«ΑΙ ΠΟΛΥΧΡΥΣΑΙ ΜΥΚΗΝΑΙ»

Η ΑΡΓΟΝΑΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
ΚΑΙ Ο ΧΡΥΣΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΧΙΔΑΣ

«Η Αργοναυτική Εκστρατεία», κατά την δρ Αρχαιολογίας Μαρία Μπελογιάννη, «αποτελεί για όσους αγαπούν την περιπέτεια ευαγγέλιο δράσης. Πολύτιμη πηγή πληροφοριών, οδηγιών προς ναυτιλλομένους, ιστορικών στοιχείων αλλά και στοιχείων
πολιτιστικών και ηθικών, με την ευρεία σημασία του όρου, βοηθά τον κάθε Έλληνα, “που έχει το Αιγαίο στα γονίδιά του”, καταρχάς να συνειδητοποιήσει ότι είτε ως
λαό είτε προσωπικά τον καθένα τον περιμένει μια “Αργώ”. Μια “Αργώ” που πρέπει
να ταξιδέψει. Και να κάνει όσο το δυνατόν μακρύτερο ταξίδι, για να είναι το κέρδος
πιο μεγάλο. Το “χρυσόμαλλο δέρας” πιο λαμπρό» (Μπελογιάννη, σελ. 6).
Οι επιστήμονες τοποθετούν αυτό το υπερπόντιο ταξίδι στα 1280-1260 π.Χ. – πριν
από τον Τρωικό Πόλεμο, την άλλη εκστρατεία της Μυκηναϊκής εποχής. Με αυτό συνάδει και ο μύθος, σύμφωνα με τον οποίο πολλοί από τους βασιλείς που συμμετείχαν στην
εκστρατεία κατά της Τροίας ήταν απόγονοι των Αργοναυτών· ένας μύθος που αποδεικνύει ότι η αίγλη που είχε η Αργοναυτική Εκστρατεία στους μεταγενέστερους Αχαιούς ευγενείς ήταν τέτοια ώστε τους οδήγησε να «τοποθετήσουν» τους προγόνους τους στους λιγοστούς ατρόμητους που επιβιβάστηκαν στην «Αργώ».
Τι ζητούσαν, όμως, οι Αργοναύτες στη νοτιοανατολική ακτή του Εύξεινου Πόντου
(σημερινή Γεωργία), σε μια περιοχή που τη σκιάζει ο ορεινός όγκος του Καυκάσου;
Και τι αντιπροσωπεύει το «πάγχρυσο του κριαριού το δέρας», για το οποίο άνοιξε
πανιά σε άγνωστες και επικίνδυνες θάλασσες το «άνθος των Πανελλήνων», όπως ονομάζει τους Αργοναύτες ο Πίνδαρος;
Τα αρχαιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο μύθος της Αργοναυτικής Εκστρατείας απηχεί πραγματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις περιπέτειες των εμπορικών πλοίων που
ταξίδευαν από την ηπειρωτική Ελλάδα στον Εύξεινο Πόντο κατά το δεύτερο μισό της 2ης
χιλιετίας π.Χ. – μια περίοδο που ήταν ακόμη «Άξενος» (= αφιλόξενος). Αν και δεν έχουν βρεθεί οικιστικά ίχνη των Μυκηναίων στα 250 ναυτικά μίλια της ακτογραμμής μεταξύ των στενών του Βοσπόρου και των εκβολών του Δούναβη (δυτικά) ούτε στα 500 ναυτικά μίλια της ακτογραμμής μεταξύ
των ίδιων στενών και του πρώτου λιμανιού της Κολχίδας (= Μπατούμι Γεωργίας), η παρουσία των
μυκηναϊκών πλοίων στην περιοχή δεν αμφισβητείται.
Κατά την περίοδο αυτή, στην Κολχίδα υπήρχαν ορυχεία μετάλλων (χαλκού, σιδήρου και χρυσού),
η κατεργασία των οποίων γινόταν στη βόρεια μικρασιατική ακτή – εξ ου και το όνομα Χάλυβες, που
είχαν οι κάτοικοί της κατά την Κλασική εποχή. Τα πολύτιμα αυτήν την εποχή μέταλλα ήταν ισχυρό κίνητρο για τους Αχαιούς και τους ναυτικούς του αιγαιακού χώρου· για να τα προμηθευτούν έφταναν ως τη χώρα του Αιήτη.
Οι μινυακές πόλεις της Θεσσαλίας –ιδιαίτερα η Ιωλκός– είχαν, καθώς φαίνεται, αναπτύξει από νωρίς πυκνές εμπορικές σχέσεις με τα παράλια του Εύξεινου Πόντου και ιδιαίτερα
με την Κολχίδα. Οι μύθοι του Φρίξου και της Έλλης και της Αργοναυτικής Εκστρατείας, συνε-

Τρεις από τους Αργοναύτες και
η «Αργώ». Λεπτομέρεια από
ερυθρόμορφο κρατήρα, 400-390
π.Χ. (Εθνικό Μουσείο Jatta, Ρούβο
Απουλίας).
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πώς, αντανακλούν τις προσπάθειες των Μινύων (αρχικά του βοιωτικού Ορχομενού κι έπειτα της Θεσσαλίας)
να ανακαλύψουν νέους εμπορικούς δρόμους και πρώτες ύλες στην Προποντίδα και τον Εύξεινο Πόντο, σε μια
περίοδο που οι Μινύες άκμαζαν, το νότιο Αιγαίο ίσως ελεγχόταν ακόμη από το μινωικό ναυτικό και η Τροία
δεν ήταν ακόμη τόσο ισχυρή ώστε να αποτρέπει τον διάπλου του Ελλησπόντου. Μια εικόνα για την πολιτική
γεωγραφία της περιόδου (πρωτομυκηναϊκή Ελλάδα) δίνει ο κατάλογος των Αργοναυτών, ο οποίος είναι προγενέστερος από τον αντίστοιχο «Κατάλογο» της Ιλιάδας.
Η Ιωλκός, κατά την περίοδο αυτή, ήταν αρκετά ισχυρή και ο στόλος της είχε τον έλεγχο του βόρειου Αιγαίου
(ιδίως μετά την εγκατάσταση Μινύων αποίκων στη Λήμνο και την Ίμβρο). Αυτό προκύπτει και από τον Πλού-

