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Ο Μυκηναϊκός Πολιτισµός 
(περ. 1600-1100 π.Χ.) 

 
 Η ανακάλυψη των Μυκηνών και του Μυκηναϊκού Πολιτισµού οφείλεται στην 
παθιασµένη επιµονή του εµπόρου και ερασιτέχνη αρχαιολόγου Ερρίκου Σλήµαν 
(Heinrich Schliemann, 1822-1890). Ο Γερµανός αρχαιοδίφης πίστευε ότι τα Οµηρικά 
Έπη εξιστορούσαν πραγµατικά γεγονότα και εποµένως οι Μυκήνες και η Τροία 
υπήρχαν και έπρεπε να βρεθούν. Το καλοκαίρι του 1876 ο Σλήµαν άρχισε τις 
ανασκαφές στις Μυκήνες και έφερε στο φως τα πρώτα ευρήµατα που αποδείκνυαν την 
ύπαρξη του πολιτισµού. Αν και σήµερα γνωρίζουµε ότι ο πολιτισµός αυτός 
εµφανίστηκε σχεδόν σε όλα τα µέρη της Ελλάδας, τον ονοµάζουµε Μυκηναϊκό µια που 
πρωτοανακαλύφθηκε στις Μυκήνες. 

H Πρώιµη Μυκηναϊκή Εποχή (περ. 1600-1450 π.Χ.) 
Η προέλευση και η εγκατάσταση στον ελλαδικό χώρο των ανθρώπων που 
δηµιούργησαν τον Μυκηναϊκό πολιτισµό παραµένει ένα από τα µεγάλα ερωτηµατικά 
της ελληνικής αρχαιολογίας. Κατά πάσα πιθανότητα, το ελληνικό  φύλο των Αχαιών, 
όπως τους ονοµάζει η ελληνική κλασική παράδοση, κατήλθε από την Θεσσαλία στην 
Νότια Ελλάδα και αναµείχθηκε µε τους γηγενείς πληθυσµούς. Έτσι, δηµιουργήθηκε 
αρχικά στις Μυκήνες, στην Αργολίδα, ο Μυκηναϊκός πολιτισµός, ο οποίος εξαπλώθηκε 
σε ολόκληρη την Πελοπόννησο και λίγο αργότερα σε όλη την µινωική Κρήτη. Ο 
Μυκηναϊκός πολιτισµός, που ανέτειλε λίγο µετά το 1600, αναµφισβήτητα επηρεάσθηκε 
από τον Μινωικό πολιτισµό που εκείνη την εποχή βρισκόταν στο υψηλότερο σηµείο της 
ακµής του. 
 Τα λίγα λείψανα της Πρώιµης Μυκηναϊκής Εποχής που έχουν βρεθεί στις 
µυκηναϊκές ακροπόλεις (φρούρια) δεν µας επιτρέπουν να σχηµατίσουµε µια πλήρη 
εικόνα. Το γεγονός που πραγµατικά προβληµατίζει τους αρχαιολόγους είναι τα χρυσά 
κτερίσµατα  (αντικείµενα) που έφερε στο φως η σκαπάνη του Σλήµαν. Στον χώρο της 
ακροπόλεως των Μυκηνών ανακαλύφθηκαν δύο ταφικοί περίβολοι (στρογγυλοί τάφοι). 
Οι τάφοι περιείχαν µεγάλο αριθµό χρυσών αντικειµένων και κυρίως ολόχρυσες 
προσωπίδες, χρυσά δαχτυλίδια και χρυσά διαδήµατα, που φανερώνουν ότι οι ταφές 
ανήκαν σε µέλη βασιλικής οικογένειας. Το ερώτηµα που παραµένει είναι πώς οι 
Μυκηναίοι της εποχής δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον για µεγάλα επίγεια κτίσµατα, 
όπως τα ανάκτορα στην Κρήτη, ούτε καν για να τα χρησιµοποιήσουν ως τάφους, αλλά 
έθαβαν τους σηµαίνοντες νεκρούς τους σε λάκκους τοποθετώντας µαζί τόσο σπουδαία 
αντικείµενα. Πάντως, οι Μυκηναίοι της Πρώιµης εποχής µιµήθηκαν τους Μινωίτες 
στην τέχνη, στις παραστάσεις των σφραγίδων, στην ενδυµασία αλλά και στις 
αθλοπαιδιές, καθώς φαίνεται ότι οι δύο λαοί µοιράζονταν για µια περίοδο το εµπόριο, 
τουλάχιστον στο Αιγαίο.  
