχυρώσεις των Μυκηνών και
της Τίρυνθας.
Οι Μυκηναίοι είχαν, επίσης,
επαφές με τη Βύβλο, την Παλαιστίνη και τις σημαντικές. πόλεις
Ιεριχώ (κοιλάδα του Ιορδάνη) και
Μεγιδώ (πεδιάδα Εσδρελών). Στη
Μεγιδώ, βρέθηκαν ελεφαντουργήματα που χρονολογούνται στα
1250-1150 π.Χ. και θυμίζουν
πολύ αντίστοιχα που αποκαλύφθηκαν στις Μυκήνες (π.χ. παραστάσεις γρυπών σε οριζόντια θέση).
Τα μυκηναϊκά αγγεία εισήχθησαν
μαζικά στις περιοχές αυτές από
τον 14ο αι. μ.Χ. και μετά.
Οι αλληλεπιδράσεις των δύο
πολιτισμών σε αυτές τις περιοχές είναι τόσο έντονες σε ορισμένους τομείς (π.χ. τεχνουργήματα
από ελεφαντοστό), ώστε συχνά είναι
δύσκολος ο διαχωρισμός συριακών
και μυκηναϊκών στοιχείων. Σε αντικείμενα μικροτεχνίας που προέρχονται από άλλες περιοχές (π.χ. Καντές,
Χαλέπι, Χάμα, Κάτνα), βλέπουμε να
συνυπάρχουν μυκηναϊκά στοιχεία με ανατολικά-μεσοποταμιακά.

Πήλινο κύπελλο με μυκηναϊκές
επιρροές από την Ουγκαρίτ,
14ος-13ος αι. π.Χ. (Μουσείο
Λούβρου, Παρίσι)

Κάλυμμα πυξίδας από
ελεφαντόδοντο (τέλη 13ου
αι. π.Χ.). Προέρχεται από τη
Μινέτ-ελ-Μπεϊντά, επίνειο της
Ουγκαρίτ (τάφος ΙΙΙ), κι έχει
εμφανείς μυκηναϊκές επιδράσεις
(Μουσείο Λούβρου, Παρίσι).
Εικονίζεται θεά που κάθεται σε
βράχο και κρατά στάχια. Είναι
ντυμένη με μακρύ φόρεμα, που
αφήνει το στήθος γυμνό.

Χάρτης της ανατολικής Μεσογείου,
στον οποίο σημειώνονται οι θέσεις όπου
έχουν εντοπιστεί μυκηναϊκά ευρήματα.
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Στην Ευρώπη και στη δυτική Μεσόγειο
Το τέλος του 13ου αι. π.Χ. ήταν σταθμός και για την επέκταση των Μυκηναίων στα Βαλκάνια και
στην Ευρώπη. Μέχρι τότε υπήρχαν λίγα ευρήματα που αποδείκνυαν τις σχέσεις των δύο περιοχών. Από τότε κι έπειτα οι επαφές και οι αλληλεπιδράσεις πυκνώνουν, ιδίως στη μεταλλοτεχνία.
Ορισμένοι τύποι όπλων μυκηναϊκών προδιαγραφών αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη, για να επανεισαχθούν στον ελλαδικό χώρο αργότερα. Διαπιστώνεται, επίσης, ότι οι πόρπες και οι περόνες έχουν
κοινά σχήματα σε όλη τη νοτιοανατολική Ευρώπη.
Στη δυτική Μεσόγειο, οι Μυκηναίοι έφτασαν στη νότια Ιταλία, στις Αιολίδες ή Λιπάρες νήσους,
στη Σικελία και στη Σαρδηνία. Στις περιοχές αυτές -κυρίως στον κόλπο
του Τάραντα, τη Βιβάρα,
την Ίσκια, τις Συρακούσες και τη
Θάψο- έχουν
αποκαλυφθεί
πολλά μυκηναϊκά αγγεία,
καθώς και
ευρήματα που
μαρτυρούν τη
μυκηναϊκή επίδραση στη ντόπια κεραμική
και μεταλλοτεχνία.

Χάλκινα ξίφη του 14ου αι.
π.Χ. από τη Γιουτλάνδη της
Δανίας. Θυμίζουν μυκηναϊκά
ξίφη, χωρίς να είναι προϊόντα
μυκηναϊκής οπλουργίας.
Δείχνουν, όμως, της επίδραση
των μυκηναϊκών προτύπων
(Εθνικό Μουσείο, Κοπεγχάγη).
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Έχει υποστηριχτεί ότι «τα μυκηναϊκά πλοία κατευθύνθηκαν προς τη δύση φτάνοντας πολύ πιο μακριά από το σημείο
όπου είχαν φτάσει τα μινωικά, όχι όμως τόσο μακριά όσο
πίστευαν άλλοτε οι μελετητές. Η συνήθης διαδρομή που
ακολουθούσαν είναι αυτή που θα διαγράψουν τον 8ο αι.
π.Χ. τα κορινθιακά πλοία. Επομένως, είναι λογικό να
συναντάμε μυκηναϊκά αγγεία στο νησί των Φαιάκων
καθώς και σε ορισμένα σημεία των ακτών της Αδριατικής. Δεν αποκλείεται μάλιστα ο “δρόμος του κεχριμπαριού”, ο οποίος οδηγούσε από την Αδριατική στην κεντρική
Ευρώπη, να χρησιμοποιήθηκε από τότε... Οι άγνωστες πτυχές αυτού του ζητήματος είναι πολλές. Δεν γνωρίζουμε, για
παράδειγμα, αν οι Μυκηναίοι είχαν αναπτύξει εμπορική δραστηριότητα και στη δυτική Μεσόγειο, ακολουθώντας το “δρόμο
του κασσίτερου”, ο οποίος είχε αρχίσει, ενδεχομένως, να διαγράφεται, ή αν πέρα από το στενό της Μεσσήνης η Μεσόγειος εξακολουθούσε να είναι το τρομακτικό βασίλειο των Σειρήνων και των τεράτων της
Οδύσσειας» (Πιέρ Ντεμάρν, Η τέχνη του Αιγαίου, σσ. 180-181).
Βόρεια, οι Μυκηναίοι άφησαν τα ίχνη τους στη Μακεδονία (Ύστερη Μυκηναϊκή εποχή), απ’
όπου στη συνέχεια προωθήθηκαν προς τα Βαλκάνια και τις παραδουνάβιες περιοχές. Σε αυτές
διέδωσαν αναπτυγμένες –αλλά άγνωστες για τους κατοίκους τους– τεχνικές, συμβάλλοντας
στην ανάπτυξη και την εξέλιξη του Πολιτισμού του Χάλστατ, στην Άνω Αυστρία. Γίνεται έτσι
αντιληπτό ότι οι μεταναστεύσεις των λαών (από το βορρά προς το νότο) ακολουθούν
αντίστροφη πορεία από την εκπολιτιστική δραστηριότητα!
Επίσης προς βορράν, οι Αχαιοί διατηρούσαν επαφές με τις περιοχές του Εύξεινου Πόντου
και της Βαλτικής, καθώς και με τη Βρετανία.