Η πασιμέλουσα «Αργώ»
Η «Αργώ» χαρακτηρίζεται «ώκεια ναυς» στη Θεογονία από
τον Ησίοδο και «πασιμέλουσα» (= περιβόητη) και «ποντοπόρος νηυς» από τον Όμηρο στην Οδύσσεια (μ 69-72).
Ο ναυπηγός της, ο Άργος, βασισμένος στις υποδείξεις
της Αθηνάς και παραβλέποντας τις οδηγίες του Πελλία
–που τον διέταξε να μη χρησιμοποιήσει πολλά καρφιά στην
κατασκευή του πλοίου, ώστε να διαλυθεί γρήγορα– κατασκεύασε στις Παγασές ένα πενηντάκωπο πλοίο (= πεντηκόντορος), που ήταν όχι μόνο γερό, αλλά και ελαφρύ.
Καλοχτισμένη («εύζυγος»), με ξύλα από τα πεύκα και τις
δρυς του Πηλίου, και γρήγορη («αργή»), η «Αργώ» διέθετε
επίσης ανθρώπινη λαλιά («εύλαλος») και μαντικές ικανότητες, που οφείλονταν σε ένα κομμάτι ξύλου από την ιερή
βελανιδιά της Δωδώνης, το οποίο κάρφωσε ο Άργος στην
πλώρη της.
Νίκος Εγγονόπουλος, «Αργώ»,
λάδι σε μουσαμά, 1948
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Ο Άξενος Πόντος των μύθων, τα πρώτα
ταξίδια, η αναγνώριση και η εκλογίκευση
του αγνώστου (17ος-7ος αι. π.Χ. - Μαριάννα
Κορομηλά)
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ταρχο, που περιγράφει τον Ιάσονα ως τον
μοναδικό ηγεμόνα ο οποίος –κατόπιν κοινής απόφασης των Ελλήνων– είχε το δικαίωμα να διατηρεί πλοία επανδρωμένα με πολυπληθή πληρώματα, για την καταδίωξη
των πειρατών.
Η αναγωγή της
Αργοναυτικής
Εκστρατείας σε
πραγματικά γεγονότα επιβεβαιώνεται από
αρκετά δεδομένα. Ένα
πρώτο στοιχείο έρχεται
από Γεωργιανούς ερευνητές, οι οποίοι, με πρόσφατη
δημοσίευση στο διεθνές γεωλογικό περιοδικό Quaternary
International, επιβεβαίωσαν ότι η
περιοχή της Κολχίδας ήταν πλούσια σε
χρυσό κατά την αρχαιότητα. Μάλιστα, μετά
από εκτεταμένη έρευνα στην αρχαία Κολχίδα, υποστήριξαν ότι οι χωρικοί της χρησιμοποιούσαν προβιές (=
δέρατα) για να συλλέξουν ψήγματα χρυσού από τα ποτάμια.
Συγκεκριμένα, έβαζαν τα δέρατα στην κοίτη των ποταμών και παγίδευαν πάνω τους τα κομματάκια του
πολύτιμου μετάλλου. Έτσι προέκυψε η εικόνα ενός δέρατος καλυμμένου με χρυσάφι, που οδήγησε στο μύθο
του Χρυσόμαλλου Δέρατος. Συνεπώς, συμπεραίνουν, η εκστρατεία των Αργοναυτών είχε ως κίνητρο την προσπάθεια των Ελλήνων να προμηθευτούν χρυσό ή να μάθουν περισσότερα για την ειδική τεχνική που χρησιμοποιούσαν οι ντόπιοι για να τον συλλέξουν με τη βοήθεια δερμάτων ζώων. Κι ο επεισοδιακός τρόπος με τον
οποίο κατέληξε στα χέρια τους το Χρυσόμαλλο Δέρας δηλώνει, πιθανώς, ότι ενεπλάκησαν σε πολεμικές αναμετρήσεις για να επιτύχουν τους σκοπούς τους.
Ένα ακόμη στοιχείο είναι το χρυσό περιδέραιο με τις χίλιες ψηφίδες που βρέθηκε σε αρχαίο τάφο στο
Καζανάκι του Βόλου (έχει ονομαστεί και «Τάφος της Μήδειας»), το οποίο χρονολογείται από το τέλος του 15ου
ως το τέλος του 14ο αι. π.Χ. Μερικές ψηφίδες του συνεξετάστηκαν στο Λούβρο με δείγματα χρυσού από ένα
ποτάμι της Κολχίδας και διαπιστώθηκε η κοινή τους προέλευση!
Πολύτιμες πληροφορίες για την ιστορική βάση του μύθου των Αργοναυτών και τις εμπορικές σχέσεις που
διατηρούσε η περιοχή της Θεσσαλίας με την Κολχίδα μάς δίνει ο βυθός των Σποράδων και του Παγασητικού. Στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται ανάμεσα στην Αμαλιάπολη και τις Νηές έχουν εντοπίσει 14
ναυάγια –από τα οποία ανασύρθηκαν αμφορείς, σφραγίσματα αμφορέων κ.ά.– και δύο βυθισμένοι οικισμοί.
Ένας απ’ αυτούς χρονολογείται στα 1700 π.Χ. Από τα ναυάγια της περιοχής, ιδιαίτερη αξία έχουν όσα εντοπίζονται στη Σκόπελο και την Αλόννησο, οι οποίες αποτελούσαν κομβικό σημείο για τα πλοία που κατευθύνονταν προς τον Εύξεινο Πόντο.
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«Των Συμπληγάδων το σμίξιμο το ακαταμάχητο»
(Πίνδαρος)
Οι Συμπληγάδες –γνωστές και ως Πλαγκταί, Κυανέαι, Συνδρομάδες και Συνορμάδες– ήταν δύο κάθετοι βράχοι που, σύμφωνα με το μύθο, άλλοτε προσέγγιζαν ο ένας τον άλλον και άλλοτε απομακρύνονταν. Ο Όμηρος τις
συσχετίζει με τη Σκύλλα και τη Χάρυβδη (= στενό της Μεσσήνης, μεταξύ Ιταλίας και Σικελίας), ενώ Στράβων,
ο Ηρόδοτος και ο Ευριπίδης τις ταυτίζουν με την είσοδο του Βοσπόρου από τον Εύξεινο Πόντο.
Οι μύθος των Συμπληγάδων απηχεί την αγωνία των θαλασσοπόρων της εποχής για τους κινδύνους που
είχαν οι υπερπόντιοι πλόες, καθώς και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ακόμη και σήμερα, ένα μικρό σκάφος που επιχειρεί να περάσει από έναν στενό πορθμό σε συνθήκες θαλασσοταραχής. Ο κυματισμός προκαλεί
σκαμπανεβάσματα του πλοίου, με αποτέλεσμα η θάλασσα να μην είναι ορατή από την πλώρη όταν αυτή ανυψώνεται· κι όταν ανυψώνεται η πρύμνη, να στρέφει η πλώρη δεξιά ή αριστερά, προς την ακτή. Έτσι, στο οπτικό πεδίο της πλώρης εναλλάσσονται η ξηρά με το θαλάσσιο δίαυλο – γεγονός που δίνει την εντύπωση ότι οι
ακτές ανοιγοκλείνουν.
Ο μύθος των Συμπληγάδων ίσως απηχεί και κάποια μέτρα ελέγχου ή φορολόγησης που επέβαλαν οι Χετταίοι και οι γειτονικοί θρακικοί λαοί σε όσους περνούσαν από τον Βόσπορο με στόχο την εμπορία μετάλλων
και την απόκτηση τεχνογνωσίας. Αυτές τις δυσκολίες προσπαθούσαν να υπερβούν τα αχαϊκά πλοία, φτάνοντας στα παράνομα εμπορεία-λιμένες μετάλλων (μεταξύ τους και η Κολχίδα) που υπήρχαν σε περιοχές εκτός
ή στα όρια της χεττιτικής κυριαρχίας.

Ο Ιάσονας (αριστερά), με τη βοήθεια της
Αθηνάς (κέντρο) απλώνει το χέρι του για
να πάρει το Χρυσόμαλλο Δέρας από το
βράχο, ενώ ο δράκοντας ετοιμάζεται να
του επιτεθεί. Δεξιά διακρίνονται ένας
Αργοναύτης (ή ο Αιήτης), που μοιάζει να
απομακρύνεται, και η πλώρη της «Αργώς»,
που απολήγει σε γυναικείο κεφάλι.
Ερυθρόμορφος κρατήρας,
470-460 π.Χ. (Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης, Νέα Υόρκη).

Lorenzo Costa, «Η Αργώ», 1484-1490
(Museo Civico degli Eremitani, Πάντοβα)
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Ελλήσποντος ή Στενά των Δαρδανελλίων
Έτσι ονομάζεται ο πορθμός που συνδέει το Αιγαίο με την Προποντίδα, η οποία επικοινωνεί με τον Εύξεινο
Πόντο με έναν ακόμη πορθμό, το στενό του Βοσπόρου. Ο Ελλήσποντος αποτελεί όριο μεταξύ Ευρώπης και
Ασίας αλλά και σημαντική πλωτή λεωφόρο διά μέσου της οποίας ανταλλάσσονταν εμπορεύματα και πολιτισμικά πρότυπα.
Ονομάστηκε Ελλήσποντος από την
Έλλη, κόρη του βασιλιά του Ορχομενού Αθάμαντα. Η Έλλη, καθώς ταξίδευε με τον Φρίξο στη πλάτη του χρυσόμαλλου κριαριού, ζαλίστηκε, έπεσε
στη θάλασσα και πνίγηκε. Ο Όμηρος
ονομάζει Ελλήσποντο και την περιοχή ως τον Θερμαϊκό κόλπο, δυτικά
των στενών, και αναφέρει (Β 845) ότι
τον πέρασαν οι σύμμαχοι των Τρώων Θράκες, υπό τον Ακάμαντα και
τον Πύρσο.
Το νεότερο όνομα Δαρδανέλλια
οφείλεται στη αρχαία πόλη Δάρδανος,
που είχε χτιστεί στην ασιατική ακτή
στο μέσο περίπου του πορθμού.
Το σημερινό όνομα Τσανάκαλε προέρχεται από τα κάστρα της περιοχής
(Τσανάκ Καλεσί = φρούριο Τσανακίων), που οφείλουν το όνομά τους στις
πήλινες γαβάθες (= τσανάκια) που
παράγονταν στην περιοχή.

Καταπληκτικός ασημένιος ρωμαϊκός
καθρέφτης εμπνευσμένος από το μύθο
του Φρίξου και της Έλλης, β' μισό του 2ου
αι. μ.Χ. (Εθνικό Μουσείο Ρώμης - Παλάτσο
Μάσιμο στις Θέρμες)

Ενώ ο Άργος «χτίζει» το θαυμαστό πλοίο, την «Αργώ», η Αθηνά βοηθά τον Τίφυ (;), τον πηδαλιούχο, να στερεώσει το πανί στον ιστό.
Πήλινη ανάγλυφη πλάκα, α’ μισό 1ου αι. π.Χ. (Βρετανικό Μουσείο, Λονδίνο).
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Η θαλάσσια διαδρομή των Αργοναυτών
έχει διχάσει τους ιστορικούς. Συμφωνούν
ότι έφτασαν στην Κολχίδα από την κλασική
θαλάσσια οδό (Ελλήσποντος, Βόσπορος),
διαφωνούν, όμως, για την οδό τις επιστροφής,
με βάση και τις πληροφορίες που δίνουν τα
αργοναυτικά του Απολλώνιου του Ρόδιου,
τα ορφικά αργοναυτικά και ο Πυθιόνικος
του Πινδάρου. Στο χάρτη, με κόκκινη συνεχή
γραμμή σημειώνεται η πορεία που προτείνουν
τα αργοναυτικά του Απολλώνιου και με
διακεκομμένη η πορεία που υποδεικνύουν
τα ορφικά αργοναυτικά. Μπορούσε μια
πεντηκόντορος της εποχής να κάνει ένα τόσο
μεγάλο κι επικίνδυνο ταξίδι πριν από 3.500
χρόνια; «Στο ερώτημα αυτό... απάντησε
με το τολμηρό εγχείρημά του Tim Severin
(1985). Έκανε το ίδιο ταξίδι με τη “Νέα
Αργώ”, ένα καράβι με είκοσι κωπηλάτες, αντί
για πενήντα, που ναυπηγήθηκε για χάρη
του κι έφθασε κωπηλατώντας πάντα ως
τη Γεωργία, αποδεικνύοντας περίτρανα σε
όλους όσοι το αμφισβητούσαν τη δυνατότητα
πραγματοποίησης ενός ανάλογου ταξιδιού στα
προϊστορικά χρόνια» (Μπελογιάννη, σελ 22).
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Η ΚΟΙΤΙΔΑ
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ΟΙ ΜΥΚΗΝΕΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ

