Τέταρτη Ενότητα

Πήλινη λάρνακα σχήματος κιβωτίου από
το θαλαμωτό τάφο 6 στην Τανάγρα
(α' μισό 13ου αι. π.Χ., Αρχαιολογικό
Μουσείο Θήβας). Μέσα στο πλαίσιο
εικονίζεται πομπή γυναικών που
βαδίζουν προς τα δεξιά με τα χέρια πάνω
στο κεφάλι, χειρονομία που είναι ένδειξη
θρήνου. Οι γυναίκες θρηνωδοί είναι
κομψές Μυκηναίες με τη χαρακτηριστική
μεγάλη μύτη και
τα μικρά πηγούνια.
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Η ΔΟΜΗ ΚΑΙ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΤΗΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η ποικιλία και η πολυτέλεια των ταφικών κτερισμάτων που εντοπίστηκαν στους ταφικούς κύκλους
των Μυκηνών, οι οποίοι χρονολογούνται στον 16ο αι. π.Χ., αποδεικνύουν ότι κατά την περίοδο αυτή
υπήρχαν σαφώς διαχωρισμένα κοινωνικά στρώματα, είχε αρχίσει να διαμορφώνεται μια ισχυρή ηγετική τάξη και εξελισσόταν η μετάβαση από τη σχετικά ισότιμη μεσοελλαδική κοινωνία στην
αυστηρά ιεραρχημένη κοινωνία της Υστεροελλαδικής ή Μυκηναϊκής εποχής.
Ο θεσμός της βασιλείας, η οριστική μορφή του οποίου είναι γνωστή
γνωστ από τα μυκηναϊκά κείμενα,
είχε αρχίσει, επίσης, να διαμορφώνεται.
Κατά τη διάρκεια του 15ου αι. π.Χ., πλέον, η διάρθρωση της μυκηναϊκής κοινωνίας βασιζόταν
στην οργάνωση σε γένη, τα οποία βρίσκονταν υπό την εξουσία των τοπικών ηγεμόνων (αρχόντων).
Ως το τέλος του (1400 π.Χ.), όμως, η ανάπτυξη της παραγωγής και οι ανάγκες προστασίας που προ
προέκυπταν είχαν ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση ορισμένων ηγεμόνων – δηλαδή, την εδραίωση της
βασιλείας και τη δημιουργία επικρατειών (ανακτορικών κρατών), που ήταν αυστηρά οργανωμένες γύρω από τον άνακτα (βασιλέα). Υιοθετήθηκαν, δηλαδή, τα πρότυπα κοινωνικής οργάνω
οργάνωσης που είχαν επικρατήσει στη μινωική Κρήτη.
Στη νέα πραγματικότητα της μυκηναϊκής Ελλάδας, η ισχυρή κεντρική διοίκηση και η
αυστηρή ιεραρχία αποτελούσαν απαραίτητες προϋποθέσεις για να οργανώνεται η διακίνηση
των αγαθών και να υλοποιούνται τα διάφορα έργα. Το πολιτικό σύστημα ήταν απόλυτα
συγκεντρωτικό και στηριζόταν στη γαιοκτησία.
Χάρη στη γραφειοκρατική οργάνωση –το κατεξοχήν χαρακτηριστικό της μυκηναϊκής
βασιλείας– και στην επιτυχή οικονομική διαχείριση, οι αγροτικοί οικισμοί της προηγούμενης εποχής μετατράπηκαν σε πόλεις-κράτη με αποτελεσματική διοίκηση και διεθνή
ακτινοβολία.

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ

Στην κορυφή της ιεραρχίας βρισκόταν ο άναξ (wa-na-ka, στις πινακίδες της γραμμικής Β), ο
οποίος ασκούσε συγχρόνως πολιτική και θρησκευτική εξουσία: ήταν πολιτικός και στρατιωτικός
αρχηγός, ανώτατη δικαστική αρχή, ρυθμιστής της οικονομικής δραστηριότητας και θρησκευτικός
ηγέτης. Διόριζε τους αξιωματούχους, είχε στην κατοχή του εκτάσεις γης, ενώ στα κτήματα και στα
εργαστήριά του δούλευαν τεχνίτες, γεωργοί και δούλοι. Η έδρα του άνακτα ήταν το ανάκτορο, το
οποίο αποτελούσε οικονομικό και διοικητικό κέντρο της περιοχής.
Ο άναξ περιστοιχιζόταν από αυλικούς και αξιωματούχους –με διάφορους βαθμούς και διαφορετική κτηματική περιουσία ο καθένας–, που αποτελούσαν μια κοινωνική ομάδα με σαφή ιεράρχηση. Ορισμένοι απ’ αυτούς (επέται) βρίσκονταν στο άμεσο περιβάλλον του βασιλιά και φρόντιζαν να
εκτελούνται οι διαταγές του και να τηρούνται οι νόμοι: διοικούσαν στρατιωτικές μονάδες, επέβλεπαν ακτές, αντιπροσώπευαν τον άνακτα σε διάφορα καθήκοντα κ.ά. Οι επέται προέρχονταν από
την τάξη των ευγενών, είχαν ιδιόκτητη γη, φορούσαν ειδική στολή και είχαν άρματα ειδικού τύπου.
Αμέσως κάτω από τον άνακτα, πάντως, βρισκόταν ο ra-wa-ke-ta των μυκηναϊκών πινακίδων.
Ήταν το δεύτερο πρόσωπο στην ιεραρχία του κράτους, απολάμβανε και αυτό ορισμένα προνόμια
(διέθετε εκτάσεις γης και πολλούς υποτελείς) και πιθανώς ήταν ο στρατιωτικός αρχηγός.
Στις πινακίδες αναφέρεται η ύπαρξη ακολούθων, οι οποίοι αναλάμβαναν σημαντικές αποστολές (π.χ. έλεγχος στρατευμάτων ή ομάδας εργατών) και μπορεί να είχαν διπλά εισοδήματα: έπαιρναν από το ανάκτορο συσσίτια, ενδύματα και στρατιωτικό εξοπλισμό, συχνά όμως κατείχαν και
δούλους. Τέλος, αναφέρονται κι άλλοι αξιωματούχοι: τελεστές, τοπικοί άρχοντες, οικονόμοι, επόπτες-ελεγκτές κ.ά.

Η ακρόπολη των Μυκηνών.
Αναπαράσταση του
οχυρωματικού περιβόλου
με το ανάκτορο στην κορυφή.

Μια σειρά από αρχαιολογικά κατάλοιπα, όπως η παρουσία των ισχυρών οχυρώσεων ή ο
μεγάλος αριθμός όπλων που βρέθηκαν στους τάφους, αλλά και ένα πλήθος παραστάσεων
με πολεμικά θέματα, οδηγούν στο συμπέρασμα, ότι η μυκηναϊκή κοινωνία είχε στρατι
στρατιωτικό χαρακτήρα. Μάλιστα, μία από τις παραμέτρους που ερμηνεύει τη γοργή οικονοοικονο
μική άνοδο της ηγετικής τάξης είναι ότι ο πλούτος της συγκεντρώθηκε από τα πολεμικά
λάφυρα και τις ανταμοιβές που έλαβε με τη συμμετοχή της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις
άλλων περιοχών. Στην εικόνα, χρυσεπένδυτη λαβή ξίφους με περίκλειστη διακόσμηση.
Χρονολογείται στα μέσα του 16ου αι. π.Χ. και προέρχεται από τον τάφο IV του Ταφικού
Κύκλου Α των Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).
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Ρυτό σε σχήμα λεοντοκεφαλής
από σφυρήλατο έλασμα χρυσού.
Χρονολογείται στον 16ο αι. π.Χ.
και προέρχεται από τον τάφο
IV του Ταφικού Κύκλου Α των
Μυκηνών (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα).

Η διάρθρωση της μυκηναϊκής κοινωνίας
 Η πρώτη βαθμίδα της μυκηναϊκής κοινωνίας αποτελείται από τον διοικητικό και πολιτικό
μηχανισμό, ο οποίος ανήκει στον άνακτα.
 Η δεύτερη βαθμίδα αποτελείται από την πολεμική αριστοκρατία.
 Η τρίτη τάξη αποτελείται από τους χωρικούς και τους τεχνίτες που δεν είναι δούλοι. Οι
χωρικοί (γεωργοί ή κτηνοτρόφοι) εργάζονται στην κοινοτική περιουσία και καταβάλουν
φόρους προς το ανάκτορο και τα ιερά.
 Στο κατώτερο επίπεδο της κοινωνίας βρίσκονται οι δούλοι, οι οποίοι ανήκαν στον άνακτα,
στους αξιωματούχους, στους ιερείς, σε ιερείς
αλλά και σε ιδιώτες. Η έννοια του δούλου στον
μυκηναϊκό κόσμο είναι διαφορετική από την
αρχαία Αθήνα· υπονοεί κυρίως τον υπηρέτη.