 Το συµπέρασµα που εξάγεται από την µελέτη του Πρώιµου Μυκηναϊκού 
πολιτισµού είναι ότι την περίοδο αυτή οι Μυκηναίοι άρχισαν να ανταγωνίζονται 
εµπορικά τους Μινωίτες χρησιµοποιώντας στοιχεία του µινωικού πολιτισµού. 
Επηρεαζόµενοι από τους Κρήτες παρήγαγαν εξαιρετικά δείγµατα χρυσοτεχνίας αλλά 
δεν ενδιαφέρθηκαν για την κατασκευή µεγαλόπρεπων οικοδοµηµάτων. Τα πολλά 
µυκηναϊκά όπλα αποδεικνύουν και τις διαφορές στον χαρακτήρα των δύο πολιτισµών. 
Ενώ, όπως έχουµε δει, ο µινωικός πολιτισµός χαρακτηριζόταν, γενικώς, µάλλον από 
ειρηνικές διαθέσεις, οι Μυκηναίοι φαίνεται να ήταν λαός αυταρχικός που είχε σκοπό να 
επεκτείνει την κυριαρχία του µε την χρήση των όπλων. 
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H Μυκηναϊκή Κυριαρχία (περ. 1450-1250 π.Χ.) 
Η Μυκηναϊκή εξάπλωση άρχισε µετά το 1450 π.Χ., όταν καταστράφηκαν τα ανάκτορα 
στην Κρήτη και κατέρρευσε η µινωική κυριαρχία στο Αιγαίο και στην Ανατολική 
Μεσόγειο. Σηµαντικός παράγων της ανόδου των Αχαιών ήταν η ειρήνη που επικράτησε 
στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου (Αιγαίο, Μεσοποταµία, Αίγυπτος). 
Την περίοδο αυτή, η επιρροή των Αχαιών επεκτάθηκε µέχρι την Ήπειρο, την Βόρεια 
Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά και την Εύβοια, στα Ιόνια νησιά, στις Σποράδες και 
στις Κυκλάδες και φυσικά σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Η εξάπλωση αυτή 
επιτεύχθηκε µε την παράλληλη ανάπτυξη πολλών µικρών ανεξάρτητων ηγεµονιών, που 
περιλάµβαναν περισσότερες από µια πόλεις. Οι κοινότητες επικοινωνούσαν µεταξύ τους 
µε καλοφτιαγµένους δρόµους που φρουρούνταν από στρατιώτες. Έχει µάλιστα 
διαπιστωθεί ότι οι φρουροί έµεναν σε µικρά φυλάκια κατά µήκος των οδών. 
Υπολογίζεται ότι υπήρχαν περίπου δέκα ηγεµονίες µε σηµαντικότερες αυτές των 
Μυκηνών, της Πύλου και της Τύρινθας στην Πελοπόννησο, της Αθήνας, της Θήβας και 
του Γλα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, καθώς και της Ιωλκού, κοντά στον Βόλο, 
στην Θεσσαλία. 
 Χαρακτηριστικό των µυκηναϊκών αυτών κέντρων είναι τα ανάκτορα που 
κτίσθηκαν αυτήν την περίοδο στις ακροπόλεις τους. Τα ανάκτορα αποτελούσαν 
κατοικία του άρχοντα και το διοικητικό κέντρο της ηγεµονίας. Ο άρχοντας, που 
ονοµαζόταν άναξ, ήταν ο αρχηγός της πολιτικής διοικήσεως, του στρατού, ο ανώτατος 
δικαστής και ο κύριος της οικονοµικής δραστηριότητας. Ολόκληρη η διοικητική και 
στρατιωτική µηχανή βασιζόταν σε έναν πληθυσµό από αγρότες, τεχνίτες, κτηνοτρόφους 
και δούλους. Μέρος της γης ήταν ιδιοκτησία του άρχοντα ενώ ένα άλλο τµήµα 
νοικιάζονταν από τα ανάκτορα σε διάφορα πρόσωπα. 