Βορειοανατολική
επέκταση

οικία των Κιόνων και
εργαστήριο των Καλλιτεχνών

Οι «Πολύχρυσες Μυκήνες», το βασίλειο του μυθικού Αγαμέμνονα, ήταν το σημαντικότερο και
πλουσιότερο ανακτορικό κέντρο του μυκηναϊκού κόσμου.
Η μυθική παράδοση φέρει ως ιδρυτή των Μυκηνών τον Περσέα, γιο του Δία και της Δανάης,
της κόρης του Ακρίσιου, βασιλιά του Άργους, απόγονου του Δαναού. Ο Παυσανίας αναφέρει ότι ο
Περσέας ονόμασε τη νέα πόλη Μυκήνες είτε επειδή εκεί έπεσε ο μύκης του ξίφους του είτε επειδή εκεί αποκαλύφθηκε μια πηγή με άφθονο νερό, η Περσεία πηγή, κάτω από τη ρίζα ενός «μύκητα», δηλαδή ενός μανιταριού. Σύμφωνα με το μύθο, οι απόγονοι του Περσέα βασίλεψαν στις Μυκήνες για τρεις γενιές, με τελευταίο τον Ευρυσθέα, ο οποίος σκοτώθηκε χωρίς να αφήσει απογόνους,
και έτσι οι κάτοικοι των Μυκηνών επέλεξαν ως βασιλιά τους τον Ατρέα, γιο του Πέλοπα και πατέρα του Αγαμέμνονα και του Μενέλαου.

Ο Περσέας μετά τον
αποκεφαλισμό της Μέδουσας
καταδιώκεται από τις
αδελφές του. Λεπτομέρεια
μελανόμορφου αγγείου, 6ος
αι. π.Χ (Μουσείο Λούβρου,
Παρίσι).

Αναπαράσταση της ακρόπολης
των Μυκηνών, όπως ήταν κατά
τον 13ο αι. π.Χ.

ανάκτορο

Μεγάλη αναβάθρα

αποθήκες

Θρησκευτικό Κέντρο

Ταφικός Κύκλος α

Πύλη των λεόντων
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Οι Μυκήνες ιδρύθηκαν ανάμεσα σε δύο ψηλούς κωνικούς λόφους, τον Προφήτη
Ηλία και τη Σάρα, πάνω σε χαμηλό ύψωμα που δέσποζε στην αργολική πεδιάδα και
είχε τον έλεγχο των οδικών και θαλάσσιων επικοινωνιών.
Η παλαιότερη ανθρώπινη δραστηριότητα στο χώρο χρονολογείται στην 7η
χιλιετία π.Χ. Έκτοτε, η κατοίκηση ήταν συνεχής έως και τους Ιστορικούς χρό
χρόνους. Ωστόσο, τα περισσότερα μνημεία που βλέπουμε σήμερα ανήκουν στην
περίοδο 1350-1200 π.Χ. – δηλαδή, την περίοδο της ακμής του χώρου.
Στις αρχές της 2ης χιλιετίας π.Χ., πάνω στο λόφο υπήρχε μόνο ένας
μικρός οικισμός, ενώ στη νοτιοδυτική πλευρά του υπήρχε νεκροταφείο
με λακκοειδείς ταφές.
Γύρω στο 1700 π.Χ., εμφανίστηκε ένα κοινωνικό στρώμα με ηγεμονική θέση και προνόμια. Αυτό υποδηλώνει ο Ταφικός Κύκλος Β, που
αποτελείται από μνημειώδεις τάφους με πλούσια κτερίσματα, οι οποίοι
περιβάλλονται από λίθινο περίβολο.
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Η εξέλιξη αυτή συνεχίστηκε μετά την αυγή της καθαυτό Μυκηναϊκής εποχής, γύρω στο 1600
π.Χ. Τότε οικοδομήθηκαν ένα μεγάλο κεντρικό κτήριο στην κορυφή του λόφου, ένας δεύτερος λίθινος περίβολος, ο Ταφικός Κύκλος Α, και οι πρώτοι θολωτοί τάφοι. Οι άρχοντες των Μυκηνών είχαν
ισχυροποιηθεί πλέον αρκετά και είχαν αρχίσει να διαμορφώνουν ένα πολύπλοκο δίκτυο εμπορικών συναλλαγών με τα νησιά του Αιγαίου και τις ακτές της Μεσογείου.
Γύρω στα 1350 π.Χ., άρχισε η ανοικοδόμηση των ανακτόρων, τα λείψανα των οποίων
βλέπουμε σήμερα· τότε ξεκίνησε και η οχύρωση της ακρόπολης.
Έναν αιώνα αργότερα, η οχύρωση μετακινήθηκε προς τα δυτικά και νότια, χτίστηκε
η Πύλη των Λεόντων, εντάχθηκαν στον τειχισμένο χώρο το Θρησκευτικό Κέντρο και
ο Ταφικός Κύκλος Α, και οικοδομήθηκε ο θολωτός τάφος του Ατρέα.
Γύρω στο 1200 π.Χ., μετά από πιθανόν εκτεταμένη καταστροφή από σεισμό, κατασκευάστηκε η επέκταση των τειχών προς τα βορειοανατολικά του λόφου, ώστε να ενταχθεί στον τειχισμένο χώρο και η πρόσβαση στην υπόγεια δεξαμενή.
Αλλεπάλληλες καταστροφές συνοδευόμενες από πυρκαγιές οδήγησαν στην οριστική εγκατάλειψη του χώρου γύρω στα 1100 π.Χ.
Τα κυκλώπεια τείχη της μυκηναϊκής ακρόπολης, όμως, παρέμεναν ορατά στο πέρασμα των αιώνων και αποτέλεσαν πόλο έλξης πολλών περιηγητών και αρχαιόφιλων, που
δεν δίστασαν να λεηλατήσουν το χώρο κατά τον 18ο και 19ο αιώνα, επωφελούμενοι
από τη στάση των Τούρκων. Παρ’ όλα αυτά, εντυπωσιάζουν ακόμη και σήμερα, έχοντας
να μας πουν πολλά για έναν πολιτισμό που άκμασε 3.500 χρόνια πριν.

Οδοντόφρακτο κράνος με προγναθίδες. Αποτελείται
από δόντια κάπρου και οστέινο διπλό άγκιστρο
στην κορυφή. Χρονολογείται στον 14ο αι. π.Χ.
και προέρχεται από τον θαλαμωτό τάφο 515 των
Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Πήλινη ραμφόστομη πρόχους.
Χρονολογείται στον 16ο αι.
και προέρχεται από τον τάφο Ι
του Ταφικού Κύκλου Α (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Άποψη της ακρόπολης των Μυκηνών
με το ανάκτορο στην κορυφή