Ο «άρχοντας της Ασίνης». Κεφαλή πήλινου
γυναικείου (;) ειδωλίου, που χρονολογείται
στον 12ο αι. π.Χ. Προέρχεται από το οικιακό
ιερό της «Οικίας G» του αρχαιολογικού
χώρου της Ασίνης. Αντίστοιχα ευρήματα
έχουν εντοπιστεί στη Φυλακωπή της
Μήλου, στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).
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Κατά την περίοδο αυτή, η ηπειρωτική Ελλάδα ήταν χωρισμένη σε μικρές ηγεμονίες, όπως
δείχνει και ο «Νηών Κατάλογος» της Ιλιάδας.
Πληθυσμιακά στοιχεία γι’ αυτές δεν υπάρχουν – εκτός από το βασίλειο της Πύλου, που
θεωρείται ότι είχε τουλάχιστον 50.000 κατοίκους.
Κάθε ανακτορικό κέντρο ήλεγχε μια ευρύτερη περιοχή, που περιλάμβανε αρκετές τειχισμένες «πόλεις». Καθεμιά από τις «πόλεις» είχε
τον ηγεμόνα της. Έτσι, στην Αργολίδα οι Μυκήνες είχαν την πρωτοκαθεδρία –οικονομική, πολιτική αλλά και καλλιτεχνική– μεταξύ μιας ομάδας
ανεξάρτητων «πόλεων» που συνυπήρχαν (Τίρυνθα, Άργος, Μιδέα, Μπερμπάτι, Ναύπλιο, Ασίνη, Ίρια). Η
ένταξη μιας «πόλης» σε ένα ευρύτερο ανακτορικό κέντρο υπαγορευόταν από λόγους ασφάλειας και εμπορικών διευκολύνσεων.
Τα ανακτορικά κέντρα άκμασαν αρκετά αργά στον μυκηναϊκό κόσμο· επιπλέον, ο αριθμός τους
είναι σχετικά μικρός, σε σχέση με το πλήθος των οικισμών που έχουν εντοπιστεί. Αυτό σημαίνει ότι
στη δημιουργία τους συνέβαλαν αρκετοί λόγοι: ο πλούτος μιας περιοχής, η οργάνωσή της, τα φυσικά
πλεονεκτήματα μιας θέσης, η ανάγκη αμυντικής συσπείρωσης έναντι ενός άλλου κέντρου, η προσωπικότητα και η πνευματική ή πολεμική υπεροχή κάθε ηγεμόνα.
Το κοινωνικό αυτό πρότυπο διατηρήθηκε επί πέντε περίπου αιώνες, έως την κατάρρευση των
μυκηναϊκών ανακτόρων γύρω στο 1200 π.Χ., αμέσως μετά την οποία άρχισε η περίοδος της παρακμής.
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ΓΡΑΜΜΙΚΗ Β: Η ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ

Η Γραμμική Β χρησιμοποιήθηκε κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (15ος-13ος αι. π.Χ.) κυρίως για να
εξυπηρετήσει τα ανάκτορα. Όταν εδραιώθηκε το ανακτορικό σύστημα και συσσωρεύτηκαν αρκετά αγαθά, δημιουργήθηκε η ανάγκη καταγραφής και διαχείρισής τους. Αυτήν ακριβώς την ανάγκη
κάλυψε η μυκηναϊκή γραφή και γι’ αυτό η εμφάνιση, η χρήση αλλά και η εξαφάνισή της συνδέονται στενά με τα ανάκτορα.
Οι πινακίδες της Γραμμικής Β αποτελούν τα πρώτα γραπτά μνημεία ελληνικής γλώσσας.
Οι πρώτες πινακίδες ανακαλύφθηκαν συμπτωματικά όχι στην κοιτίδα του μυκηναϊκού πολιτισμού,
τις Μυκήνες, αλλά στην Κνωσό από τον Έβανς, στις αρχές του 20ού αιώνα. Ο διάσημος αρχαιολόγος έδωσε σε αυτήν τη γραφή την ονομασία Γραμμική, επειδή χρησιμοποιούσε γραμμικούς χαρακτήρες (και όχι εικονιστικούς, όπως η μινωική ιερογλυφική)· παράλληλα, την ονόμασε Γραμμική Β
επειδή διέφερε από την προγενέστερή της Γραμμική Α, που είχε αναγνωριστεί επίσης στην Κνωσό και είχε χρησιμοποιηθεί στη μινωική Κρήτη κατά την περίοδο 1700-1450 π.Χ. Οι διαφορές των
δύο γραφών αφορούν τόσο την εσωτερική δομή όσο και την εξωτερική μορφή των συμβόλων.

Πήλινη πινακίδα με σημεία
της Γραμμικής Β. Χρονολογείται
στα 1380 π.Χ. και προέρχεται
από το ανάκτορο της Κνωσού
(Αρχαιολογικό Μουσείο
Ηρακλείου).

Κείμενα με τεράστια σημασία
Τα «κείμενα» των πινακίδων της Γραμμικής Β δεν είναι λογοτεχνικά ή ιστορικά.
Στην πλειοψηφία τους είναι διοικητικά έγγραφα, κατάλογοι εφοδίων που μπαίνουν, βγαίνουν ή είναι αποθηκευμένα στα ανάκτορα, απογραφές και φορολογικές
καταστάσεις. Εντούτοις, η αξία τους ως πρωτογενών πηγών για την οικονομία, το
εμπόριο, τη θρησκεία, την κοινωνική δομή και τη διοικητική οργάνωση των μυκηναϊκών κέντρων είναι τεράστια.
Σημειώνεται, χαρακτηριστικά: «Η ιστορική σημασία των πινακίδων είναι πολύ
μεγάλη και η συμβολή τους στην έρευνα του μυκηναϊκού πολιτισμού τεράστια. Η
σημαντικότερη ανακάλυψη είναι το γεγονός ότι βεβαιώνεται η αδιάκοπη συνέχεια
της ελληνικής γλώσσας, τουλάχιστον από τον 13ο αι. π.Χ. και εξής, αν και ασφα
ασφαλώς η ελληνική γλώσσα ήταν σε χρήση ήδη από τον 19ο αι. π.Χ., όταν άρχισε να
συγκροτείται ο ελλαδικός χώρος με τη συμπαγή εγκατάσταση των ελληνόφωνων
φύλων» (Βασιλικού, σσ. 355-356).

Η Γραμμική Β θεωρείται εξέλιξη της Γραμμικής Α. Μάλιστα, οι επιστήμονες θεωρούν ότι δεν ήταν
καλά προσαρμοσμένη στη γλώσσα των Αχαιών, γεγονός που σημαίνει ότι οι κάτοικοι των μυκηναϊκών κέντρων προσάρμοσαν μια παλαιά γραφή (Γραμμική Α) σε μια νέα γλώσσα, (τα ελληνικά),
η οποία θα ήταν διαφορετική φωνητικώς από τη γλώσσα της Κρήτης.
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Τα βασικά συλλαβογράμματα
της Γραμμικής Β, όπως
τα αποτύπωσε ο Τζον
Τσάντγουικ.
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Εκτός από την Κρήτη, πήλινες πινακίδες Γραμμικής Β έχουν βρεθεί στο μυκηναϊκό ανάκτορο της
Πύλου και σε άλλες θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας. Συνολικά έχουν βρεθεί περίπου 5.000 «κείμενα» σε Γραμμική Β (κυρίως πινακίδες και δευτερευόντως αγγεία). Από αυτά, περίπου 3.000 προέρχονται από την Κνωσό, 1.400 από την Πύλο, 300 από τη Θήβα και 90 από τις Μυκήνες. Τα υπόλοιπα προέρχονται από τα Χανιά, τα Μάλια, την Τίρυνθα, την Ελευσίνα, τον Ορχομενό και αλλού.
Με βάση τον γραφικό χαρακτήρα των γραφέων, οι αρχαιολόγοι υποθέτουν ότι τις πινακίδες της
Κνωσού γράφτηκαν από 60 διαφορετικούς γραφείς τουλάχιστον, ενώ της Πύλου από 30 τουλάχιστον.
Η Γραμμική Β αποκρυπτογραφήθηκε το 1952 από το αρχιτέκτονα Μάικλ Βέντρις (M. Ventris) και
τον κλασικό φιλόλογο Τζον Τσάντγουικ (J. Chadwick). Οι δύο επιστήμονες, σε ένα ιστορικό άρθρο
με τίτλο «Ενδείξεις περί ελληνικής διαλέκτου στα μυκηναϊκά αρχεία», το οποίο δημοσιεύτηκε το
1953 στο Journal of Hellenic Studies, ερμήνευσαν 65 από τα 88 τότε γνωστά σύμβολά της και διατύπωσαν τους βασικούς κανόνες της ορθογραφίας της.
Η γραφή των Μυκηναίων είναι συλλαβογραφική και περιλαμβάνει 89 στοιχεία (συλλαβογράμματα), τα οποία αναπαριστούν συλλαβές με φωνητική αξία (ένα φωνήεν ή ένα σύμφωνο κι ένα φωνήεν). Περιλαμβάνει, επίσης, 260 ιδεογράμματα, που παριστάνουν ανθρώπους (π.χ. άνδρας, γυναίκα),
ζώα (π.χ. αγελάδα), προϊόντα (π.χ. λάδι, κρασί), αντικείμενα, αριθμητικά σημεία που ακολουθούν
το δεκαδικό σύστημα ή μονάδες μέτρησης του βάρους και της χωρητικότητας.