Χάλκινο κύπελλο του 16ου αι. π.Χ. που
βρέθηκε στην Κάτω Σαξωνία (βόρεια
Γερμανία). Είναι γνήσιο κρητομυκηναϊκό
προϊόν (αντίστοιχό του βρέθηκε στο
Ακρωτήρι της Θήρας) και αποδεικνύει
τις σχέσεις του μυκηναϊκού κόσμου με
τη βόρεια Ευρώπη (Niedersachsisches
Landesmuseum, Ανόβερο).

Χάλκινη πόρπη από τα Διακάτα
της Κεφαλονιάς που χρονολογείται στον
12ο αι. π.Χ. (Αρχαιολογικό Μουσείο
Αργοστολίου).

Χάρτης της ιταλικής χερσονήσου, της Σικελίας,
της Σαρδηνίας και της Κορσικής, στον οποίο σημειώνονται οι
περιοχές όπου εντοπίστηκαν μυκηναϊκά ευρήματα.
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O «ΝΗΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ» ΤΗΣ ΙλΙΑΔΑς
ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
ΤΟΥ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

Ο κατάλογος των πλοίων με τα οποία κάθε πόλη των Αχαιών συμμετείχε στην εκστρατεία κατά της
Τροίας –γνωστός ως «Νηών Κατάλογος»– περιέχεται στη ραψωδία B της Ιλιάδας (στίχοι 494-759)
και είναι ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εδάφιά της. Κατά την αφήγηση, δίνεται αναλυτική περιγραφή των ονομάτων των ηγετών και των πόλεων που εκπροσωπεί κάθε βασίλειο. Επίσης, η αναφορά σε πόλεις και πληθυσμούς διανθίζεται με διάφορα επίθετα. Μετά το πέρας του καταλόγου των
αχαϊκών πλοίων, ακολουθεί η καταγραφή των περιοχών και των ηγετών του στρατοπέδου των Τρώων (στίχοι 816-877), η οποία αναπτύσσεται σε πολύ λιγότερος στίχους.
Μερικούς στίχους πριν αρχίσει την απαρίθμηση των πλοίων, ο μεγάλος ραψωδός κάνει έκκληση
στις Μούσες τις Ολυμπιάδες να περιγράψουν το στόλο των Αχαιών που διέσχισε το Αιγαίο για να επιτεθεί στο Ίλιο. «Αυτές μόνο σαν θεότητες της μνήμης (κόρες του Δία και της Μνημοσύνης) μπορούσαν να θυμούνται το πλήθος των καραβιών και των ανθρώπων που έφθασαν εκεί και τα μέρη των
Αχαιών από όπου ξεκίνησαν. Ο ίδιος από μόνος του,
χωρίς τη βοήθεια των Μουσών, δεν θα μπορούσε να
ειπεί πόσοι ήλθαν στην Τροία…
Η με αυτόν τον γοητευτικό τρόπο επίκληση προς τις
Μούσες για βοήθεια δηλώνει όχι μόνο το πολυάριθμο
περιεχόμενο του καταλόγου αλλά και τη μεγάλη του
σημασία… Δημιουργεί έτσι ο Όμηρος τη γεωγραφία
του κόσμου των Αχαιών, προσφιλές μάθημα για τις
μεταγενέστερες γενιές των Ελλήνων που αναζητούσαν τις ρίζες τους μέσα στις επικράτειες των Αχαιών
και τους ήρωες της μακρινής τους αλλά γραπτής πια
από τα Ομηρικά έπη ιστορίας» (Καταγάς, σσ. 43-44).
Για τον «Κατάλογο» έχουν διατυπωθεί πολλοί
προβληματισμοί.
Έχει υποστηριχτεί ότι αποτελούσε ξεχωριστό –και
μάλιστα προγενέστερο– κείμενο, το οποίο εντάχθηκε
αργότερα αυτούσιο στο σώμα της Ιλιάδας. Ο πυρήνας του, σύμφωνα με αυτήν την άποψη, διασώθηκε από την εποχή που διεξήχθη ο Τρωικός Πόλεμος (τέλη 13ου αι. π.Χ.) και έφτασε στον Όμηρο διά
μέσου της προφορικής παράδοσης. Άλλοι ερευνητές
έχουν υποστηρίξει ότι ο «Κατάλογος» αποτελεί μίγμα πολλών μικρότερων καταλόγων που χρησιμοποι-