Το «κύπελλο του Νέστορα». Πρόκειται για χρυσό
κύπελλο με λαβές που απολήγουν σε ομοιώματα
γερακιών. Προέρχεται από τον τάφο ΙV του Ταφικού
Κύκλου Α και χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα). Η ονομασία
«κύπελλο του Νέστορα», που του δόθηκε από τον
Σλήμαν, έχει δοθεί επίσης σε ένα πήλινο αγγείο
του 8ου αι. π.Χ. που βρέθηκε στις Πιθηκούσσες της
Μεγάλης Ελλάδας. Στο κύπελλο του Βασιλιά της
Πύλου αναφέρεται και η ίλιάδα.
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Πύλη των Λεόντων
Κλιμακοστάσιο
Σιταποθήκη
Οικία του Κρατήρα των Πολεμιστών
Οικία της Αναβάθρας
Μεγάλη Αναβάθρα
Μικρή Αναβάθρα
Δυτική Οικία
Οικία Wace
Ιερό των Ειδώλων
Ναός
Οικία Τσούντα
Κατοικίες ιερέων
Δρόμος προς το ανάκτορο
Βόρειο κλιμακοστάσιο
Πρόπυλο του ανακτόρου
Βόρειος διάδρομος του ανακτόρου
Εξώστης
Ξενώνας
Κεντρική αυλή ανακτόρου
Αίθουσα του θρόνου
Ιδιωτικά διαμερίσματα ανακτόρου
Μεγάλο κλιμακοστάσιο
Εργαστήριο Καλλιτεχνών
Οικία των Κιόνων
Κτήριο Δ
Κτήριο Γ
Κάθοδος στην υπόγεια δεξαμενή
Βορειοανατολική πυλίδα
Κτήριο Α και Β
Νοτιοανατολική πυλίδα
Βόρεια πύλη
Αποθήκες
Φρουραρχείο
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Ο ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Δεξιά: Ψευδόστομος αμφορέας των μέσων
του 12ου αι. π.Χ. που βρέθηκε
στη Σιταποθήκη (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
Κάτω: Η Μεγάλη Αναβάθρα
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Ο αρχαιολογικός χώρος των Μυκηνών περιλαμβάνει την τειχισμένη ακρόπολη, στην κορυφή του υψώματος, και διάσπαρτα ταφικά και οικιστικά κατάλοιπα έξω από αυτήν (κυρίως στα δυτικά και νοτιοδυτικά). Τα μνημεία που βλέπουμε σήμερα χρονολογούνται κυρίως στην περίοδο της μεγάλης ακμής του
ανακτορικού κέντρου (1350-1200 π.Χ.).
Η ακρόπολη έχει κάτοψη σχεδόν τριγωνική και είναι
οχυρωμένη με κυκλώπεια τείχη.
Η κύρια είσοδός της, στη βορειοδυτική γωνία των
τειχών, είναι η περίφημη Πύλη των Λεόντων.
Το ανάγλυφο που έδωσε στην πύλη το όνομά της παριστάνει δύο συμμετρικά αντιμέτωπα λιοντάρια και είναι λαξευμένο σε μια πλάκα τοποθετημένη στο ανακουφιστικό τρίγωνο.
Μετά την είσοδο ξεκινά η Mεγάλη Aναβάθρα, η οποία οδηγούσε στην κορυφή του
λόφου και στα ανάκτορα. Διαμορφώθηκε στη
δεύτερη φάση των οχυρωματικών έργων και
είχε δεξιά χαμηλό στηθαίο και αριστερά το
βράχο επενδεδυμένο με τοίχο, αφήνοντας δίοδο προς τα σπίτια που βρίσκονταν δίπλα στον Ταφικό Κύκλο A. Λίγο πριν το 1200 π.X., η Μεγάλη Αναβάθρα διαπλατύνθηκε. Παράλληλα, κατασκευάστηκε η Mικρή Aναβάθρα, που
ξεκινούσε από την κορυφή της και οδηγούσε στα διάφορα κτήρια
κάτω δεξιά. Η Μεγάλη Αναβάθρα έχει μεγάλη κλίση (20%) και γι’
αυτό εξυπηρετούσε μόνο πεζούς.
Δεξιά από την Πύλη των Λεόντων υπάρχουν τα κατάλοιπα
λιθόχτιστου κτηρίου προσαρμοσμένου στον Ταφικό Κύκλο Α. Το
κτήριο ονομάστηκε Σιταποθήκη, επειδή στα υπόγειά του βρέθηκαν πίθοι με απανθρακωμένους σπόρους δημητριακών. Χτίστηκε αργά και χρησιμοποιήθηκε ώσπου κάηκε στα τελευταία
χρόνια της ακρόπολης.
Προχωρώντας κατά μήκος του δυτικού σκέλους του τείχους,
στα δεξιά της Μεγάλης Αναβάθρας και πιο χαμηλά απ’ αυτήν,
βρίσκεται ο Ταφικός Κύκλος Α. Ανακαλύφθηκε το 1876 από
τον Σλήμαν και περικλείει έξι μεγάλους λακκοειδείς τάφους,
στους οποίους βρέθηκαν πολλά χρυσά αντικείμενα και άλλα
πολύτιμα έργα τέχνης.

Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

Το αρχαιότερο δείγμα μνημειακής γλυπτικής
στην ευρωπαϊκή ήπειρο
Η Πύλη των Λεόντων είναι ένα από τα εντυπωσιακότερα δείγματα της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής. Αποτελείται από τέσσερις ογκώδεις αμυγδαλόλιθους (δύο παραστάδες στα πλαϊνά, το υπέρθυρο και το κατώφλι), με συνολικό βάρος που ξεπερνά τους 60 τόνους! Η πύλη έκλεινε με μια ξύλινη δίφυλλη θύρα, οι στρόφιγγες της οποίας γλιστρούσαν μέσα σε δύο κοιλότητες, τους τόρμους.
Η κλειστή θύρα ασφάλιζε από μέσα με οριζόντια δοκό, που εισχωρούσε σε δύο κοιλότητες λαξευμένες στις δύο παραστάδες αντίστοιχα.
Πάνω από το υπέρθυρο, οι ογκόλιθοι του τείχους άφηναν ελεύθερο έναν τριγωνικό χώρο,
τον οποίο καλύπτει η πλάκα με το ανάγλυφο των λιονταριών. Έτσι, το βάρος που σηκώνει το
υπέρθυρο μεταβιβάζεται στα πλευρά, προς τις παραστάδες. Γι’ αυτό, η τριγωνική διάταξη των ογκόλιθων, χαρακτηριστική της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής, ονομάζεται ανακουφιστικό τρίγωνο.
λιοντα
Η πλάκα από τιτανόλιθο με την ανάγλυφη παράσταση των δύο λιονταριών θεωρείται το αρχαιότερο δείγμα μνημειακής γλυπτικής σε όλη
την Ευρώπη. Η διατήρησή της είναι αξιοθαύμαστη, αν σκεφτεί
κανείς ότι παρέμεινε εκτεθειμένη τόσους αιώνες. Τα κεφάλια των δύο αντικριστών λιονταριών, που δεν σώζονται,
ήταν ένθετα από άλλο υλικό και ήταν στραμμένα προς
τον επισκέπτη.
Τα δύο λιοντάρια στέκονται εδώ, άγρυπνοι φρουροί της πύλης, της ακρόπολης και του ανακτόρου,
το οποίο συμβολίζεται με τον κίονα που υψώνεται
ανάμεσά τους.

Γελοιογραφία του Θέμου Άννινου
με θέμα την Πύλη των Λεόντων.
Τα κεφάλια των δύο λιονταριών
έχουν αντικατασταθεί από τα
κεφάλια του Χάινριχ και της
Σοφίας Σλήμαν.
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Ακολουθεί μια σειρά κτηρίων, που πιθανότατα ήταν κατοικίες αξιωματούχων: η Οικία του
Κρατήρα των Πολεμιστών (όπου βρέθηκε ο ομώνυμος κρατήρας, το Κτήριο της Αναβάθρας, η
Νότια Οικία και η Οικία της Ακρόπολης.
Το Θρησκευτικό Κέντρο, που αναπτύσσεται κατά μήκος του νότιου σκέλους του τείχους, περιλαμβάνει κτηριακά συγκροτήματα λατρευτικού χαρακτήρα, όπως το Ιερό των Ειδώλων, το Κτήριο
των Τοιχογραφιών, η Οικία Τσούντα και η Οικία του Αρχιερέως. Τα ιερά αυτά συνδέονταν με το
ανάκτορο με ένα κλιμακοστάσιο και μια μεγάλη πομπική οδό.
Το ανάκτορο δεσπόζει στο ψηλότερο σημείο της ακρόπολης. Είναι χτισμένο σε τεχνητά άνδηρα
και η κύρια πρόσβαση σε αυτό εξασφαλιζόταν με τη Μεγάλη Ανάβαθρα.

Κάτω: Ανάγλυφο πλακίδιο από την Οικία
των Σφιγγών. Εικονίζει δύο αντιμέτωπες
σφίγγες, φανταστικά όντα με σώμα
λιονταριού και κεφαλή γυναίκας.
Χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. και είναι
φιλοτεχνημένο από ελεφαντόδοντο
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
Δεξιά: Η βόρεια πύλη της ακρόπολης των
Μυκηνών. Έχει χτιστεί με τα ίδια υλικά
και κατά τον ίδιο τρόπο με την Πύλη των
Λεόντων, δεν είχε, όμως, ανακουφιστικό
τρίγωνο αλλά δύο όρθιες πλάκες με κενό
μεταξύ τους.

Περίπου 50 μ. νότια του Ταφικού Κύκλου Β και δίπλα στον σύγχρονο δρόμο, σώζονται τα λείψανα συγκροτήματος τεσσάρων κτηρίων, που ονομάστηκαν Οικία των Ασπίδων (χάρη στα ελεφάντινα ομοιώματα ασπίδων που βρέθηκαν στην επίχωσή της), Οικία του Λαδέμπορου, Οικία
των Σφιγγών (από μερικά ελεφάντινα πλακίδια με παράσταση σφιγγών που βρέθηκαν εκεί) και
Δυτική Οικία.
Στην περιοχή γύρω από την ακρόπολη διατηρούνται ακόμη ίχνη του πολύ ανεπτυγμένου οδικού
δικτύου, που συνέδεε τις Μυκήνες με άλλα μεγάλα κέντρα της περιοχής.
Από αυτό το δίκτυο σώζεται ένας δρόμος με γέφυρα, κοντά στο νεκροταφείο του σημερινού
χωριού, ενώ σε ένα δεύτερο δρόμο, που ακολουθούσε την πορεία του βόρειου τείχους, διακρίνονται ακόμη πάνω στο βράχο οι αυλακώσεις από τους τροχούς των αρμάτων.