Το αριθμητικό σύστημα της
Γραμμικής Β. Οι μονάδες είναι
κάθετες γραμμές, οι δεκάδες
οριζόντιες, οι εκατοντάδες κύκλοι,
οι χιλιάδες κύκλοι με τέσσερις
ακτίνες και οι δεκάδες χιλιάδες
ακτινωτοί κύκλοι με μια οριζόντια
γραμμή στο κέντρο.
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Τα πρώτα «κείμενα» ελληνικής γλώσσας
Το πρωιμότερο «κείμενο» Γραμμικής Β χρονολογείται γύρω στα 1450 π.Χ. και είναι γραμμένο σε πήλινη πινακίδα που ανακαλύφθηκε το καλοκαίρι του 2010 στη Μεσσηνία.
Υποστηρίζεται, βέβαια, από ορισμένους ότι η δημιουργία της μυκηναϊκής γραφής ίσως
πρέπει να τοποθετηθεί νωρίτερα.
Τα πρωιμότερα «κείμενα» της Κνωσού
σε Γραμμική Β χρονολογούνται γύρω στα
1420 π.Χ.
Οι περισσότερες πινακίδες της ωστόσο,
χρονολογούνται λίγο πριν από το 1370 π.Χ.
– δηλαδή, πριν την καταστροφή του μινωικού ανακτόρου.
Στα υπόλοιπα ανακτορικά κέντρα της
ηπειρωτικής Ελλάδας, η εμφάνιση «κειμένων» της Γραμμικής Β τοποθετείται γύρω
στο 1350-1300 π.Χ.
Τα περισσότερα «κείμενα», βέβαια, χρονολογούνται στον 13ο αι. π.Χ., ενώ το τελευταίο
διάστημα χρήσης της συμπίπτει με το τέλος
του 13ου αι. π.Χ. – δηλαδή, με την τελική
φάση πριν την καταστροφή των μυκηναϊκών ανακτόρων.
Οι πινακίδες της Πύλου, για παράδειγμα,
χρονολογούνται γύρω στα 1200 π.Χ.
Ωστόσο, η μυκηναϊκή γλωσσική παράδοση
διατηρήθηκε στον προφορικό λόγο, ενώ ορισμένα στοιχεία της διασώθηκαν στα ομηρικά
έπη και στη μεταγενέστερη ποίηση.

Πήλινη πινακίδα (Jn 829) Γραμμικής Β
από την Πύλο που καταγράφει εισφορές
χάλκινων ειδών (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα). Στο ένθετο αριστερά,
σχεδιογράφημα της πινακίδας Cn131
(13ος αι. π.Χ., Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο,
Αθήνα).

Οι πινακίδες της Γραμμικής Β είναι φτιαγμένες από κοινό πηλό. Οι γραφείς χάραζαν το κείμενο
με μια απλή γραφίδα όταν ο πηλός ήταν ακόμη νωπός, και μετά τις στέγνωναν στον ήλιο πριν τις
ταξινομήσουν (δηλαδή, δεν τις έψηναν).
Αν ήταν απαραίτητη κάποια διόρθωση –πράγμα δύσκολο αν είχε ξεραθεί ο πηλός–, προσέθεταν
το νέο στοιχείο στο στεγνό υλικό· γι’ αυτό οι διορθωμένες πινακίδες ξεχωρίζουν αμέσως.
Η διατήρηση των πινακίδων ως τις μέρες μας οφείλεται στο ότι ψήθηκαν από τη φωτιά που κατέστρεψε τα ανάκτορα και τα άλλα κτήρια.
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ΑΚΡΟΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΙΧΗ

Ασημένια οινοχόη από τον τάφο IV
του Ταφικού Κύκλου Α των Μυκηνών,
β’ μισό 16ου αι. π.Χ. (Εθνικό Αρχαιολογικό
Μουσείο, Αθήνα)

Αναπαράσταση
της ακρόπολης
της Τίρυνθας
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Τα πιο εντυπωσιακά ίχνη του μυκηναϊκού κόσμου και τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα του πλούτου και της δύναμης των βασιλιάδων της
εποχής είναι οι ακροπόλεις. Πρόκειται για τειχισμένα συγκροτήματα πάνω σε βραχώδη υψώματα, τα οποία κατασκευάστηκαν για να
αποτελέσουν κατοικία του ηγεμόνα και να προστατεύσουν την
έδρα της κεντρικής εξουσίας, που αποθήκευε και διαχειριζόταν τα προϊόντα της επικράτειας. Τα υψώματα αυτά δεσπόζουν στη γύρω περιοχή: προβάλλουν στο μέσον μιας πεδιάδας (π.χ. Τίρυνθα), είναι προέκταση ενός ορεινού όγκου (π.χ.
Μυκήνες) ή υψώνονται σε ακρωτήριο (π.χ. Ασίνη).
Οι ακροπόλεις και τα ανάκτορα των Αχαιών ήταν το πολιτικό, διοικητικό, στρατιωτικό και οικονομικό κέντρο κάθε περιοχής. Διέφεραν από τα ανοχύρωτα ανάκτορα της μινωικής Κρήτης, αλλά και από
τις οχυρές πόλεις των πολιτισμών της Ανατολής (π.χ. Τροία, Μίλητος,
Βύβλος). Λειτουργούσαν, όμως, και ως καταφύγιο για τους κατοίκους
των γύρω οικισμών όταν υπήρχαν κίνδυνοι ή πολεμικές αναταραχές.
Τα ισχυρά τείχη της ακρόπολης προστάτευαν το ανάκτορο –που
βρισκόταν σε εξέχουσα θέση–, τις κατοικίες των αξιωματούχων, τις
αποθήκες, τα βιοτεχνικά εργαστήρια, τα αρχεία, τα ιερά, τα ταφικά
μνημεία και αρκετούς ελεύθερους χώρους. Το ανάκτορο ήταν το
θησαυροφυλάκιο του κράτους. Προϊόντα και εμπορεύματα απ’ όλη
την περιοχή φυλάσσονταν εκεί και διακινούνταν με ευθύνη του ηγεμόνα, ενώ τεχνίτες και καλλιτέχνες επεξεργάζονταν στα βασιλικά εργαστήρια τις πρώτες ύλες, που συχνά έρχονταν από πολύ μακριά.
Κτήρια που μοιάζουν με ανάκτορα αλλά και κάποιες οχυρώσεις κατασκευασμένες με ακατέργαστους λίθους υπήρχαν και πριν την εμφάνιση
των τειχισμένων ακροπόλεων (π.χ. Μενελάιο Σπάρτης). Ωστόσο, τα εντυπωσιακά ανάκτορα και οι επιβλητικές οχυρώσεις που βλέπουμε και σήμερα
χρονολογούνται κυρίως στην ΥΕ ΙΙΙ περίοδο (1400-1200 π.Χ.) και αποτελούν έκφραση της οικονομικής ισχύος και του κοινωνικού και πολιτικού
κύρους που απέκτησαν σε αυτήν την περίοδο οι ηγεμόνες του μυκηναϊκού κόσμου. Η επιβλητική μορφή των ακροπόλεων, το δομικό υλικό τους
(πελεκημένοι ογκόλιθοι) και οι μνημειώδεις πύλες τους αντανακλούν όχι
βιαστικά μέτρα προστασίας απέναντι σε εχθρικές επιδρομές, αλλά πολιτισμό υψηλού επιπέδου. Αντιστοιχούν, δηλαδή, στην κορύφωση της
οικονομικής, τεχνολογικής και καλλιτεχνικής ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού.