Όταν οι Τρώες γκρέμισαν το τείχος
των Αχαιών, έτρεξαν να πυρπολήσουν
τα καράβια τους. Τους αναχαίτισε
ο Αίαντας, που εδώ απεικονίζεται
στην ακτή, μπροστά από ένα πλοίο
να προσπαθεί να απωθήσει μάλλον
τον Έκτορα. Ετρουσκικός αμφορέας,
πρώιμος 5ος αι. π.Χ. (Κρατική Συλλογή
Αρχαιοτήτων, Μόναχο).
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ούσαν ποιητές (= ραψωδοί), με σκοπό να εντυπωσιάσουν το κοινό με τις ιστορικές τους
γνώσεις.
Παρά τις –όχι πάντα αβάσιμες– ενστάσεις, ο «Νηών Κατάλογος» έχει μεγάλη
αξία, καθώς αποτυπώνει σε σημαντικό βαθμό την κατάσταση που επικρατούσε
στον μυκηναϊκό κόσμο κατά τον 13ο-12ο αιώνα π.Χ. Ο αντιναύαρχος Κωνσταντίνος Γ. Καταγάς, στο πολύ σπουδαίο βιβλίο του με τίτλο Ομηρική Ναυτικά Θέματα, εξηγεί για ποιους λόγους το ομηρικό εδάφιο έχει μεγάλη αξία
(σσ. 44-45):
«1ον: Διότι δείχνει την θαλάσσια ισχύ των Αχαιών, των Μυκηνών, του
Αγαμέμνονα, την οποία ιστορικά αναγνωρίζουν ως μεγάλη και ο Ηρόδοτος
και ο Θουκυδίδης και οι μεταγενέστεροι ιστορικοί.
2ον: Διότι αποτελεί την πρώτη περιγραφή μέσα στην παγκόσμια ναυτική
ιστορία μιας Ναυτικής Δύναμης που έχει σκοπούς στρατιωτικούς. Κι άλλοι λαοί
έχουν μύθους για τη ναυτική τους ιστορία, όπως οι Σκανδιναβοί για τους Βίκινγκς
και οι λαοί της Μέσης Ανατολής για τους Φοίνικες. Όλοι όμως αυτοί οι μύθοι μιλούν
για μεμονωμένα ταξίδια ενός ή λίγων πλοίων, που ταξίδευαν για εμπόριο ή για μια
μετεγκατάσταση ή εξερεύνηση· και σε αυτήν τη μορφή εμείς έχουμε πάλι τον αρχαιότερο
μύθο και παράδοση για το ταξίδι της Αργούς, που γίνεται για το χρυσόμαλλο δέρας. Ο Ναυτικός Κατάλογος της Ιλιάδας όμως είναι η καταγραφή μιας Ναυτικής Δύναμης που συγκεντρώνεται από έναν μεγάλο θαλάσσιο χώρο και οργανωμένη διασχίζει το Αιγαίο για να κάνει μια επιχείρηση στρατιωτική. Μεταφέρει πολεμιστές για να πολεμήσουν μακριά, στην άλλη άκρη του Αιγαίου.
Είναι δηλαδή μια Ναυτική Δύναμη προβολής ισχύος στην ξηρά (projection of power ashore), όπως
το λένε σήμερα στη γλώσσα της ναυτικής στρατηγικής.

Ο Πρωτεσίλαος, ο πρώτος Αχαιός που
έχασε τη ζωή του στην ακτή της Τροίας,
τη στιγμή που πηδάει από την πλώρη
του καραβιού του στη στεριά. Αργυρό
ημίδραχμο Φθιώτιδων Θηβών, 502-486
π.Χ. (Νομισματικό Μουσείο, Αθήνα).