Αγγείο με πώμα. Προέρχεται από την
Οικία των Ασπίδων και χρονολογείται
στον 14ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο).

Συνοικία Λαδέμπορου

Στο βορειοανατολικό άκρο του τειχισμένου χώρου βρίσκεται η είσοδος της υπόγειας δεξαμενής, που χτίστηκε κατά την τρίτη οικοδομική φάση της οχύρωσης για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στο νερό όσων διέμεναν στην ακρόπολη σε περίπτωση πολιορκίας ή ανομβρίας.
Στην υπόγεια δεξαμενή οδηγεί μια σήραγγα στεγασμένη κατά τον εκφορικό τρόπο.
Σε μικρή απόσταση προς τα δυτικά της εισόδου προς τη δεξαμενή, βρίσκεται η δεύτερη πύλη του
τείχους, η βόρεια πύλη, μικρότερη από την Πύλη των Λεόντων αλλά με ίδια κατασκευή.
Έξω από τα τείχη της ακρόπολης, δυτικά της Πύλης των Λεόντων, βρίσκεται ο Ταφικός
Κύκλος Β. Στην ίδια περιοχή σώζονται τέσσερις από τους εννέα θολωτούς τάφους που έχουν
αποκαλυφθεί στις Μυκήνες: Ο τάφος των Λεόντων, ο τάφος του Αιγίσθου, ο τάφος της Κλυταιμνήστρας και, λίγο νοτιότερα, ο τάφος ή θησαυρός του Ατρέα.
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Πήρε το όνομά της από τα πιθάρια και τους αμφορείς που κάποτε περιείχαν
λάδι και βρέθηκαν σε ένα από τα κτίσματά της. Απαρτίζεται από τέσσερα
κτήρια (Οικία των Ασπίδων, Οικία του Λαδέμπορου, Οικία των Σφιγγών,
Δυτική Οικία) και θεωρείται από πολλούς ότι ήταν η παραγωγική
συνοικία των ανακτόρων, όπου κατασκευάζονταν και αποθηκεύονταν διάφορα προϊόντα (ελεφαντουργήματα, αρωματικά έλαια κ.ά.). Όλα τα κτήρια, πλην της Δυτικής Οικίας, ήταν διώροφα.
H καλύτερα διατηρημένη Oικία του Λαδέμπορου
αποτελείται απο δύο μεγάλα κατώγεια και από έναν
μακρύ διάδρομο, προς τον οποίο ανοίγεται σειρά από
αποθήκες που περιείχαν μεγάλα αγγεία και πιθάρια, τα
οποία περιείχαν κάποτε λάδι.
Το συγκρότημα λειτούργησε από τις αρχές του 13ου
αι. π.Χ. ως τα μέσα του, οπότε καταστράφηκε από πυρκαγιά.
Στις ανασκαφές που έγιναν στο χώρο ήρθαν στο φως
πολύτιμα αντικείμενα από ελεφαντόδοντο (κεφάλια πολεμιστών, ομοιώματα οκτώσχημων ασπίδων), αλλά και πινακίδες Γραμμικής Β και ενεπίγραφα αγγεία, που μας δίνουν πληροφορίες για το πώς λειτουργούσαν τα κτήρια και πώς έλεγχαν την
παραγωγή οι Μυκηναίοι.
Συγκεκριμένα, οι πινακίδες από την Οικία των Σφιγγών μιλούν για
καρυκεύματα και αρωματικά φυτά. Στις πινακίδες της Δυτικής Οικίας
καταγράφονται ποσότητες λαδιού και αρωματικών βοτάνων. Στους χώρους
της βρέθηκε ακόμη εστία που χρησίμευε για τη θέρμανση μεγάλων δοχείων.
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ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

Τα κυκλώπεια τείχη
Η ακρόπολη έχει χτιστεί σε ύψωμα που βρίσκεται ανάμεσα στους λόφους του Προφήτη Ηλία
(βόρεια) και της Σάρας (νότια). Δύο απόκρημνες χαράδρες βόρεια και νοτιοανατολικά οχυρώνουν
φυσικά την ακρόπολη και επιτρέπουν την πρόσβαση μόνο από τα δυτικά.
Τα τείχη παρακολουθούν το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους, περικλείοντας έκταση 30.000 τ.μ. Το
συνολικό μήκος τους είναι 900 μ., το μέσο πλάτος είναι 5,50-6 μ. (σε κάποια σημεία φτάνει και τα
8 μ.), ενώ το μέγιστο σωζόμενο ύψος είναι 8,25 μ. Εικάζεται ότι το ύψος των τειχών έφτανε τα 18 μ.
Τα τείχη κατασκευάστηκαν από τα μέσα του 14ου ως τα τέλη του 13ου αι. π.Χ. σε τρεις φάσεις,
καθεμιά από τις οποίες έκανε την οχύρωση πιο ισχυρή. Σήμερα, διασώζεται η μορφή που πήραν
μετά την τελική οικοδομική φάση, η οποία χρονολογείται στα τέλη του 13ου αι. π.Χ.
Σε αυτήν τη φάση επεκτάθηκε η βορειοανατολική γωνία, ώστε να περιλάβει την κάθοδο προς την
υπόγεια δεξαμενή, και διαπλατύνθηκε η Μεγάλη Αναβάθρα.
Η δεύτερη φάση χρονολογείται γύρω στα 1250 π.Χ. και ταυτίζεται με την εποχή της μεγάλης ακμής των Μυκηνών. Τότε εντάχθηκε στο χώρο που περιβάλλεται από τα τείχη ο Ταφικός
Κύκλος Α και κατασκευάστηκε η Πύλη των Λεόντων με τον προμαχώνα της. Επίσης, χτίστηκαν
η βόρεια πύλη και ο νοτιοανατολικός προμαχώνας, και διαμορφώθηκε η Μεγάλη Αναβάθρα, που
οδηγεί προς τα ανάκτορα. Σε αυτήν τη φάση, χρησιμοποιήθηκαν κροκαλοπαγείς λίθοι (αμυγδαλίτης), ενώ η θεμελίωση των
τειχών έγινε πάνω σε πλέσια (= στρώμα λευκής αργίλου που ήταν ανακατεμένη
με μικρούς λίθους).
Η πρώτη φάση αφορούσε
τον τειχισμό της πιο υψηλής
κορυφής του λόφου (βόρεια
πλευρά και τμήμα της νότιας και της δυτικής). Το τείχος
εκείνο χρονολογείται γύρω
στα 1350 π.Χ. και προστάτευε
τη μισή περίπου από τη σημερινή έκταση της ακρόπολης.
Την πρόσβαση στην ακρόπολη εξυπηρετούσε μια απλή
κύρια πύλη, που βρισκόταν
λίγο βορειότερα από το σημείο
όπου αργότερα δημιουργήθηκε η Πύλη των Λεόντων.

Οι τρεις φάσεις διαμόρφωσης
του τείχους των Μυκηνών
(Γ. Ε. Μυλωνάς).
Με Α σημειώνεται
ο Ταφικός Κύκλος Α.
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Η βορειοδυτική γωνία των κυκλώπειων
τειχών της ακρόπολης των Μυκηνών.
Στο βάθος δεξιά, η Πύλη των Λεόντων.

Αριστερά: Σχέδιο που δείχνει πώς κόβονταν οι πέτρες των τειχών, με τη χρήση απλών εργαλείων από χαλκό.
Πολλές φορές έβρεχαν τις πέτρες με θαλασσινό νερό ώστε να κόβονται ευκολότερα (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου).
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Ταφικός Κύκλος Α
Χρονολογείται από τα μέσα του 16ου ως τις αρχές του 15ου αι. π.Χ. και αρχικά βρισκόταν έξω από
την ακρόπολη, αποτελώντας τμήμα ενός εκτεταμένου νεκροταφείου. Από τα μέσα του 13ου αι. π.Χ.,
όμως, μετά τη δεύτερη φάση των οχυρωματικών έργων, βρισκόταν πλέον μέσα από τον περίβολο
των τειχών και προστατευόταν από αυτά.
Ο Ταφικός Κύκλος Α περιλαμβάνει έξι ορθογώνιους λακκοειδείς τάφους (I-VI) και λίγους
απλούς. Οι διαστάσεις των τάφων κυμαίνονται, ενώ το βάθος τους φτάνει τα 4 μ. Συνολικά οι τάφοι
του περιείχαν 19 ταφές (9 άνδρες, 8 γυναίκες και 2 βρέφη).
Ο εκπληκτικός πλούτος και η υψηλότατη καλλιτεχνική αξία των κτερισμάτων, σε συνδυασμό με
την προστασία του χώρου από τείχη, μαρτυρούν την υψηλή κοινωνική θέση των ταφέντων. Έχει
υπολογιστεί ότι μερικούς νεκρούς τους συνόδευαν αντικείμενα από χρυσό, το βάρος των οποίων
έφτανε τα 15 κιλά! Στα ευρήματα των τάφων περιλαμβάνονται κοσμήματα και σκεύη από χρυσό,
μεγάλος αριθμός διακοσμημένων ξιφών και άλλων χάλκινων αντικειμένων, όπως επίσης και πολυάριθμα ευρήματα από εισηγμένα υλικά (ήλεκτρο, λαζουρίτη λίθο, φαγεντιανή, αβγό στρουθοκαμήλου κ.ά.), αλλά και μια μικρή αλλά χαρακτηριστική ομάδα πήλινων αγγείων.