Κυκλώπεια τείχη
Κατά την πρώτη χιλιετία π.Χ., οι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου, αντικρίζοντας τα εντυπωσιακά
απομεινάρια των μυκηναϊκών ακροπόλεων, αισθάνονταν δέος και απέδιδαν την κατασκευή τους
στους Κύκλωπες που ήρθαν από τη Λυκία. Από εκεί προήλθε ο χαρακτηρισμός των μυκηναϊκών
τειχών ως «κυκλώπειων».
Η απόδοση της κατασκευής τους στους γίγαντες της Λυκίας ίσως σχετίζεται με την ομοιότητα
που είχαν τα μυκηναϊκά τείχη με εκείνα πόλεων της μικρασιατικής ακτής, ιδιαίτερα της Χαττούσας (σήμερα Μπογάζκιοϊ), πρωτεύουσας των Χετταίων.
Τα τείχη των μυκηναϊκών ακροπόλεων είχαν ύψος ως 8 μ. και ανώμαλη διαδρομή, καθώς ακολουθούσαν το ανάγλυφο του υψώματος. Χτίζονταν με μεγάλους ακατέργαστους πολυγωνικούς
ογκόλιθους συναρμολογημένους χωρίς συνδετικό υλικό. Αργότερα, οι ογκόλιθοι λαξεύονταν χοντρικά και τοποθετούνταν σε
δόμους, ενώ τα κενά συμπληρώνονταν με μικρές πέτρες, ώστε να
εξασφαλίζεται η ισορροπία και η στερεότητα. Σε ορισμένες περιπτώσεις (π.χ. Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες), οι τεράστιοι
ογκόλιθοι κόβονταν με πριόνι, ενώ σε άλλες (π.χ. Γλας), όπου δεν
υπήρχε η πρώτη ύλη, χρησιμοποιήθηκαν μικρότεροι ογκόλιθοι.
Η κυκλώπεια μορφή εμφανίζεται στην εσωτερική και την εξωτερική όψη των τειχών. Το πάχος των τοίχων, που μπορεί να φτάνει τα 17 μ. (ανατολικό και νότιο τμήμα της Τίρυνθας), στο κέντρο
γεμίζεται με πέτρες και χώμα.

Ένας από τους εσωτερικούς
διαδρόμους του κυκλώπειου
τείχους της Τίρυνθας (13ος αι.
π.Χ.). Στο πάνω μέρος
τα τοιχώματα σχημάτιζαν
οξυκόρυφη καμάρα.
Οι διάδρομοι αυτοί
εξυπηρετούσαν τις
αποθήκες της ακρόπολης.

Χαττούσα (Μπογάζκιοϊ):
Σχέδιο του φρουρίου Γενιτζέ-Καλέ.
Χρονολογείται στον 14ο-13ο αι. π.Χ.
και εμφανίζει μεγάλες ομοιότητες
με τα μυκηναϊκά τείχη.
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Στην Αργολίδα, τειχισμένες ακροπόλεις βρίσκονται στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα και στη Μιδέα.
Στο ανάκτορο της Πύλου, που καλύπτει τη μισή επιφάνεια ενός λόφου και θυμίζει αρκετά τα μινωικά, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα οχυρωματικό τείχος· σε αυτήν την ιδιαιτερότητα δεν έχει δοθεί
ικανοποιητική εξήγηση. Οχυρό ανακτορικό συγκρότημα έχει εντοπιστεί και στη Θήβα, κάτω από
τη σύγχρονη πόλη. Στη Μαγνησία, αρχιτεκτονικά κατάλοιπα μυκηναϊκής περιόδου έχουν εντοπιστεί στη σημερινή συνοικία Παλιά (Κάστρο) του Βόλου και στο Διμήνι, λίγα χιλιόμετρα μακρύτερα, όπου πρέπει να τοποθετηθεί και η Ιωλκός. Ιδιαίτερη περίπτωση αποτελεί ο Γλας της Βοιωτίας: το βραχώδες ύψωμα στο οποίο υπήρχαν και στρατώνες καλύπτει έκταση περίπου 200 στρεμμάτων και τειχίστηκε για να προφυλαχθούν οι εγκαταστάσεις που επέβλεπαν τα αποστραγγιστικά
έργα της Κωπαΐδας.
Τα τείχη σε ορισμένα σημεία διακόπτονταν από πύλες. Καθεμιά είχε διαφορετικές διαστάσεις
και διαφορετική σημασία. Όλες, όμως, ήταν χτισμένες με πιο φροντισμένα υλικά σε σχέση με το
υπόλοιπο τείχος, η δε Πύλη των Λεόντων στις Μυκήνες ήταν διακοσμημένη με ανάγλυφο πάνω
από το υπέρθυρο. Οι αριθμός των πυλών ποικίλει: Για παράδειγμα, στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα υπήρχαν δύο πύλες, μία κύρια και μία δευτερεύουσα, σε αρκετή απόσταση μεταξύ τους και σε
σημεία που αντιστοιχούν στη φυσική πρόσβαση της ακρόπολης.
Γενικά, υπήρχαν τέσσερις τύποι πρόσβασης στις ακροπόλεις:
 Μια διάβαση μεταξύ δύο τοίχων, όπως αυτή που οδηγεί στην Πύλη των Λεόντων, στις Μυκήνες.
 Ένα πέρασμα κάθετο στο τείχος, όπως η ανατολική πύλη της Τίρυνθας.

Μυκήνες: Τμήμα περιβόλου ταφικού κύκλου

Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της ακρόπολης
των Μυκηνών, κατά τον αρχαιολόγο
Γ.Ε. Μυλωνά.
1: Πύλη των Λεόντων.
4: Ταφικός Κύκλος Α.
10-13: Μέγαρο και μεγάλη αυλή.
22-25: Εργαστήρια και αποθήκες.
30. Βόρεια πύλη.
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Χαρακτικό του 1894, που απεικονίζει την πύλη του Θησαυρού του Μινύα,
στον Βοιωτικό Ορχομενό.

 Ένα πέρασμα κάθετο με ανηφορική αναβάθρα ή κλίμακα, όπως η δυτική πύλη της κάτω ακρόπολης της Τίρυνθας ή η βόρεια και η δυτική πύλη του Γλα.
 Ένα κρυφό σηραγγοειδές άνοιγμα διαμορφωμένο στο πάχος του τείχους, όπως αυτό που βρίσκεται στη βορειοδυτική προέκταση των Μυκηνών και στον δυτικό προμαχώνα της Τίρυνθας.
Και οι τέσσερις τύποι δείχνουν την ιδιαίτερη αμυντική φροντίδα που δινόταν από τους Μυκηναίους στις πύλες των οχυρώσεών τους. Εξαιτίας αυτής της κατασκευής, οι επιτιθέμενοι έφταναν
στις πύλες με κομμένη την ορμή, λόγω της ανηφόρας, σε μικρούς αριθμούς, λόγω της στενότητας
του χώρου, και ήταν ιδιαίτερα εκτεθειμένοι, λόγω του ότι βάλονταν από ψηλά και δυσκολεύονταν
να χρησιμοποιήσουν τις ασπίδες τους. Αντιθέτως, οι αμυνόμενοι είχαν σαφές πλεονέκτημα, καθώς
το μεγαλύτερο πάχος των τειχών στις πύλες επέτρεπε μεγαλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων.
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Τα ανάκτορα
Τα μυκηναϊκά ανάκτορα ήταν χτισμένα στις πιο εξέχουσες θέσεις των ακροπόλεων. Αποτελούσαν συγκρότημα κτηρίων και πλακόστρωτων υπαίθριων χώρων που διατάσσονταν γύρω από ένα
κεντρικό κτήριο, το μέγαρο.
Το μέγαρο έχει μορφή ορθογώνιου παραλληλόγραμμου κτηρίου, με μήκος περίπου 23-24 μ. και
είσοδο στη μία στενή πλευρά. Από έξω προς τα μέσα συναντάμε διαδοχικά μια στοά με δύο κίονες
ανοιχτή προς την είσοδο (πρόπυλο), έναν προθάλαμο (πρόδομο) και μια μεγάλη, σχεδόν τετράγωνη αίθουσα 114-150 τ.μ. με χαμηλή κυκλική εστία στο κέντρο της, η οποία περιβάλλεται από τέσσερις κίονες.
Σε ορισμένα ανάκτορα σώζεται και το βάθρο του θρόνου ή ίχνος του στο δάπεδο, στο μέσο του
ενός μακριού τοίχου. Το μέγαρο περιβάλλεται από διαδρόμους και μικρότερα δωμάτια, ενώ σκάλες
οδηγούν στο δεύτερο όροφο.
Αυτή η διάταξη αποτελεί αρχιτεκτονική έκφραση μιας ιδεολογίας που άρχισε να διαμορφώνεται γύρω από το πρόσωπο του μονάρχη, του wa-na-ka των πινακίδων της
γραμμικής Β, και επαναλαμβάνεται στις έδρες των ηγεμόνων σε όλες τις περιοχές όπου απλώθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός.