O «Νηών Κατάλογος» και ο Θουκυδίδης
Στον Ναυτικό Κατάλογο, σημειώνει ο Κ. Καταγάς, ο Θουκυδίδης βλέπει τη ναυτική υπεροχή του
Αγαμέμνονα. Αυτός διαθέτει τα περισσότερα πλοία –εκατόν– αλλά του περισσεύουν και άλλα εξήντα, που τα δίνει στους Αρκάδες, οι οποίοι, καθώς ήταν ορεσίβιοι, δεν διέθεταν πλοία. Για
τον μεγάλο ιστορικό της αρχαιότητας, το κράτος των Μυκηνών είναι ένα ναυτικό κράτος, ένα κράτος νήσων και περιοχών που ελέγχονται από τον Αγαμέμνονα με το ναυτικό
του. Βέβαια, αυτός ο έλεγχος, όπως έχει αποδείξει η ιστορική και αρχαιολογική έρευνα,
δεν ισοδυναμούσε με υποτέλεια των άλλων περιοχών. Αντιθέτως, τα βασίλεια των Αχαιών (τουλάχιστον εκείνη την εποχή) αποτελούσαν μια μορφή ομοσπονδίας, με πρωτοκαθεδρία βέβαια του άνακτα των Μυκηνών.
Ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο στα ιστορικά συμπεράσματα του Θουκυδίδη πάνω στον
«Κατάλογο» είναι ο υπολογισμός της δύναμης των Αχαιών, των ανδρών που επέβαιναν στα
1.186 πλοία του «Καταλόγου»: ξεπερνούσαν τους 100.000 (85 ανά πλοίο).
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3ον: Διότι πάνω στον Ναυτικό Κατάλογο, τρεις και πλέον αιώνες μετά την παρουσίασή του από
τον Όμηρο, σκύβει ο Θουκυδίδης με το ενδιαφέρον του μελετητή για να τον εξετάσει με τη θαυμαστή μεθοδική κρίση του Ιστορικού.
Έτσι, το γεγονός ότι μόνο η ελληνική ναυτική ιστορία έχει να παρουσιάσει μια τέτοιου είδους
Ναυτική Δύναμη το 1200 π.Χ. (που ιστορείται από τον Όμηρο τον 8ο αιώνα) παίρνει ιδιαίτερη
σπουδαιότητα από τη διαπίστωση πως τόσο ενωρίς μέσα στους ιστορικούς χρόνους (περί το 410
π.Χ.) γίνεται ήδη αντικείμενο ιστορικής πραγματείας από τον Θουκυδίδη, με την οποία και επαληθεύεται με θαυμάσια επιχειρήματα».
Ιδιαίτερη συζήτηση γίνεται και για το κατά πόσο ο «Νηών Κατάλογος» αποτυπώνει με ακρίβεια
τα μυκηναϊκά κέντρα της εποχής του Τρωικού Πολέμου. Το ότι αναφέρονται τοποθεσίες που την
εποχή εκείνη υπήρξαν σπουδαία πολιτικά και πολιτιστικά κέντρα, αλλά την εποχή του Ομήρου
ήταν στην αφάνεια ή είχαν καταστραφεί, είναι σημαντική απόδειξη ότι ο συγκεκριμένος κατάλογος δεν συντάχθηκε με βάση τα δεδομένα της εποχής του Ομήρου, αλλά με προγενέστερα.
Παρά την αναμφισβήτητη αξία του, όμως, και σε
αυτό το ζήτημα, ο «Νηών Κατάλογος» εμφανίζει
και αρκετές ασυμφωνίες με την πραγματική γεωγραφία των μυκηναϊκών κέντρων και
οικισμών, όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από τα
αρχαιολογικά δεδομένα – ασυμφωνίες που σχετικοποιούν κάπως τις πληροφορίες που μας δίνει.
Για παράδειγμα, τα στοιχεία που μας παρέχουν
οι πινακίδες της Γραμμικής Β από την Πύλο έχουν
διαφορές από τον ομηρικό «Νηών Κατάλογο».
Σημειώνεται χαρακτηριστικά στο σημαντικό βιβλίο
των R. Treuil, P. Darcque, J.-Cl. Poursat, G. Touchais, Οι πολιτισμοί του Αιγαίου: «Το γεγονός ότι πολλές μυκηναϊκές θέσεις, ήδη “ξεχασμένες” από την εποχή του Στράβωνα, αναφέρονται στον “Κατάλογο”, μας
παρακινεί να θεωρούμε το κείμενο αξιόπιστο στο σύνολό του. Όταν όμως διαπιστώνεται ότι λείπουν από τον
“Κατάλογο” οι κυριότεροι οικισμοί της επικράτειας της
Πύλου, γνωστοί από τις πινακίδες, και ότι η Θήβα δεν
περιλαμβάνεται στον κατάλογο των βοιωτικών πόλεων (στ. 494-520), φαίνεται μάλλον παρακινδινευμένη
η διαμόρφωση μιας πολιτικής γεωγραφίας της μυκηναϊκής Ελλάδας με βάση το κείμενο» (σελ. 521).
Συνυπολογίζοντας όλα αυτά τα δεδομένα, σίγουρα
θα καταλήγαμε όπως και ο Κ. Καταγάς: «Γίνεται ο
Κατάλογος της Ιλιάδας η Κιβωτός της ναυτικής μας
ιστορίας, που συγκεντρώνει και φυλάει τους πρώτους ιστορικά καταγεγραμμένους ναυτικούς τόπους
και ναυτικές δυνάμεις στο Αιγαίο» (ό.π., σελ. 50).

Ο Μενέλαος και οι άλλοι ηγεμόνες
των Αχαιών λίγο πριν ξεκινήσουν για
την Τροία. Στέκονται ξέχωρα από το
πλήθος, αλλά και σαφώς διαχωρισμένοι
ο ένας από τον άλλο. Αυτό δηλώνουν
οι κατακόρυφες γραμμές των
δοράτων τους, που δείχνουν ότι ο
μυκηναϊκός κόσμος είχε μάλλον τη
μορφή «ομόσπονδων κρατών» παρά
αυτοκρατοριών ανατολικού τύπου.
Σχέδιο παράστασης από κρατήρα, πριν
από το 650 π.Χ. (Κρατικό Μουσείο,
Βερολίνο).
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Τα βασίλεια των Αχαιών που
συμμετείχαν στον Τρωικό Πόλεμο.
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Αχαϊκά φύλα

Πόλεις και τοποθεσίες

Ηγεμόνες

Βοιωτοί

Υρίη, Αυλίδα, Σχοίνος, Σκώλος, Ετεωνός, Θέσπεια, Γραία, Μυκαλησσός, Άρμα,
Ειλέσιον, Ερυθραί, Ελεών, Ύλη, Πετεών, Ωκαλέη, Μεδεών, Κώπαι, Εύτρησις,
Θίσβη, Κορώνεια, Αλίαρτος, Πλάταια, Γλισάς, Υποθήβαι,
Ογχηστός, Άρνη, Μίδεα, Νίσα, Ανθηδών

Πηνέλεως, Λήιτος, Αρκεσίλαος, Προθοήνωρ, Κλονίος

50

Μινύες

Ασπληδών, Ορχομενός

Ασκάλαφος, Ιάλμενος

30

Φωκείς

Κυπάρισσος, Πυθών, Ανεμώρεια, Υάμπολις, Λίλαια, Κρίσα, Δαυλίς, Πανοπεύς,

Σχεδίος, Επίστροφος

40

Λοκροί

Κύνος, Οπόεις, Καλλίαρος, Βήσσα, Σκάρφη, Αυγειαί, Τάρφη, Θρόνιο

Αίας του Οϊλήως (ο Λοκρός)

40

Άβαντες (Εύβοια)

Χαλκίς, Ερέτρια, Ιστιαία, Κήρινθος, Δίον, Κάρυστος, Στύρα

Ελεφήνωρ

40

Αθηναίοι

Αθήνα

Μενεσθεύς

50

Σαλαμίνιοι

Σαλαμίνα

Αίας ο Τελαμώνιος

12

Αργείοι

Άργος, Τίρυνθα, Ερμιόνη, Ασίνη, Τροιζήνα, Ηιόνες, Επίδαυρος, Αίγινα, Μάσης

Διομήδης, Σθένελος, Ευρύαλος

80

Μυκηναίοι

Μυκήνες, Κόρινθος, Κλεωναί, Ορνειαί, Αραιθυρέη, Σικυώνα,Υπερησίη, Γονόεσσα,
Πελλήνη, Αίγιον, Αιγιαλός, Ελίκη