Χρυσό κύπελλο με έκκρουστη διακόσμηση. Χρονολογείται στον
16ο αι. π.Χ. και προέρχεται από τον τάφο V του Ταφικού Κύκλου Α
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Η αποτύπωση του Ταφικού Κύκλου Α από τον Χ. Σλήμαν

Πώρινη επιτύμβια στήλη
με ανάγλυφη διακόσμηση
από τον τάφο V του Ταφικού
Κύκλου Α. Το πάνω τμήμα
καλύπτεται με σειρά από
σπείρες. Στο κάτω τμήμα
εικονίζεται άνδρας πάνω σε
άρμα, να κρατά μακρύ ξίφος,
ενώ ένας άλλος πιο μπροστά
στέκεται όρθιος. Πρόκειται
μάλλον για σκηνή κυνηγιού,
που συναντάται και στις
υπόλοιπες στήλες του Ταφικού
Κύκλου Α. Με αυτόν τον τρόπο
εξυμνούνται τα κατορθώματα
των νεκρών, η δύναμη και
το κύρος τους (16ος αι. π.Χ.,
Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

Χρυσή έκτυπη κεφαλή ασημένιας
περόνης καρφίτσας. Εμφανίζει μια
γυναικεία μορφή (μάλλον θεά) με
ανοιχτά χέρια, που περιβάλλεται από
κλαδιά παπύρου. Η παράσταση περιέχει
πολλούς συμβολισμούς: ευφορία,
ανατολή του ηλίου, αναγέννηση της
ζωής. Χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ.
και προέρχεται από τον τάφο ΙΙΙ του
Ταφικού Κύκλου Α (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).
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Θρησκευτικό Κέντρο:
Ο ιερός χώρος της ακρόπολης
Το Θρησκευτικό Κέντρο είναι συγκρότημα κτηρίων που κατασκευάστηκαν από
τα τέλη του 14ου ως τα μέσα του 13ου
αι. π.Χ. και καταλαμβάνουν μεγάλη έκταση στο νοτιοδυτικό τμήμα της ακρόπολης. Καταστράφηκαν στο τέλος του
13ου αι. π.Χ. από πυρκαγιά, επιδιορθώθηκαν
όμως και χρησιμοποιήθηκαν ως το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής.
Τα κτήρια του θρησκευτικού
κέντρου είχαν οικοδομηθεί σε τρία
επίπεδα. Επικοινωνούν με τα ανάκτορα με μια πομπική οδό, η οποία ξεκινούσε από τα ανάκτορα και κατέληγε στο
«Ιερό Γάμμα», το πρωιμότερο κτίσμα του
Θρησκευτικού Κέντρου, που βρίσκεται
στο πρώτο επίπεδό του.
Το «Ιερό Γάμμα» έχει ορθογώνια
κάτοψη και αποτελείται από δύο δωμάΕλεφάντινη κεφαλή νέου άνδρα από
τια. Στο ένα βρέθηκαν έδρανα, στα οποία
το Θρησκευτικό Κέντρο των Μυκηνών (13ος
τοποθετούσαν λατρευτικά αντικείμενα,
αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).
βωμός και τράπεζα θυσιών. Πρόκειται,
κατά τους αρχαιολόγους, για ιερό που επικοινωνούσε με ένα μικρότερο δωμάτιο, το οποίο, με βάση τα αντικείμενα που βρέθηκαν εκεί, θεωρείται ότι ήταν άδυτο.
Από το «Ιερό Γάμμα» μπορούσε κανείς να φτάσει στο «Εργαστήριο», στο δεύτερο επίπεδο.
Κοντά σε αυτό βρίσκεται η «Οικία των Ειδώλων», όπου τελούνταν η λατρεία
κάποιας χθόνιας θεότητας. Το κτήριο αποτελείται από έναν προθάλαμο, ένα κυρίως
δωμάτιο και ένα ακόμη μικρό δωμάτιο, στο οποίο ανεβαίνει κανείς μέσω μιας κλίμακας. Πίσω από τη βορειοδυτική γωνία του ναού υπάρχει περίκλειστος χώρος με δάπεδο το βράχο, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί ως αποθέτης. Εκεί βρέθηκαν θραύσματα
ειδώλων. Ο ναός είχε τρεις ξύλινους κίονες κατά μήκος της ανατολικής του πλευράς,
μια χαμηλή λιθόχτιστη εξέδρα, μια κλίμακα που οδηγούσε στο πατάρι με τα είδωλα
και δύο χτιστά έδρανα, στα οποία ενδεχομένως ακουμπούσαν τα είδωλα. Τα πιο γνωστά ευρήματα ήταν μεγάλα και μικρά ανθρωπόμορφα είδωλα και ομοιώματα φιδιών.
Στο ίδιο επίπεδο, κοντά στο τείχος, βρίσκεται και η «Οικία Τσούντα» (από το όνομα του ανασκαφέα της), που αποτελείται από τρεις υπόγειους χώρους και το ισόγειο,

Τοιχογραφία με παράσταση
οκτώσχημης ασπίδας. Προέρχεται
από την Οικία του Αρχιερέως
του Θρησκευτικού Κέντρου και
χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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το οποίο περιλαμβάνει ένα κυρίως δωμάτιο και μικρά δωμάτια που
είχαν πιθανότατα οικιακή χρήση. Εδώ φυλάσσονταν προϊόντα και
αντικείμενα που είχαν σχέση με τη λατρεία και χρησιμοποιούνταν
κατά τη διάρκεια τελετουργιών.
Στο τρίτο επίπεδο του Θρησκευτικού Κέντρου βρίσκεται
συγκρότημα 5 δωματίων από το οποίο ήρθαν στο φως πλούσια ευρήματα (αγγεία, ελεφαντοστέινα αντικείμενα κ.ά.). Από
την πρώτη περίοδο κατασκευής του μαρτυρείται η ύπαρξη βωμού,
κεντρικής εστίας, άδυτου, αλλά και τοιχογραφιών στο μεγαλύτερο δωμάτιο του συγκροτήματος, που ονομάζεται «Κτήριο
των Τοιχογραφιών».

Θραύσμα τοιχογραφίας από το Θρησκευτικό
Κέντρο των Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα). Από την αρχική
παράσταση σε κυανό βάθος σώζεται το
πάνω μέρος γυναικείας μορφής προς
τα δεξιά που κρατά στα χέρια γρύπα σε
ιπτάμενο καλπασμό.

Πήλινο γυναικείο ειδώλιο, ίσως θεάς, από το Θρησκευτικό Κέντρο
των Μυκηνών (13ος αι. π.Χ., Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου)
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Ανάκτορο: Το μεγαλείο των Μυκηναίων