Τοιχογραφία του ανακτόρου των Μυκηνών
με παράσταση ιππέων και πολεμιστών
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα)

ΤΟ ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΤΗΣ ΠΥΛΟΥ. Οι χώροι 1-57 αντιστοιχούν στο κεντρικό κτήριο, 4-81 στο νοτιοδυτικό κτήριο,
92-100 στο βορειοανατολικό κτήριο και 104-105 στην οιναποθήκη.

Ενδιαίτημα άνακτος - μέγαρο

Αρχείο πινακίδων

Φρουραρχείο

Κυλικείο

Διάδρομος - απροσδιόριστος χώρος

Υδραγωγείο

Αίθουσα αξιωματούχων

Αίθριο - αυλή

Κλιμακοστάσιο

Ιερό

Ξενώνας

Αποθήκη ελαίου

Αποχωρητήριο

Ανακτορικό οπλοστάσιο - εργαστήριο

Λουτρό

Αποθήκη οίνου

Φωταγωγός

Πρώιμη μυκηναϊκή προανακτορική

Πρόπυλο

Αποθήκη οίνου ή ελαίου

Πύργος κατόπτευσης

λακκοειδής ταφή
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Σκευοφυλάκιο

Δεξαμενή
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Το καλύτερα σωζόμενο και ανασκαμμένο ανάκτορα αυτής της μορφής βρίσκεται στην Πύλο. Άλλα
παρόμοια έχουν ανακαλυφθεί στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα και αλλού. Τα κατάλοιπά τους που είναι
σήμερα ορατά χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ περίοδο και αποτελούν καταστάλαγμα μακράς εγχώριας
εξέλιξης. Πρόδρομες μορφές με πιθανή ανακτορική λειτουργία θεωρούνται το «Μενελάιο» κοντά στη
Σπάρτη και η «Οικία του Κάδμου» ή «Παλαιό Καδμείο» στη Θήβα.
Τα μυκηναϊκά ανάκτορα καταστράφηκαν σχεδόν ταυτόχρονα γύρω στο 1200 π.Χ. Για πολλές δεκαετίες, η καταστροφή τους αποδιδόταν στη λεγόμενη «Κάθοδο των Δωριέων», δηλαδή στην είσοδο νέων
φύλων στον ελλαδικό χώρο που εκτόπισαν βίαια τους Μυκηναίους και έφεραν το τέλος της ανακτορικής
ακμής. Τα αρχαιολογικά στοιχεία σήμερα δείχνουν μια ομαλή εξέλιξη των οικισμών και μετά την καταστροφή των ανακτόρων· με βάση αυτό το δεδομένο, οι περισσότεροι μελετητές υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν αποτέλεσμα της φθοράς της εξουσίας ή εσωτερικών αναταραχών. Όποια κι αν ήταν η αιτία της καταστροφής τους, το πρότυπό τους δεν εξαφανίστηκε. «Ο μνημειώδης
και απέριττος χαρακτήρας της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής διασώθηκε μέσα από τους Σκοτεινούς Αιώνες και αποτέλεσε τον πυρήνα γύρω από τον οποίο κινήθηκε η ελληνική αρχιτεκτονική στα ιστορικά χρόνια. Πράγματι, τα πρόπυλα των μυκηναϊκών ανακτόρων μοιάζουν με τα πρόπυλα των ελληνικών ιερών. Η
αίθουσα του μεγάρου με τους δύο κίονες εν παραστάσι είναι όμοια με την είσοδο, τον πρόδομο, του ελληνικού ναού, το δε κυρίως μέγαρο είναι σχεδόν αυτούσιος ο σηκός του ελληνικού ναού, με τα λατρευτικό άγαλμα στη θέση της εστίας. Η συνέχεια της αρχιτεκτονικής παράδοσης από τα μυκηναϊκά στα ιστορικά χρόνια είναι αρκετά εμφανής· αυτή την παράδοση, συνδυασμένη με ορισμένες θρησκευτικές πεποιθήσεις που ανάγονται επίσης στο μυκηναϊκό παρελθόν, σφράγισε στην Τίρυνθα η οικοδόμηση του ναού
της Ήρας ή Αθηνάς πάνω στο Μυκηναϊκό μέγαρο» (Βασιλικού, σελ. 148).

Μινωικά και μυκηναϊκά ανάκτορα

Αναπαράσταση της εισόδου του παλατιού
του Μίνωα στην Κνωσό

Τα μυκηναϊκά ανάκτορα διαφέρουν αρκετά από τα μινωικά, ωστόσο η σύλληψη αλλά και η χρήση
των χώρων έχουν μινωικές επιρροές. Οι ανάγκες που εξυπηρετούσαν και τα δύο ήταν ίδιες: έπρεπε
να περικλείουν τα ιδιαίτερα διαμερίσματα των ηγεμόνων, τις κατοικίες της ακολουθίας τους, αλλά
και εργαστήρια, αρχεία, αποθήκες, λουτρά, ξενώνες, αίθουσες συμποσίων και τόπους υποδοχής του
κοινού. Μινωικές επιρροές είναι η ευρεία χρήση της ξυλοδεσιάς και η χρησιμοποίηση ορθογώνιων πωρόλιθων στις προσόψεις· η ύπαρξη εσωτερικών και εξωτερικών αυλών και φωταγωγών, τα
πρόπυλα, οι μεγάλες αίθουσες συμποσίων, οι αποθήκες με τα πιθάρια, οι εργαστηριακοί χώροι, τα
αποχωρητήρια και το αποχετευτικό δίκτυο· τέλος, η πολυτελής εσωτερική διακόσμηση και κάποιες
λεπτομέρειές της, όπως τα λίθινα κέρατα καθοσιώσεως. Ωστόσο, ο σχεδιασμός των μυκηναϊκών ανακτόρων δεν θυμίζει την πολυπλοκότητα και την έκταση των μινωικών. Τα μυκηναϊκά ανάκτορα
ήταν απλούστερα, κάλυπταν μικρότερη έκταση και αναπτύσσονταν γύρω από το μέγαρο, τον επίσημο χώρο του συγκροτήματος.
Με τα λόγια της Ντόρας Βασιλικού: «Το μινωικό ανάκτορο είναι μια δημιουργία μεσογειακή, ενώ
το μυκηναϊκό, κλειστό στον εαυτό του, δηλώνει βόρεια καταγωγή. Ο μινωικός λαβύρινθος είναι μια
κατοικία ανοιχτή στον αέρα και στο φως, έχει μια ποικιλία που επιτρέπει την ποικιλία και τις εκκεντρικότητες. Το μυκηναϊκό ανάκτορο είναι ένα σύνολο ορθολογιστικό με σαφή δομή. Το σχήμα του
μεγάρου δεν επιτρέπει παραλλαγές, ούτε σε έκταση ούτε σε ύψος» (Βασιλικού, σελ. 147).
Ανάκτορο της Πύλου: Αναπαράσταση της κεντρικής αίθουσας του μεγάρου, της αίθουσας με το θρόνο και της εστίας, από τον Piet de Jong
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AΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗ ΚΩΠΑΪΔΑΣ: ΕΝΑ
ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η τεχνητή αποστράγγιση της Κωπαΐδας πραγματοποιήθηκε τον 13ο αι. π.Χ. και ήταν ένα από τα
μεγαλύτερα τεχνικά έργα της Μυκηναϊκής εποχής. Για να ολοκληρωθεί, απομακρύνθηκαν δύο
εκατομμύρια κυβικά μέτρα χώματος – ένας τεράστιος άθλος με βάση τα μέσα της εποχής! Αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος του έργου αν σκεφτούμε ότι, μετά το εγχείρημα των Μυκηναίων, δεν τελεσφόρησε άλλη προσπάθεια μετατροπής της λίμνης σε πεδιάδα πλην εκείνης που ξεκίνησε στα τέλη του 19ου αιώνα και ολοκληρώθηκε το 1931, δίνοντας στην Κωπαΐδα τη σημερινή
της όψη.
Η περιοχή της λίμνης Κωπαΐδας βρίσκεται στο κέντρο της Βοιωτίας. Μέχρι τη Μυκηναϊκή εποχή, περιβαλλόταν από ελώδεις εκτάσεις και αποτελούσε εστία πρόκλησης ασθενειών. Επιπλέον, σε
περιόδους ισχυρών βροχοπτώσεων, τα νερά της λίμνης πλημμύριζαν τις γύρω καλλιέργειες και τους
παράλιους οικισμούς.
Η αποξήρανσή της ήταν εξαιρετικά σύνθετο έργο και βασίστηκε σε ένα σύνολο επιμέρους τεχνικών έργων, που λειτουργούσαν συμπληρωματικά. Κεντρική πλευρά των έργων ήταν η εκτροπή
προς τη θάλασσα δύο ποταμών (Μέλας και βοιωτικός Κηφισός) και κάποιων χειμάρρων που
τροφοδοτούσαν τη λίμνη με νερό.
Για να την πετύχουν, έσκαψαν βαθιά κανάλια (= τάφρους) και ανύψωσαν μεγάλα
αναχώματα, διοχετεύοντας τα νερά των ποταμών σε φυσικές υπόγειες σήραγγες
(= καταβόθρες), οι οποίες υπήρχαν στις ανατολικές και βορειοανατολικές παρυφές
της λίμνης και κατέληγαν –μετά από 2,5 χλμ.– στη θάλασσα. Έτσι, τα νερά της λίμνης
βρήκαν διέξοδο προς τον κόλπο της Λάρυμνας.
Τα έργα περιλάμβαναν, επίσης, τεχνητές λίμνες που χρησιμοποιούνταν ως ταμιευτήρες ύδατος, από τις οποίες μπορούσαν να αντλούν νερό σε περιόδους ξηρασίας, ενώ συγκεκριμένα σημεία τους ήταν έτσι διαμορφωμένα ώστε να υπερχειλίζουν σε περιπτώσεις πλημμυρών, αφήνοντας κάθε φορά ελεγχόμενο όγκο νερού
να εισρέει στο εσωτερικό της λίμνης!
Το εντυπωσιακότερο τμήμα των έργων ήταν η αποστραγγιστική τάφρος
(= διώρυγα) στη βόρεια όχθη της Κωπαΐδας, η οποία είχε μήκος 25 χλμ. και έφτανε
στην περιοχή του σημερινού Κάστρου· εκεί διακλαδιζόταν σε δύο τμήματα, με πορεία
προς τα βορειοανατολικά και τα νότια – προς τα σημεία, δηλαδή, όπου βρίσκονταν οι
φυσικές καταβόθρες.
Κατά μήκος της νότιας πλευράς της αποστραγγιστικής τάφρου, υψωνόταν ανάχωμα
ύψους 3 μ. και πλάτους 30 μ.
Οι εξωτερικές πλευρές του ενισχύονταν από κυκλώπειο τοίχο πάχους 2,5 μ., ο οποίος
είχε κατασκευαστεί με μεγάλους ασβεστολιθικούς ογκόλιθους και εμπόδιζε τη διάβρωση του
χώματος από τα νερά της λίμνης και της τάφρου.
Το ανάχωμα αποτελούσε έναν ασφαλή δρόμο για τη διακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων,