Αγαμέμνων

100

Λακεδαιμόνιοι

Φάρις, Σπάρτη, Μέσση, Βρυσειαί, Αυγειαί, Αμύκλαι, Έλος, Λάας, Οίτυλος

Μενέλαος

60

Πύλιοι

Πύλος, Αρήνη, Θρύον, Αιπύ, Κυπαρισσήεις, Αμφιγένεια, Πτελεόν, Έλος, Δώριον

Νέστωρ

90

Αρκάδες

Φενεός, Ορχομενός, Ρίπη, Στρατίη, Ενίσπη, Τεγέη, Μαντινέη, Στύμφηλος, Παρρασίη

Αγαπήνωρ

60

Επειοί (Ήλις)

Βουπράσιον, Ήλις, Υρμίνη, Μύρσινος, Ωλενίη Πέτρη, Αλήσιον

Αμφίμαχος, Θάλπιος, Διώρης, Πολύξεινος

40

Δουλιχιείς

Δουλίχιον, Εχίναι νήσοι (απέναντι από την Ηλεία)

Μέγης

40

Κεφαλλήνες

Ιθάκη, Νήριτον, Κροκύλεια, Αιγίλιψ, Ζάκυνθος, Σάμος

Οδυσσεύς

12

Αιτωλοί

Πλευρών, Ώλενος, Πυλήνη, Χαλκίς, Καλυδών

Θόας

40

Κρήτες

Κνωσός, Γόρτυνα, Λύκτος, Μίλητος, Λύκαστος, Φαιστός, Ρύτιον

Ιδομενεύς, Μηριόνης

80

Ρόδιοι

Ρόδος, Λίνδος, Ιηλυσός, Κάμειρος

Τληπόλεμος

9

Βασίλειο Νιρέα

Σύμη

Νιρεύς

3

Δωδεκανήσιοι

Νίσυρος, Κράπαθος, Κάσος, Κως, Καλύδναι νήσοι

Φείδιππος, Άντιφος

30

Μυρμιδόνες - Έλληνες - Αχαιοί Άργος Πελασγικόν, Άλος, Αλόπη, Τρηχίς, Φθίη, Ελλάς

Αχιλλεύς

50

Βασίλειο Πρωτεσίλαου

Φυλάκη, Πύρασος, Ίτων, Αντρών, Πτελεός

Πρωτεσίλαος - (Ποδάρκης)

40

Βασίλειο Εύμηλου

Φεραί, Βοίβη, Γλαφύραι, Ιαωλκός

Εύμηλος

11

Βασίλειο Φιλοκτήτη

Μηθώνη, Θαυμακίη, Μελίβοια, Ολιζών

Φιλοκτήτης (Μέδων)

7

Ασκληπιάδες

Τρίκκη, Ιθώμη (Θεσσαλίας), Οιχαλία

Ποδαλείριος, Μαχάων

40

Βασίλειο Ευρύπυλου

Ορμένιον, Υπέρεια κρήνη, Αστέριον, Τίτανος

Ευρύπυλος

40

Βασίλειο Πολυποίτη

Άργισσα, Γυρτώνη, Όρθη, Ηλώνη, Ολοοσσών

Πολυποίτης, Λεοντεύς

30

Ενιήνες - Περαιβοί

Κύφος, Δωδώνι (Θεσσαλική), περιοχή Τιταρησσού

Γουνεύς

22

Μάγνητες

Πήλιον, περιοχή Πηνειού

Πρόθοος

40
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Η ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΡΟΤΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
Ο Οδυσσέας κάθεται συλλογισμένος
στην είσοδο του Άδη. Λεπτομέρεια
από ερυθρόμορφη πελίκη, περ.
440 π.Χ. (Μουσείο Καλών Τεχνών,
Βοστώνη).

Η Οδύσσεια αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο στην πολιτιστική κληρονομιά της ανθρωπότητας ολόκληρης. Ξεφεύγει από τους στόχους του παρόντος μια εκτενής αναφορά σε αυτό το
ποιητικό αριστούργημα και σε όλες τις πτυχές του. Θα περιοριστούμε μόνο στη γεωγραφική πλευρά, η οποία συνδέεται με το χαρακτήρα της Τετραλογίας του Αιγαίου, με συνείδηση ότι η Οδύσσεια δεν είναι προφανώς κείμενο γεωγραφίας και
ότι αντιπροσωπεύει –ιδιαίτερα για τους ναυτιλλόμενους– πολύ περισσότερα από
μια ναυτική περιπέτεια σε μια σειρά παράκτιες τοποθεσίες. «Είναι τόσο μεγάλα
τα στοιχήματα που τίθενται κάτω από αυτό τον τίτλο και κάτω από το όνομα του “Οδυσσέα”», σημειώνει ο Jean Guisenier στο έργο Ο περίπλους του
Οδυσσέα, «ώστε κάθε αναφορά σε οποιαδήποτε ιστορική και γεωγραφική πραγματικότητα συνήθως εξαλείφεται πίσω από τον κόσμο των εικόνων που φέρνουν στο νου σήμερα αυτά τα ονόματα» (Guisenier, σελ. 9).