Ελεφάντινο ανάγλυφο γυναικείας μορφής,
πιθανότατα θεάς, που κάθεται σε βράχο.
Χρονολογείται στον 14ο αι. π.Χ. και
προέρχεται από την ακρόπολη
των Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Αναπαράσταση της εισόδου
του μεγάρου των Μυκηνών
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Το ανάκτορο δεσπόζει στην κορυφή του λόφου. Τα κτήρια που το αποτελούν έχουν χτιστεί σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία διαμορφώθηκαν με την κατασκευή τεχνητών
ανδήρων (= αναχωμάτων)· με τον τρόπο αυτό οι Μυκηναίοι αντιμετώπισαν τις δυσκολίες που δημιουργούσε η φυσική ανωμαλία του εδάφους.
Το συγκρότημα του ανακτόρου καλύπτει επιφάνεια περίπου 9.000 τ.μ. Αποτελείται
από τα επίσημα διαμερίσματα, τα ιδιωτικά διαμερίσματα της βασιλικής οικογένειας και
τις βοηθητικές εγκαταστάσεις.
Tο πρόπυλο του ανακτόρου είναι ένας τετράγωνος χώρος με δύο δωμάτια, τα οποία
επικοινωνούσαν με μια πόρτα. Κάθε δωμάτιο είχε στο κέντρο μία στήλη. Στη συνέχεια,
μια ανηφορική πορεία κατέληγε στο δεύτερο πρόπυλο.
Tα επίσημα διαμερίσματα καταλαμβάνουν το νότιο και χαμηλότερο τμήμα του
ανακτόρου. Περιλαμβάνουν το μέγαρο, τη μεγάλη αυλή, ένα τετράγωνο δωμάτιο (ξενώνας) και έναν βοηθητικό χώρο.
Μετά τον δυτικό πυλώνα, ένα άνοιγμα οδηγούσε στη μεγάλη αυλή του ανακτόρου,
έναν υπαίθριο χώρο κλειστό στις τρεις πλευρές και ανοιχτό προς το νότο, με ωραία θέα
προς την αργολική πεδιάδα. Το δάπεδο της αυλής ήταν καλυμμένο με παχύ στρώμα κονιάματος, επιζωγραφισμένο με πλούσια χρώματα σε μικρά τετράγωνα.
Στα δυτικά, πίσω από την αυλή, υπήρχε ένα ευρύχωρο δωμάτιο με τετράγωνη εστία στο
κέντρο, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως ξενώνας των επίσημων επισκεπτών.
Το μεγάλο κλιμακοστάσιο, ένα τετράγωνο κτίσμα στα νότια της αυλής του ανακτόρου,
στέγαζε μια μεγαλόπρεπη σκάλα και αποτελούσε την επίσημη είσοδο στο μέγαρο.
Το μέγαρο είναι ένα ορθογώνιο οικοδόμημα (23x11,50 μ.) που χωρίζεται σε τρία μέρη: την αίθουσα, τον πρόδομο και τον δόμο.
Η αίθουσα ήταν ανοιχτή προς την αυλή, είχε δύο κίονες στην πρόσοψη, δάπεδα στρωμένα με
πλάκες γυψόλιθου και τοίχους που στο κάτω μέρος έφεραν ζωγραφιστή διακόσμηση. Μια μεγάλη
δίφυλλη πόρτα οδηγούσε στον πρόδομο.
Ο πρόδομος ήταν μεγαλύτερος από την αίθουσα.
Οι τοίχοι του ήταν καλυμμένοι με χρωματιστό κονίαμα, ενώ το δάπεδο είχε
πλούσια διακόσμηση. Ένα
άνοιγμα χωρίς θυρόφυλλα
οδηγούσε στον δόμο.
Ο δόμος ή αίθουσα
του θρόνου ήταν σχεδόν
τετράγωνος. Το δάπεδο είχε
περιφερειακά πλακόστρωση από γυψόλιθο, ενώ στο
κέντρο ήταν στρωμένο με
ασβεστοκονίαμα με πλού-
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σια σχέδια και χρώματα. Οι τοίχοι ήταν διακοσμημένοι με τοιχογραφίες. Στο κέντρο του δόμου
υπήρχε μεγάλη χαμηλή εστία με διάμετρο 3,70 μ., γύρω από την οποία υψώνονταν τέσσερις κίονες.
Ο θρόνος ήταν στον δεξιό τοίχο, αλλά δεν σώζεται· παρασύρθηκε στη χαράδρα, μαζί με το νοτιοανατολικό τμήμα του ανακτόρου.
Τα ιδιωτικά διαμερίσματα της βασιλικής οικογένειας καταλαμβάνουν την κορυφή του λόφου.
Σε αυτά οδηγεί ένας διάδρομος που ξεκινά από τον δυτικό πυλώνα. Στο τέρμα του διαδρόμου έχει
αποκαλυφθεί λουτρό, που ονομάστηκε «λουτρό του Αγαμέμνονα».
Οι βοηθητικές εγκαταστάσεις του ανακτόρου βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά του, που είχε
διαμορφωθεί ως άνδηρο, και σχετίζονται με την παραγωγή και την αποθήκευση πολύτιμων αγαθών και προϊόντων, τον έλεγχο των οποίων είχε ο άνακτας.
Aνατολικά της κορυφής του λόφου και πιο χαμηλά. βρισκόταν το Eργαστήριο των Kαλλιτεχνών. Του δόθηκε αυτή η ονομασία γιατί στο χώρο αυτό η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε στο φως
τμήματα αντικειμένων ή κατάλοιπα επεξεργασίας πολύτιμων υλικών (π.χ. χρυσός, ελεφαντόδοντο).
Στα ανατολικά του εργαστηρίου και σε επικοινωνία με αυτό βρισκόταν η τριώροφη Oικία
των Kιόνων, που διαθέτει κεντρική αυλή τριγυρισμένη με κίονες και υπόγειες αποθήκες, στις οποίες βρέθηκαν αμφορείς για λάδι ή κρασί και μία από τις λίγες
ενεπίγραφες πινακίδες των Μυκηνών. Η Οικία των Κιόνων θεωρείται
παράρτημα του ανακτόρου, που ανήκε σε κάποιον ανώτερο αξιωματούχο ή μέλος της βασιλικής οικογένειας.

Αναπαράσταση του μεγάρου
του ανακτόρου. Αξονομετρικό
σχέδιο του Ε. Ολύμπιου.
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Υπόγεια δεξαμενή: Ένα πρωτοποριακό τεχνικό έργο
Η υπόγεια δεξαμενή αποτελεί ένα τεχνικό έργο υψηλού επιπέδου και μπορεί να συγκριθεί με σύγχρονα συστήματα υδροδότησης των πόλεων. Κατασκευάστηκε στα τέλη του 13ου αι. π.Χ. για να
παρέχει νερό στους κατοίκους των Μυκηνών σε περίπτωση πολιορκίας ή ανομβρίας. Το νερό προερχόταν κυρίως από την Περσεία πηγή, που υδροδοτεί και σήμερα το χωριό και απέχει 360 μ.
από την ακρόπολη· αποθηκευόταν σε μια υπόγεια δεξαμενή που βρισκόταν έξω από το τείχος, σε
βάθος 18 μ.

Τμήμα από τη βορειοανατολική
επέκταση των τειχών της ακρόπολης
των Μυκηνών. Διακρίνονται η είσοδος
στην υπόγεια δεξαμενή, τα θεμέλια
κτηρίου της Μυκηναϊκής εποχής και η
δεξαμενή των Ελληνιστικών χρόνων.

Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

Αντίστοιχα έργα κατασκευάστηκαν στην
Τίρυνθα και στην Αθήνα. Το γεγονός αυτό δείχνει πως τα υπόγεια υδραγωγεία ήταν ζωτικής
σημασίας σε μια περίοδο (τέλη 13ου αι. π.Χ.)
που χαρακτηριζόταν από πολέμους, επιθέσεις
και πολιορκίες των ως τότε ισχυρών μυκηναϊκών ακροπόλεων.
Η είσοδος σε αυτό το μοναδικό για την Προϊστορική εποχή τεχνικό έργο βρίσκεται μέσα από
τη βορειοανατολική προέκταση του τείχους, η
οποία χτίστηκε ακριβώς για να την προστατεύσει. Ξεκινά από φυσική σχισμή που υπήρχε στο
βράχο και αξιοποιήθηκε από τους Μυκηναίους
για να φτάσουν στη δεξαμενή, η οποία κατασκευΧτένα από ελεφαντόδοντο. Προέρχεται από την
άστηκε σε θέση που το υπέδαφος ήταν μαλακό.
ακρόπολη των Μυκηνών και χρονολογείται στον
Η κάθοδος προς τη δεξαμενή αρχίζει με μια
13ο αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
υψικόρυφη σήραγγα, που καταλήγει σε πύλη με
παραστάδες και υπέρθυρο. Για να φτάσει κανείς
εκεί κατέβαινε μια κλίμακα με τρία τμήματα. Το πρώτο, από το οποία σώζονται 16 σκαλοπάτια, διαπερνά λοξά όλο το πάχος του τείχους και φτάνει σε ένα σκεπαστό πλατύσκαλο, έξω από την ακρόπολη. Το δεύτερο έχει 20 σκαλοπάτια και καταλήγει σε ένα άλλο πλατύσκαλο. Το τρίτο, με απότομη κλίση, καλύπτει απόσταση 12 μέτρων και αποτελείται από 54 σκαλοπάτια.
Η καμαροσκεπής τετράπλευρη δεξαμενή, βάθους 5 μ., έχει στην οροφή της ένα κατακόρυφο φρεάτιο με αραιά τοποθετημένους λίθους που λειτουργούσαν ως φίλτρα. Εδώ κατέληγε ο υπόγειος λίθινος αγωγός που ξεκινούσε από τις πηγές και τροφοδοτούσε τη δεξαμενή με νερό. Για να αποτραπεί η απώλεια νερού, τα τοιχώματα της δεξαμενής και του τελευταίου τμήματος της καθόδου είχαν επαλειφθεί με διπλή στρώση από υδραυλικό ασβεστοκονίαμα.