Τρίωτος αμφορίσκος που
προέρχεται από τον Ορχομενό
και χρονολογείται στο β΄ μισό του
15ου αι. π.Χ. Το κομψό αγγείο είναι
αντάξιο της φήμης του Ορχομενού,
ενός από τα σημαντικότερες
μυκηναϊκά κέντρα (Αρχαιολογικό
Μουσείο Θήβας).
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ενώ και η μεγάλη αποστραγγιστική τάφρος ήταν πιθανότατα πλωτή και χρησίμευε ως υδάτινη οδός
για τη ναυσιπλοΐα στο εσωτερικό της χώρας, από τις καταβόθρες ως τον Ορχομενό.
Με τα έργα αυτά, η λίμνη και οι βαλτώδεις περιοχές μετατράπηκαν σε απέραντη πεδιάδα με γόνιμο έδαφος για τις καλλιέργειες των κατοίκων των γύρω οικισμών, ενώ παράλληλα υδροδοτήθηκαν
και άλλες περιοχές μη εύφορες ως τότε. Με τη σοφή αυτή εκμετάλλευση της γης και την απόδοση
των εκτεταμένων καλλιεργειών εξηγείται ο μυθικός πλούτος της πόλης του Ορχομενού, όπως μας
παραδίδει ο Όμηρος.
Το θαυμαστό ακόμη και σήμερα έργο θεωρείται η πρωιμότερη τεχνητή απόκλιση ποταμού
στην Ευρώπη. Αποδίδεται στους μυθικούς Μινύες, τους κατοίκους του Ορχομενού, ο οποίος ήταν
το ισχυρότερο κέντρο της περιοχής.
Τα έργα της Κωπαΐδας καταστράφηκαν γύρω στο 1200 π.Χ., περίπου ταυτοχρόνως με την καταστροφή των μυκηναϊκών ακροπόλεων – όταν, δηλαδή, η κεντρική εξουσία δεν ήταν πια σε θέση να
τα συντηρήσει. Έτσι, η Κωπαΐδα μετατράπηκε πάλι σε λίμνη και κάλυψε αρκετούς παράλιους οικισμούς.
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Ακρόπολη Γλα: Ο φρουρός της Κωπαΐδας
Τα αποστραγγιστικά έργα της Κωπαΐδας απαιτούσαν συνεχή επίβλεψη. Τα κανάλια έπρεπε να
συντηρούνται τακτικά και οι καταβόθρες να αποφράζονται όταν υπήρχε πλημμύρα.
Τη συντήρηση επέβλεπαν αξιωματούχοι που έδρευαν στην ακρόπολη του Γλα, στον βορειοανατολικό μυχό της λίμνης. Εκεί, πιθανότατα, αποθηκευόταν και ένα μεγάλο μέρος της αγροτικής
παραγωγής. Ρόλο φρουρού είχε και μια σειρά μικρών οχυρωμένων θέσεων που ήταν διασπαρμένες
πάνω στις βραχώδεις κορυφές των παρυφών της λεκάνης. Το νότιο τμήμα το επιτηρούσαν πιθανώς
η Αλίαρτος και η βοιωτική Μεδεώνα.
Η ακρόπολη του Γλα –η μεγαλύτερη σε έκταση οχυρωμένη μυκηναϊκή ακρόπολη– χτίστηκε σε
χαμηλό βραχώδες ύψωμα που εξέχει κατά 20-40 μ. από την πεδιάδα. Το ύψωμα έχει σχήμα ακανόνιστου τριγώνου, έκταση 200 στρεμμάτων, σχετικά ομαλή και επίπεδη κορυφή αλλά απότομες
πλαγιές, κυρίως προς το βορρά.
Η ακρόπολη περιβάλλεται από ισχυρό κυκλώπειο τείχος που έχει τέσσερις πύλες: στη δυτική, στη
βόρεια, στη βορειοανατολική (διπλή) και στη νότια πλευρά. Η βόρεια και η βορειοανατολική πύλη
έχουν μήκος 100 μ. και πλάτος 6-7,5 μ.
Το βασικό κτήριο της ακρόπολης είναι το μέλαθρο. Είναι κατασκευασμένο σε τεχνητό κυκλώπειο άνδηρο που καλύπτει έκταση 1.870 τ.μ. Αποτελείται από δύο πτέρυγες, μήκους 63 μ. και πλάτους 12-16,50 μ., οι οποίες ενώνονται στη δεξιά πλευρά. Η βόρεια πτέρυγα ακουμπά στο
τείχος, έτσι ώστε η εξωτερική όψη να λειτουργεί ως οχυρό. Η ανατολική πτέ
πτέρυγα είναι ευθεία, αφήνοντας ανάμεσα στις δύο πτέρυγες έναν
ανοιχτό τριγωνικό χώρο που λει
λειτουργούσε ως αυλή. Το μέλα
μέλαθρο έχει δύο εισόδους, μία
στο τέλος κάθε πτέρυ
πτέρυγας, όμοιου μεγέθους
και σχεδίου με τις
εσωτερικές θύρες.

Τοπογραφικό διάγραμμα της
ακρόπολης του Γλα.
Δ: Δυτική πύλη.
Ν: Νότια πύλη.
ΝΑ: Νοτιοανατολική διπλή πύλη.
Β: Βόρεια πύλη.
Μ: Μέλαθρο.
Κ: Κτηριακά συγκροτήματα
του νότιου περιβόλου.
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Η «Πύλη των Επισήμων» στη νοτιοανατολική πλευρά της ακρόπολης του Γλα,
από μέσα προς τα έξω
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ΟΙ ΤΑΦΟΙ ΤΩΝ ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

Από τα πιο ενδιαφέροντα και εντυπωσιακά ίχνη της Μυκηναϊκής εποχής είναι οι τάφοι και τα κτερίσματα που έχουν βρεθεί στο εσωτερικό τους. Και τα δύο αυτά στοιχεία (τάφοι και κτερίσματα) μας
λένε πολλά για το υψηλότατο επίπεδο του μυκηναϊκού πολιτισμού, τόσο σε ό,τι αφορά την αρχιτεκτονική όσο και σε ό,τι αφορά την κεραμική, τη μεταλλοτεχνία ή τη σφραγιδογλυφία.
Στη μυκηναϊκή ταφική αρχιτεκτονική κυριαρχούν τρεις τύποι τάφων: ο λακκοειδής, ο λαξευτός
θαλαμοειδής ή θαλαμωτός και ο θολωτός.