Ο ομηρικός κόσμος
και η γεωγραφία του
Η ομηρική γεωγραφία, όπως αποτυπώνεται στις περιπλανήσεις του Οδυσσέα, απασχόλησε πολλούς μελετητές ήδη από την αρχαιότητα, με επίκεντρο
το εξής ερώτημα: αντιστοιχούν οι τόποι που περιγράφει ο Όμηρος σε
υπαρκτές θέσεις ή αποτελούν λογοτεχνικό δημιούργημα;
Συγγραφείς της ελληνικής αρχαιότητας και των Ελληνιστικών χρόνων
(Ησίοδος, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ευριπίδης, Ερατοσθένης, Πολύβιος, Θεόφραστος Στράβων κ.ά.), Ρωμαίοι λόγιοι (Τάκιτος, Κικέρων, Οράτιος, Πλίνιος κ.ά.) και πολλοί ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ναυτικοί και γεωγράφοι μεταγενέστερα έχουν καταθέσει
την άποψή τους πάνω σε αυτό το ερώτημα, συμφωνώντας σε κάποιες από τις θέσεις στις
οποίες βρέθηκε ο Οδυσσέας (π.χ. η ταύτιση της Σκύλλας και της Χάρυβδης με το στενό της
Μεσσήνης ή της χώρας των Λωτοφάγων με τις ακτές της Τυνησίας) και διαφωνώντας σε άλλες.
Και στο θέμα της ομηρικής γεωγραφίας, βέβαια, όπως και στα άλλα σχετικά διλήμματα των
ομηρικών επών, η απάντηση βρίσκεται στη σύνθεση κι όχι στην αντιπαράθεση των δύο πλευρών του ερωτήματος.
Άλλωστε, κάθε προσπάθεια να ταυτιστεί με απόλυτη βεβαιότητα μια θέση με τη θέση
που περιγράφουν οι ομηρικοί στίχοι παρουσιάζει δύο εγγενή προβλήματα, τα οποία
υποσκάπτουν την εγκυρότητά της και –για κάποιους– καθιστούν μάταια την αναζήτησή της: πρώτον, οι ομηρικές περιγραφές έχουν αναμφισβήτητα στηριχτεί στη ματιά του ποιητή και όχι στην επιστημονική ματιά του γεωγράφου· και δεύτερον, οι περιγραφές αυτές αντιστοιχούν όχι σε μία μόνο,
αλλά σε αρκετές παράκτιες θέσεις της δυτικής Μεσογείου. «Τίποτα πιο εύκολο», σημείωνε ο Ι. Θ.
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Κακριδής, «από το να βρεις σε μιαν ακρογιαλιά έναν θαλασσόβραχο, μια σπηλιά, ένα νησί, έναν πορθμό, και με λίγη ή πολλή φαντασία να τον ταυτίσεις με την αντίστοιχη περιγραφή της Οδύσσειας»
(Ελληνική Μυθολογία, τόμ. 5, σελ. 251).
Στο πνεύμα αυτό κινούνταν ήδη από τον 3ο αι. π.Χ. ο μεγάλος μαθηματικός και γεωγράφος Ερατοσθένης, ο οποίος σημείωνε –έστω με κάποια υπερβολή– ότι ο σκοπός του Ομήρου ήταν να τέρψει
το ακροατήριό του και όχι να του κάνει μαθήματα και ότι μπορεί κανείς να βρει πού ακριβώς ταξίδεψε ο Οδυσσέας αν πριν καταφέρει να ανακαλύψει ποιος ήταν ο τεχνίτης που έραψε τον ασκό του
Αιόλου, στον οποίο έκλεισε τους ανέμους!

Ο Οδυσσέας ξεφεύγει από τη σπηλιά
του Κύκλωπα δεμένος κάτω από την
κοιλιά του κριαριού. Μελανόμορφος
κρατήρας, γύρω στο 500 π.Χ. (Κρατικό
Μουσείο Βάδης, Καρλσρούη).

Οδύσσεια: το αρχαιότερο γεωγραφικό αίνιγμα
«[...] η ερώτηση παραμένει πάντα ως αντικείμενο συζήτησης: πρέπει να θεωρήσουμε
την Οδύσσεια αποκλειστικά σαν μια όμορφη ιστορία που διηγείται τις περιπέτειες
ενός ήρωα ο οποίος επιστρέφει από έναν
μακρινό πόλεμο, τις αρπαγές του και τις λεηλασίες του, τα ταξίδια του και τα ναυάγιά
του, τις συναντήσεις του με τέρατα, σειρήνες και γίγαντες, τη σχέση του με μάγισσες, νύμφες και θεές; Ή σαν ένα μύθο που
αφήνει επίσης, μέσα από τα επεισόδια της
διήγησης, ενδείξεις αρκετά ακριβείς για του
τόπους των λιμανιών που έπιασε ο ήρωας
και για τις ρότες που ακολούθησε, για τα
επάκτια γνωρίσματα και σημάδια που ανακάλυψε, για το χρόνο που χρειάζεται για να
πάει από το ένα λιμάνι στο άλλο;
Για τα ρέματα και τις δίνες που χαρακτηρίζουν τη μια ή την άλλη θαλάσσια ζώνη, για τις καταιγίδες, τις μπόρες και τις άπνοιες που
πρέπει να φοβάται κανείς ανάλογα με τις εποχές του έτους; Θα έπρεπε τότε να αναρωτηθούμε αν τέτοιες ενδείξεις πρέπει να γίνουν αντιληπτές ως διδάγματα κρυπτογραφημένα,
ως πληροφορίες κωδικοποιημένες, τις οποίες οι έμπειροι πλοηγοί, οι αρχηγοί εμπορικών ή
πολεμικών αποστολών είναι οι μόνοι που μπορούν να αποκρυπτογραφήσουν, οι μόνοι που
μπορούν να τις εκμεταλλευτούν – κατά κάποιο τρόπο το προφορικό ανάλογο των δικών μας
παλαιών πορτολάνων που με την εικόνα διατηρούσαν στη μνήμη τον ζωντανό λόγο των γέρων καπεταναίων. Πώς, με λίγα λόγια, να ορίσουμε μέσα στην Οδύσσεια τι αναλογεί από τη
μια στο μύθο και στην ευχαρίστηση της διήγησης, από την άλλη στις παρατηρήσεις και στις
θετικές γνώσεις;» (Guisenier, σελ.17).
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Ένα ακόμη συναφές ερώτημα είναι το εξής: η περιπλάνηση του Οδυσσέα περιορίστηκε στο χώρο
της Μεσογείου ή επεκτάθηκε και έξω από το Γιβραλτάρ, στον Ατλαντικό είτε και στον Βόρειο Πόλο,
όπως πρώτος υποστήριξε ο Κράτης από τη Μαλλό της Κιλικίας (2ος αι. π.Χ.), προβάλοντας την περίφημη «θεωρία του εξωκεανισμού»; Τα φιλολογικά δεδομένα αλλά και νεότερες έρευνες που
αξιοποιούν σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και μετεωρολογικά
και ωκεανογραφικά δεδομένα, δεν επιβεβαιώνουν τη δεύτερη άποψη. Οριοθετούν, αντιθέτως, το ταξίδι του Οδυσσέα
και τον γήινο κόσμο του Ομήρου στη λεκάνη της Μεσογείου.
Μπορούμε, συνεπώς, να υποθέσουμε –χωρίς να υπάρχει
ανάγκη απόλυτης ταυτοποίησης των περιοχών στις οποίες βρέθηκε ο Οδυσσέας– ότι ο κόσμος που περιγράφει η
Οδύσσεια είναι ο κόσμος των εμπορικών και μεταναστευτικών ταξιδιών των Ελλήνων προς τη Δύση. Είναι μια αμυδρή ανάμνηση των πρώιμων εμπορικών ταξιδιών
της Μυκηναϊκής εποχής με κατεύθυνση την ιταλική χερσόνησο και την Τυρρηνική θάλασσα, ήδη από
το 1600 π.Χ., εμπλουτισμένη με τις εμπειρίες του δεύτερου
ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.)· ταξιδιών που ξεδιπλώνονταν σε θάλασσες αφιλόξενες και τόπους άγνωστους,
κεντρίζοντας τη φαντασία αλλά και το φόβο.
Με το γεγονός αυτό σχετίζονται και τα μυθολογικά πλάσματα της ομηρικής αφήγησης. Ο Οδυσσέας συναντά τα
πλάσματα αυτά πέρα από το νησί της Ναυσικάς (Κέρκυρα)
– τελευταίο σταθμό κοντά στον ηπειρωτικό κορμό της Ελλάδας. Φαίνεται, λοιπόν, ότι αντιπροσωπεύουν στο επίπεδο του
μύθου τους κινδύνους που είχε το θαλάσσιο ταξίδι την εποχή εκείνη στην Αδριατική και την Τυρρηνική θάλασσα.