Η κάθοδος προς την υπόγεια δεξαμενή

Αργυρό κύπελλο με ένθετη διακόσμηση
ανδρικών κεφαλών από χρυσό και νιέλλο.
Βρέθηκε στον θαλαμωτό τάφο 24 των Μυκηνών
και χρονολογείται στον 14ο-13ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ο Ταφικός Κύκλος Β
και οι πρώτες επιτύμβιες στήλες

Προσωπίδα από ήλεκτρο. Χρονολογείται
στο α' μισό του 16ου αι. π.Χ. και βρέθηκε
στον τάφο Γ του Ταφικού Κύκλου Β (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

-Φακοειδής σφραγιδόλιθος από αμέθυστο
με παράσταση κεφαλής γενειοφόρου
άνδρα. Χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. και
προέρχεται από τον τάφο Γ του Ταφικού
Κύκλου Β (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).
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Ο Ταφικός Κύκλος Β βρίσκεται στα δυτικά της ακρόπολης των Μυκηνών και ήταν σε χρήση από το 1620 ως
το 1540 π.Χ. Αποτελούσε τμήμα του προϊστορικού νεκροταφείου της περιοχής και περιέχει 26 τάφους, οι οποίοι περιβάλλονται από κυκλικό περίβολο.
Ο τάφοι είναι κιβωτιόσχημοι (= μικροί τάφοι σκαμμένοι στο
βράχο, που περιέχουν συνήθως έναν σκελετό) ή λακκοειδείς
και βρέθηκαν σκόρπιοι στο χώρο.
Οι 14 λακκοειδείς τάφοι φαίνεται πως ανήκαν σε βασιλικά πρόσωπα, ενώ οι πιο φτωχικοί κιβωτιόσχημοι (12) φαίνεται
πως ανήκαν στην ακολουθία τους.
Επιτύμβιες στήλες και μάλιστα στη θέση τους είχαν μόνο
τέσσερις από τους λακκοειδείς τάφους. Η χρησιμοποίηση
επιτύμβιων στηλών ως σήματος για την ύπαρξη τάφου
εμφανίζεται εδώ για πρώτη φορά στον ελλαδικό χώρο·
το έθιμο αυτό χρησιμοποιείται και σήμερα.
Οι στήλες αυτές και οι στήλες του Ταφικού Κύκλου Α αποτελούν τα πρώτα δείγματα μνημειώδους γλυπτικής με ανάγλυφη διακόσμηση.
Συνολικά στους τάφους του Ταφικού Κύκλου
Β ενταφιάστηκαν 40 άτομα. Γύρω από αυτούς
υπήρχε ισχυρός κυκλώπειος περίβολος
(με διάμετρο 28 μ.) από ακατέργαστες
πέτρες μεγάλου μεγέθους.
Στους λακκοειδείς τάφους
βρέθηκε πλήθος κτερισμάτων (πήλινα αγγεία, χάλκινα όπλα, χρυσά κοσμήματα,
αιχμές βέλων κ.ά.).
Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν
η μοναδική νεκρική προσωπίδα από ήλεκτρο, έξοχο αγγείο
από ορεία κρύσταλλο με λαβή σε
σχήμα κεφαλής πάπιας και ένας
σφραγιδόλιθος με παράσταση γενειοφόρου.
Πάντως, τα κτερίσματα που βρέθηκαν σε αυτόν τον κύκλο υπολείπονται
σε πολυτέλεια από εκείνα που βρέθηκαν στον
Ταφικό Κύκλο Α.

Αναπαράσταση του Ταφικού Κύκλου Β
Χρυσεπένδυτη λαβή ξίφους με έκτυπη
και έκρουστη διακόσμηση. Προέρχεται
από τον τάφο Δ του Ταφικού Κύκλου Β και
χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ. (Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Θολωτοί τάφοι: Οι τελευταίες κατοικίες των ηγεμόνων

Κάτω αριστερά: Αναπαράσταση της
πρόσοψης του Τάφου του Ατρέα. Ήταν
διακοσμημένη με ημικίονες σε δύο επίπεδα,
κατασκευασμένους από πράσινο λίθο με
ανάγλυφα στοιχεία. Από αυτούς σήμερα
σώζονται στην αρχική τους θέση μόνο
οι τετράγωνες βάσεις εκατέρωθεν της
εισόδου. Αλλεπάλληλες ταινίες από πράσινο
και ερυθρό λίθο, επίσης με ανάγλυφη
διακόσμηση από σπείρες και ρόδακες,
κάλυπταν το κουφιστικό τρίγωνο.

Στην περιοχή των Μυκηνών έχουν βρεθεί συνολικά εννέα μυκηναϊκοί θολωτοί τάφοι. Ανάμεσά
τους ξεχωρίζουν ο θολωτός τάφος (ή θησαυρός) του Ατρέα, ο εντυπωσιακότερος όλων, και οι τάφοι
της Κλυταιμνήστρας, του Αιγίσθου και των Λεόντων. Το όνομα του τελευταίου, που χρονολογείται
γύρω στα 1350 π.Χ., οφείλεται στο ότι βρίσκεται κοντά στην Πύλη των Λεόντων· τα ονόματα των
άλλων έχουν πλαστεί από τη φαντασία των ντόπιων ή των αρχαιολόγων και δεν ταυτίζονται –με
κάποια συγκεκριμένα ευρήματα– με την Κλυταιμνήστρα και τον Αίγισθο αντίστοιχα.
Ο τάφος του Ατρέα χρονολογείται γύρω στο 1250 π.Χ. και χρησιμοποιήθηκε για την ταφή
κάποιου σημαντικού μέλους της βασιλικής οικογένειας. Η πρόσβαση στον τάφο γινόταν μέσω του
δρόμου, που έχει μήκος 36 μ., πλάτος 6 μ και είναι επενδυμένος με λείους επιμήκεις λίθους από
αμυγδαλόπετρα. Ο δρόμος καταλήγει στο μήκους 5,40 μ. στόμιο του τάφου, το οποίο ήταν φραγμένο
με μικρές πέτρες έως τη δίφυλλη θύρα, που είχε ύψος 5,40 μ. και πλάτος 2,40 μ. Το υπέρθυρο αποτελούν δύο εξαιρετικά μεγάλοι λίθοι, από τους οποίους ο εσωτερικός ζυγίζει περίπου 120 τόνους!

Η ΚΟΙΤΙΔΑ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

Ο κυκλικός θάλαμος του τάφου, διαμέτρου 14,60 μ.
και ύψους 13,40 μ., καλύπτεται με κυψελοειδή
θόλο και είναι χτισμένος με 33 σειρές από αμυγδαλόλιθους. Ένας τελευταίος λίθος, το «κλειδί»,
φράζει την οπή στην κορυφή της θόλου, εξασφαλίζοντας την ισορροπία και τη συνοχή της.
Το εσωτερικό της θόλου διακοσμούσαν χάλκινοι ρόδακες στους αρμούς των λίθων, από
τους οποίους έχουν παραμείνει στη θέση τους
μόνο τα καρφιά από την τρίτη σειρά και πάνω.
Στη βόρεια πλευρά της θόλου ανοίγεται μικρός,
ορθογώνιος, πλευρικός θάλαμος, λαξευμένος στο βράχο, όπου έμπαινε κανείς από στενή είσοδο. Στο δάπεδό του
ήταν λαξευμένοι δύο λάκκοι, ενώ δύο λίθινες βάσεις δείχνουν ότι και
εδώ υπήρχαν κίονες.
Ο τάφος της Κλυταιμνήστρας είναι ο νεότερος από τους τάφους των
Μυκηνών (περίπου 1220 π.Χ.) και ο δεύτερος σε μέγεθος μετά τον τάφο
του Ατρέα. Ο δρόμος του έχει μήκος 37 μ. και πλάτος 6 μ., οι δε πλευρές του
καλύπτονται με κανονικά κομμένους ισοϋψείς δόμους, όπως και η θόλος. H
πρόσοψη έχει θύρα με τριπλό κατώφλι και ανακουφιστικό τρίγωνο φραγμένο
εξωτερικά με γλυπτές λίθινες πλάκες και εσωτερικά με ελαφρό ξερότοιχο. Ήταν πλαισιωμένη με ραβδωτά ημικιόνια από γυψόλιθο, από τα οποία σώθηκαν μόνο οι βάσεις. Το στόμιο έχει
μήκος 5,40 μ. και έκλεινε με δίφυλλη θύρα.
Ο θάλαμός του έχει διάμετρο 13,50 μ. και το ύψος της θόλου –μετά την αναστήλωσή της– φτάνει
τα 13 μ. Μέχρι το ύψος των 8,55 μ., η θόλος διατηρείται στην αρχική της μορφή.

Μαρμάρινος λύχνος με ανάγλυφα πέταλα
στο χείλος. Χρονολογείται στον 15ο-14ο
αι. π.Χ. και προέρχεται από τον θολωτό
τάφο των Λεόντων (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Ο θολωτός τάφος του Αιγίσθου χρονολογείται
γύρω στα 1500 π.Χ. και βρίσκεται κοντά
στον τάφο της Κλυταιμνήστρας. Ο δρόμος
του είναι λαξευμένος σε μαλακό φυσικό
πέτρωμα και έχει πλάτος 4-5 μ. και μήκος
22 μ. Ο θάλαμος έχει διάμετρο 13,50 μ. ενώ
το ύψος της θόλου, που κατασκευάστηκε
από μικρότερους λίθους, είναι 14,50 μ.
Στην εικόνα, ο φόνος του Αιγίσθου από τον
Ορέστη. Η Κλυταιμνήστρα, αριστερά, τρέχει
για να σωθεί. Λεπτομέρεια από ερυθρόμορφη
πελίκη, περ. 500 π.Χ. (Μουσείο Ιστορίας της
Τέχνης, Βιέννη).

Η είσοδος του τάφου της Κλυταιμνήστρας (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου)
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