Αναπαράσταση του Ταφικού Κύκλου Α
στις Μυκήνες (Piet de Jong)

Λακκοειδείς τάφοι
Λακκοειδείς τάφοι υπήρχαν ήδη από τη Μεσοελλαδική εποχή (2000-1600 π.Χ.) σε διάφορες περιοχές. Στον μυκηναϊκό κόσμο κυριάρχησαν κατά την ΥΕ Ι περίοδο (16001500 π.Χ.) και τις αρχές της ΥΕ ΙΙ περιόδου. Εγκαταλείφθηκαν, όμως, με την
εμφάνιση των λαξευτών θαλαμωτών και την εξάπλωση των θολωτών τάφων από
την ΥΕ ΙΙ περίοδο και εξής.
Οι λακκοειδείς τάφοι αντιπροσωπεύουν, δηλαδή, το τέλος μιας περιόδου
οικονομικής ένδειας και εσωστρέφειας που έζησαν οι περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας κατά τη Μέση Εποχή του Χαλκού και σηματοδοτούν μια νέα
εποχή δημιουργικών επαφών με τους πολιτισμούς του Αιγαίου και, κυρίως,
με τη μινωική Κρήτη.
Στον λακκοειδή τάφο, ο νεκρικός θάλαμος έχει ορθογώνιο σχήμα, είναι
σκαμμένος στο έδαφος, έχει χτιστά τοιχώματα και πρόσβαση από πάνω. Μετά
την τοποθέτηση του νεκρού, το άνοιγμα καλύπτεται με ξύλινα δοκάρια και
πλάκες. Στη συνέχεια, ο τάφος καλύπτεται με τεχνητή επίχωση, που σχηματίζει έναν μικρό λοφίσκο, τον τύμβο.
Συχνά, οι λακκοειδείς τάφοι κατασκευάζονταν κατά ομάδες, πάνω από τις οποίες σχηματιζόταν ένας ενιαίος κυκλικός τύμβος. Μεγάλοι τέτοιοι ταφικοί κύκλοι έχουν
βρεθεί και στις Μυκήνες: είναι γνωστοί ως Ταφικός Κύκλος Α και Ταφικός Κύκλος Β
και περιείχαν βασιλικές ταφές.

Αριστοτεχνικό κύμβη από ορεία κρύσταλλο, από τον Ταφικό
Κύκλο Β των Μυκηνών (1600-1550 π.Χ.). Ο λαιμός και το
κεφάλι της πάπιας σχηματίζουν αρμονικά τη λαβή του
αγγείου, τα τοιχώματα είναι πολύ λεπτά, ενώ οι φλεβώσεις
του λίθου συμπληρώνουν το υπέροχο οπτικό αποτέλεσμα
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Κατόψεις του Ταφικού Κύκλου Β
των Μυκηνών και του Ταφικού
Κύκλου της Πύλου
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Θαλαμωτοί τάφοι

Η λεγόμενη «Πανοπλία των Δενδρών»
(Αρχαιολογικό Μουσείο Ναυπλίου).
Ανακαλύφθηκε το 1960 στον θαλαμωτό
τάφο 12 (ή «Τάφο της Πανοπλίας») του
νεκροταφείου των Δενδρών (αρχαία
Μιδέα), της τρίτης σε σημασία οχυρωμένης
μυκηναϊκής ακρόπολης της Αργολίδας
(μετά τις Μυκήνες και την Τίρυνθα).
Η σφυρήλατη πανοπλία, βάρους 15 κιλών,
είναι κατασκευασμένη από κράμα χαλκού με
κασσίτερο και ο ιδιοκτήτης της θα πρέπει να
ήταν υψηλά ιστάμενος αξιωματούχος.

Φτερωτό πέδιλο από τον θαλαμωτό τάφο
Γ, στη Βούλα της Αττικής. Χρονολογείται
στον 13ο αι. π.Χ. και εκτίθεται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Αθήνα.
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Οι θαλαμωτοί ή θαλαμοειδείς τάφοι ήταν οι πιο διαδεδομένοι της Μυκηναϊκής εποχής. Τους συναντάμε στον ελλαδικό χώρο αλλά και στη Μικρά Ασία και στη Σικελία – δηλαδή, σε όλη τη σφαίρα
της μυκηναϊκής επιρροής. Ήταν μάλλον οικογενειακοί τάφοι, χρησιμοποιούνταν για πολλές γενιές
και αφορούσαν τα μεσαία και κατώτερα στρώματα του πληθυσμού. Κατασκευάζονταν και αυτοί
κατά ομάδες, σχηματίζοντας νεκροταφεία.
Οι θαλαμωτοί τάφοι είχαν σχετικά απλή αρχιτεκτονική. Λαξεύονταν στο μαλακό πέτρωμα της
πλαγιάς κάποιου λόφου και αποτελούνταν από δύο τμήματα: το δρόμο και τον κυρίως θάλαμο. Ορισμένες φορές, υπήρχε και πλευρικό ταφικό δωμάτιο, στο οποίο η πρόσβαση ήταν εφικτή μόνο από
το θάλαμο.
Ο δρόμος αποτελεί την πρόσβαση στον τάφο. Σκάβεται οριζόντια ή κατηφορικά στην πλαγιά,
μέχρις ότου το βάθος να είναι αρκετό για να ανοιχτεί ο θάλαμος μέσα στο βράχο, χωρίς να έχει κίνδυνο να καταπέσει. Ο δρόμος δεν είναι σκεπασμένος. Το μήκος και το πλάτος του ποικίλλουν ανάλογα με την εποχή. Στους παλαιότερους θαλαμωτούς τάφους, είναι κοντός και φαρδύς, ενώ προς το
τέλος της Μυκηναϊκής εποχής γίνεται μακρύς και στενός. Αρχικά, τα τοιχώματα του δρόμου ήταν
κάθετα προς το έδαφος, από την ΥΕ ΙΙΙ περίοδο και εξής, όμως, συγκλίνουν προς τα μέσα. Συχνά
στα τοιχώματα υπήρχαν κόγχες, όπου τοποθετούνταν νεκρικές προσφορές.
Ο τάφος δεν είχε πόρτα που να οδηγεί στο θάλαμο. Υπήρχε ένα βαθύ στόμιο, οι πλευρές του οποίου είχαν επίσης κλίση. Μερικές φορές το στόμιο έφερε στην εξωτερική πλευρά ασβεστοκονίαμα με
ζωγραφιστή διακόσμηση με ρόδακες και άλλα γεωμετρικά σχέδια.
Μετά από κάθε ενταφιασμό έφραζαν τη θύρα του θαλάμου με ξερολιθιά. Μπροστά στην είσοδο
γίνονταν σπονδές, που κατέληγαν στο σπάσιμο των αγγείων. Μετά το τέλος των νεκρικών τελετών,
ο δρόμος επιχωματωνόταν. Όταν επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί και πάλι ο τάφος, απομακρυνόταν
η επιχωμάτωση του δρόμου και η ξερολιθιά από την είσοδο.
Το σχήμα του κυρίως θαλάμου καθοριζόταν από τη σκληρότητα του βράχου. Μπορεί, δηλαδή, να
ήταν στρογγυλό, ορθογώνιο, πεταλόσχημο ή ωοειδές. Ποικιλία εμφανίζουν και οι διαστάσεις του
θαλάμου: ο μεγαλύτερος θάλαμος στις Μυκήνες έχει διαστάσεις 5,50 x 6,50 μ. και ύψος 7 μ., συνήθως, όμως, ο θάλαμος καλύπτει επιφάνεια 7 τ.μ.
Αν δεν υπήρχε αρκετός χώρος στο εσωτερικό του θαλάμου, τα οστά
των προηγούμενων ταφών παραμερίζονταν για να τοποθετηθεί
ο νέος νεκρός. Συχνά, στο δάπεδο του θαλάμου ανοίγονταν
–όπως και στους θολωτούς τάφους– συμπληρωματικοί
ταφικοί λάκκοι. Επίσης συχνά, στα τοιχώματα του
θαλάμου λαξεύονταν κόγχες για την τοποθέτηση
σαρκοφάγων ή διαμορφώνονταν με λάξευση
επιφάνειες για την εναπόθεση των νεκρών.
Για τον ίδιο λόγο, –την εξοικονόμηση,
δηλαδή, χώρου– αλλά και για να απολυμανθεί ο θάλαμος, μερικές φορές τα
παλαιότερα λείψανα καίγονταν. Η στέγη του θαλάμου ήταν συνήθως σαμαρωτή ή, σπανιότερα, ημισφαιρική.