Ο Οδυσσέας δεμένος στο κατάρτι
ταξιδεύει, ενώ μία από τις Σειρήνες
παίζει αυλό. Μελανόμορφη λήκυθος,
περ. 500 π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Παραπλέοντας τον Κάβο Μαλιά, μια τρικυμία –πολύ συνηθισμένη στην περιοχή, όπως μνημονεύουν και οι ιστορικοί της αρχαιότητας– έβγαλε τον Οδυσσέα από την πορεία του, παρασύροντάς
τον νότια. Μετά από εννιά ημέρες ταξιδιού έφτασε στη χώρα των Λωτοφάγων. Η θέση αυτή έχει
ταυτιστεί με τη νήσο Τζέρμπα, η οποία βρίσκεται στην Τυνησία και συγκεκριμένα στον κόλπο
του Γκαμπές (= Μικρή Σύρτη), δυτικό τμήμα του Κόλπου της Σύρτης. Στην περιοχή, σύμφωνα με
κάποιους ιστορικούς της αρχαιότητας (Ηρόδοτος, Πολύβιος κ.ά.), φύτρωναν εξωτικοί λωτοί, ένα
φρούτο που «προτιμά» τα θερμά και ηλιόλουστα μέρη.
Επόμενος σταθμός ήταν η χώρα των Κυκλώπων, που αναγνωρίζεται στο Ποτσουόλι, στον
κόλπο της Νάπολης. Η ταύτιση αυτή προκύπτει από την ταύτιση του Κύκλωπα με το ηφαίστειο,
που εκσφενδονίζει πέτρες. Το Ποτσουόλι είναι χτισμένο στο μέσο μιας μεγάλης ηφαιστειακής καλντέρας διαμέτρου 13 χλμ. Πρόκειται για τα Φλεγραία πεδία της ρωμαϊκής μυθολογίας, στα οποία
κατοικούσε ο θεός της φωτιάς. Στην ίδια περιοχή υπάρχει ο κρατήρας Σολφατάρα, από τον οποίο
εκλύονται αέρια ακόμη και σήμερα. Επιπλέον, μόλις 13 χλμ. ανατολικά του Ποτσουόλι βρίσκεται ο
Βεζούβιος, ενώ νότιά του βρίσκεται η Αίτνα, το υψηλότερο ηφαίστειο της Ευρώπης και ένα από τα
πλέον ενεργά παγκοσμίως.
Στη συνέχεια, ο Οδυσσέας έφτασε στο νησί του Αιόλου, που ταυτίζεται με τις Αιολίδες
νήσους, μια συστάδα οκτώ μικρών νησιών στη νότια Τυρρηνική θάλασσα, βορειοδυτικά του στενού της Μεσσήνης. Το μεγαλύτερο από αυτά τα νησιά είναι το Λίπαρι (εξ ου και το όνομα Λιπάρες
νήσοι), ενώ στο βορειοανατολικό τους άκρο βρίσκεται η νήσος Στρόμπολι. Με τη βοήθεια του Αιόλου και μετά από εννιά μερόνυχτα ταξιδιού, ο Οδυσσέας αντίκρισε την Ιθάκη. Η απρονοησία των
William Etty, «Οι Σειρήνες και
ο Οδυσσέας», 1837 (Πινακοθήκη
Τέχνης, Μάντσεστερ)