Κατόψεις θαλαμωτών τάφων
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Οι θαλαμωτοί τάφοι εμφανίστηκαν πρώτα στην Κρήτη, κατά την Προανακτορική περίοδο· αρχικά
ήταν απλοί, βαθμιαία, όμως, εξελίχθηκαν δεχόμενοι αιγυπτιακές και συριακές επιδράσεις. Η στενή σχέση με τη Συρία τεκμηριώνεται και από τον θαλαμωτό τάφο με δρόμο που χρονολογείται στον
15ο αι. π.Χ. και ανακαλύφθηκε στον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών, στο εσωτερικό του λακκοειδούς τάφου Ρ. Ο τάφος αυτός παρουσιάζει μεγάλες ομοιότητες με τάφο που ανακαλύφθηκε στην
Ουγκαρίτ και χρονολογείται στον 13ο αι. π.Χ.
Πήλινο ομοίωμα άρματος. Προέρχεται
πό την Πρόσυμνα της Αργολίδας
και χρονολογείται στον 14ο-13ο αι. π.Χ.
(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, Αθήνα).

Θολωτοί τάφοι
Οι Μυκηναίοι ευγενείς –βασιλιάδες ή υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι– φαίνεται πως έδιναν μεγάλη
σημασία στην ανέγερση μνημειακών τάφων και στην ταφική χλιδή – μεγαλύτερη κι από την οικοδόμηση εντυπωσιακών οικιών ή ανακτόρων! Δείγμα αυτής της νοοτροπίας αποτελούν οι θολωτοί
τάφοι, από τα πιο εντυπωσιακά και χαρακτηριστικά μνημεία της αρχιτεκτονικής κατά
την εποχή της ακμής του μυκηναϊκού πολιτισμού (13ος αι. π.Χ.). Οι τάφοι αυτοί αντικατοπτρίζουν
την ηθική μιας εποχής που ήθελε τους επιφανείς νεκρούς να ενταφιάζονται σε μνημειώδες κτίσμα, το οποίο να θυμίζει την επίγεια κατοικία, τη δύναμη και την εξέχουσα κοινωνική θέση τους.

Κάτοψη και τομή του θολωτού τάφου
που αποκαλύφθηκε
στον Κάτω Φούρνο, στις Μυκήνες.

Σχέδιο του τάφου Ρ, στον Ταφικό Κύκλο Β των Μυκηνών.
Αρχικά ήταν λακκοειδής, αλλά λίγο μετά το 1450 π.Χ. τον
άδειασαν, τον μεγάλωσαν αρκετά, επένδυσαν το εσωτερικό
του με πλάκες από πωρόλιθο και κατασκεύασαν σαμαρωτή
στέγη και έναν σκεπαστό δρόμο που οδηγεί στον ταφικό
θάλαμο. Έτσι εξελίχθηκε σε θαλαμωτό τάφο, μοναδικό στο
είδος του στην Ελλάδα. Όμοιοί του τάφοι έχουν βρεθεί στη
Συρία (Ουγκαρίτ) και στην Κύπρο (Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου).
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Τέτοιοι τάφοι –συνολικά 120 μόνο στην ηπειρωτική Ελλάδα– έχουν βρεθεί σε όλες τις περιοχές
που περιλαμβάνονται στη μυκηναϊκή σφαίρα επιρροής. Πιο επιβλητικοί και αντιπροσωπευτικοί για
την ποιότητα της κατασκευής τους θεωρούνται ο θολωτός τάφος του Ορχομενού (Θησαυρός του
Μινύα) και ο Θησαυρός του Ατρέα στις Μυκήνες.
Σε ορισμένες περιοχές, οι θολωτοί τάφοι βρίσκονται μέσα στα όρια του οικισμού (π.χ. Θησαυρός του Μίνυα). Σε άλλες, έχουν εντοπιστεί στα όρια του οικισμού, συχνά κοντά σε θαλαμωτούς
τάφους (π.χ. Θησαυρός του Ατρέα). Υπάρχουν, τέλος, θολωτοί τάφοι στα όρια νεκροπόλεων θαλαμωτών τάφων.
Οι θολωτοί τάφοι αποτελούνται από ένα δρόμο, που είναι σκαμμένος στην πλαγιά λόφου, ένα
αρκετά βαθύ στόμιο κι έναν κυκλικό ταφικό θάλαμο. Σε δύο περιπτώσεις (Θησαυρός του Ατρέα,
Θησαυρός του Μινύα) υπάρχει μικρό πλευρικό ταφικό δωμάτιο. Είναι συνήθως υπόγειοι, έχουν
χτιστεί με ισόδομους λίθους και το σχήμα τους είναι κωνικό. Η διάμετρος του κυκλικού ταφικού
θαλάμου είναι συνήθως ίση με το ύψος της θόλου.

Η είσοδος του Θησαυρού του Ατρέα
στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
(Σχέδιο: Μαρίνα Ρούσσου)

Ο θολωτός τάφος
του Αιγίσθου όπως
σώζεται σήμερα
(πρόσοψη και
άποψη από πάνω).

Η θόλος σκαβόταν από πάνω σαν πηγάδι και οι πλευρές της χτίζονταν
με κανονικούς λίθους τοποθετημένους σε επάλληλες οριζόντιες στρώσεις – καθεμιά λίγο πιο μέσα από την αμέσως προηγούμενη ώστε, καθώς
τα τοιχώματα υψώνονται, να συγκλίνουν (εκφορικό σύστημα). Έτσι, στο
πάνω τμήμα έμενε μια οπή, που την έφραζαν με έναν μεγάλο λίθο, την
κλείδα. Γύρω από τη θόλο συσσωρεύονταν χώματα και πέτρες, για να
είναι ανθεκτική στις πιέσεις, ενώ ενδιάμεσα έμπαινε μια στρώση πηλού για
στεγανοποίηση. Εσωτερικά η επιφάνεια των λίθων λειαινόταν.
Το υπέρθυρο έρχεται σχεδόν πάντοτε στο ύψος της πλαγιάς. Αυτό σημαίνει ότι η κορυφή της θόλου προεξείχε κάπως από το έδαφος. Εκεί πάνω
συσσωρευόταν αρκετό χώμα, ώστε να σχηματίζεται ένα είδος τύμβου· εκεί
τοποθετούνταν και η επιτύμβια στήλη, για να είναι ευδιάκριτη η θέση του
τάφου. Η τεχνητή επίχωση (τύμβος) είναι ένα στοιχείο που διακρίνει τους
μυκηναϊκούς θολωτούς τάφους από τους μινωικούς θολωτούς (οι οποίοι είναι
επιπλέον υπέργειοι).
Κατά την ταφή σε θολωτούς τάφους, ακολουθείται η ίδια διαδικασία όπως και
στους θαλαμωτούς τάφους: Το στόμιο χτίζεται με λίθους ή σπάνια κλείνει με θύρα, ενώ ο δρόμος
γεμίζεται με χώμα, ακόμη κι αν η είσοδος φέρει διακόσμηση.
Παρότι η είσοδος ήταν ορατή μόνο για ένα μικρό διάστημα (από την αποπεράτωση του τάφου
μέχρι τον πρώτο ενταφιασμό), οι Μυκηναίοι φρόντιζαν ιδιαίτερα την πρόσοψη. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πολυτέλεια με την οποία είναι διακοσμημένη η πρόσοψη του Θησαυρού του Ατρέα.
Οι θολωτοί τάφοι είναι πολύ εμφανείς και ήταν πάντα εύκολος στόχος για τους τυμβωρύχους·
γι’ αυτό οι περισσότεροι έχουν συληθεί από την αρχαιότητα. Η χρήση τους σταματάει κατά την
Υστεροελλαδική περίοδο. Από το διάστημα αυτό και μέχρι το τέλος της Μυκηναϊκής εποχής επικρατούν οι θαλαμωτοί τάφοι, μάλλον επειδή οι νέες οικονομικές συνθήκες δεν επέτρεπαν την κατασκευή τόσο περίπλοκων ταφικών μνημείων.
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Ένα από τα δύο χρυσά κύπελλα που
βρέθηκαν από τον Χρ. Τσούντα,
στις ανασκαφές που έγιναν στον
θολωτό τάφο στο Βαφειό της
Λακωνίας. Χρονολογούνται στον 15ο
αι. π.Χ. και εκτίθενται στο Εθνικό
Αρχαιολογικό Μουσείο, στην Αθήνα.
Είναι κατασκευασμένα από χρυσό
και φέρουν έκτυπες ανάγλυφες
απεικονίσεις. Το ένα κύπελλο
περιγράφει την αιχμαλωσία τριών
ταύρων με δίχτυ, κατά την οποία
τραυματίζονται οι δύο θαρραλέοι
κυνηγοί. Το δεύτερο αφηγείται σε
τρεις σκηνές την αιχμαλωσία ταύρου
με θηλιά στο πόδι.
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