Οι τοποθεσίες της Οδύσσειας
Με δεδομένους, λοιπόν, αυτούς τους περιορισμούς, μπορούμε να αναφέρουμε τις απόψεις που σήμερα κυριαρχούν σε
σχέση με τις τοποθεσίες της Οδύσσειας.
Πρώτος σταθμός του Οδυσσέα και των συντρόφων του
μετά την Τροία ήταν η περιοχή της Θράκης. Εκεί κατοικούσαν οι Κίκονες, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Ο
Οδυσσέας συγκρούστηκε μαζί τους και αναχώρησε από τη
χώρα τους με τα 12 πλοία του φορτωμένα με λάφυρα.
Στη συνέχεια, ο στολίσκος του κατευθύνθηκε νότια στο
Αιγαίο, έφτασε στον Κάβο Μαλιά, στο νοτιοανατολικό άκρο
της Πελοποννήσου, και επιχείρησε να πλεύσει ανάμεσα σε
αυτόν και στα Κύθηρα.
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Ένας από τους συντρόφους του Οδυσσέα
ανοίγει τον ασκό του Αιόλου, απ’ όπου
ξεπηδά το κεφάλι κάποιου θεού-ανέμου.
Ετρουσκικός σφραγιδόλιθος, β΄ μισό
5ου αι. π.Χ. (Εθνική Βιβλιοθήκη, Παρίσι).
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συντρόφων του, όμως, που άνοιξαν τον ασκό με τους ανέμους, θα τον ξαναστείλει στο
νησί του Αιόλου.
Μια νέα καταιγίδα έφερε τα πλοία του Οδυσσέα στη χώρα άλλων ανθρωποφάανθρωποφά
γων γιγάντων, των Λαιστρυγόνων. Σύμφωνα με τον Όμηρο, το λιμάνι τους το
έκλειναν απότομοι βράχοι, των οποίων οι άκρες προείχαν. Με βάση και αυτή
την περιγραφή, η χώρα των Λαιστρυγόνων τοποθετείται στο Πόρτο Πότσο της
Σαρδηνίας, έναν στενό όρμο που εισχωρεί βαθιά στη στεριά. Άλλοι ερευνητές
τοποθετούν τη χώρα των Λαιστρυγόνων στη Σικελία ή στον κόλπο της Γαέτας, βόρεια της Νάπολης.
Επόμενος σταθμός του Οδυσσέα, που πλέον είχε χάσει τον προσανατολισμό
του και είχε μόνο ένα πλοίο –τα υπόλοιπα με τα πληρώματά τους είχαν πέσει
θύματα των Λαιστρυγόνων–, είναι η Αιαία, το νησί της Κίρκης, που τοποθετείται στο Μόντε Τσιρτσέο, μια μικρή χερσόνησο ανάμεσα στις εκβολές
του Τίβερη και στον κόλπο της Νάπολης. Πάνω στη χερσόνησο, που δίνει την
εντύπωση νησιού, υψώνεται βουνό με πολλές σπηλιές στους πρόποδες, στο
οποίο ζουν ημιάγριοι χοίροι και κάπροι.
Φεύγοντας από το νησί της Κίρκης, ο Οδυσσέας κατευθύνθηκε στην
πύλη του Άδη, στη χώρα των Κιμμερίων. Το σημείο αυτό έχει ταυτιστεί με το Λουκρίνο, το οποίο θυμίζει τη μυθική περιγραφή λόγω των θερμών πηγών και των τριών ποταμών του. Από άλλους έχει ταυτιστεί με τη Άορνο λίμνη της Καμπανίας.
Στη συνέχεια, ο βασιλιάς της Ιθάκης επίστρεψε στην Κίρκη και από εκεί συνέχισε το ταξίδι του περνώντας αρχικά από το νησί των Σειρήνων, που τοποθετείται στα νησιά Γκάλι, νότια των Πιθηκουσών (σημερινή νήσος Ίσκια) και βόρεια
της νήσου Στρόμπολι.
Ακολούθως, πέρασε από το στενό της Μεσσήνης (μεταξύ Σικελίας και Ιταλίας), όπου
κατοικούσαν η Σκύλλα και η Χάρυβδη. Στη μέση του στενού προβάλλει ο τετράγωνος βράχος της
Σκύλλας προς τη μεριά της Καλαβρίας, ενώ η σικελική πλευρά είναι μεν χαμηλή, όμως τα ρεύματα
σχηματίζουν επικίνδυνες δίνες, οι οποίες ταιριάζουν στην περιγραφή της Χάρυβδης από τον Όμηρο.
Επόμενος σταθμός του Οδυσσέα ήταν τα Νησιά του Ήλιου, που έχουν ταυτιστεί με τη Σικελία (ή Θρινακία) και μάλιστα με την περιοχή της Μεσσήνης.
Έπειτα από εννιά μερόνυχτα, κι αφού το πλοίο του τσακίστηκε από κεραυνό και οι σύντροφοί
του χάθηκαν, ο Οδυσσέας, μόνος πλέον, έφτασε στην Ωγυγία, το νησί της Καλυψώς, που τοποθετείται κοντά στο στενό του Γιβραλτάρ. Δύο θέσεις στην περιοχή έχει προταθεί ότι ταυτίζονται
με την Ωγυγία: η Θέουτα, απέναντι από το Γιβραλτάρ, και το νησάκι Περεχίλ, στον όρμο Μπένζους
της αφρικανικής ακτής. Από άλλους ερευνητές, η Ωγυγία έχει ταυτιστεί με το νησί Γκόζο, βορειοδυτικά της Μάλτας, ή με τη Γαύδο.
Τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα πριν την Ιθάκη ήταν η Σχερία, το νησί των Φαιάκων, που
έχει ταυτιστεί με την Κέρκυρα.
Να σημειώσουμε, κλείνοντας, ότι αντικείμενο συζήτησης αποτελεί και η ίδια η ομηρική Ιθάκη,
η οποία από ορισμένους ταυτίζεται με τη Λευκάδα και από άλλους με την Κεφαλονιά. Οι περισσότεροι, πάντως, συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει λόγος να διαφοροποιήσουμε την ομηρική από την
ιστορική Ιθάκη.

ΟΙ ΜΥΚΗΝΑΙΟΙ ΚΥΡΙΑΡΧΟΙ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ

Χάρτης των περιπλανήσεων του Οδυσσέα στη Μεσόγειο

Ο Οδυσσέας γαντζωμένος σε μια
χελώνα απομακρύνεται από το στενό
της Χάρυβδης. Μελανόμορφος
σκύφος, αρχές 5ου αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Παλέρμο).
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