 Τα σπουδαιότερα προϊόντα της µυκηναϊκής κτηνοτροφίας ήταν το µαλλί, που 
χρησιµοποιούνταν για ύφανση, και τα δέρµατα των ζώων. Γι’ αυτόν τον λόγο υπήρχαν 
βοσκοί, που ήταν επιφορτισµένοι να φροντίζουν κοπάδια προβάτων και αιγών αλλά και 
χοίρων, βοδιών, αλόγων και γαϊδουριών. Οι Αχαιοί ανέπτυξαν έντονο εµπόριο µε τις 
πόλεις στις ακτές της Παλαιστίνης και την Αίγυπτο καθώς και µε τις αποικίες που είχαν 
ιδρύσει στα παράλια της Μικράς Ασίας, όπως η Μίλητος, η Έφεσος και η 
Αλικαρνασσός, αλλά και µε τους εµπορικούς σταθµούς που είχαν δηµιουργήσει στην 
Κύπρο, στην Συρία και στην Νότια Ιταλία. Σε γενικές γραµµές εισήγαν πρώτες ύλες και 
εξήγαν επεξεργασµένα βιοτεχνικά προϊόντα. Εξήγαν, δηλαδή, είδη κεραµικής, όπλα, 
κοσµήµατα και µικροτεχνήµατα από ελεφαντοστού και ίσως κρασιά και υφάσµατα ενώ 
εισήγαν κασσίτερο από την Μ. Ασία και χαλκό από την Κύπρο και την Παλαιστίνη για 
να φτιάξουν τον ορείχαλκο. Επίσης, έφερναν χρυσό, αλάβαστρο, αβγά στρουθοκαµήλου 
από την Αίγυπτο και µάλλον πολυτελή υφάσµατα και άλογα από την Τροία. 
 Την εποχή αυτή, ο Μυκηναϊκός πολιτισµός έλαµψε σε ολόκληρη την νότια 
ηπειρωτική Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο. Οι Αχαιοί, επωφελούµενοι από την 
σχετική ειρήνη που επικράτησε στην περιοχή µε τους άλλους λαούς στην Μικρά Ασία 
και στην Αίγυπτο, εξαπλώθηκαν οικονοµικά στο Αιγαίο και στην Μεσόγειο και 
επέβαλαν τα δικά τους πολιτισµικά στοιχεία, τουλάχιστον σε ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο. 
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Η Εκστρατεία στην Τροία και η Παρακµή (περ. 1250-1100 π.Χ.) 
Οι εµπορικές δραστηριότητες έφεραν τους Αχαιούς σε επαφή µε τους κατοίκους της 
Μικράς Ασίας. Εκεί εγκατέστησαν αποικίες και γύρω στο 1200 π.Χ. σκέφθηκαν να 
επιχειρήσουν  στα βόρεια παράλια της Μικράς Ασίας, όπου κυριαρχούσε η ισχυρή πόλη 
της Τροίας. Απώτερος σκοπός φαίνεται ότι ήταν ο έλεγχος των στενών του 
Ελλησπόντου και η διευκόλυνση του εµπορίου. Όπως δείχνουν όλα τα στοιχεία, οι 
Αχαιοί εξεστράτευσαν εναντίον των Τρώων και των συµµάχων τους, τους νίκησαν αλλά 
απέτυχαν να τους υποτάξουν και έτσι εγκατέλειψαν την περιοχή. Η εκστρατεία των 
ελλήνων στην Τροία ήταν τόσο σηµαντική και τόσο πρωτόγνωρη για τους Αχαιούς, 
ώστε οι γηραιότεροι να την διηγούνται ως παραµύθι στους νεότερους για αιώνες. Με 
αυτόν τον τρόπο, η ανάµνηση της εκστρατείας των Αχαιών στην Τροία κατεγράφη στα 
έπη του Οµήρου, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. 
 Οι αρχαιολόγοι έχουν παρατηρήσει ότι γύρω στο 1100 π.Χ. έγιναν ορισµένες 
ανεξήγητες καταστροφές µυκηναϊκών κέντρων σε διάφορα σηµεία της Ελλάδας. Τελικό 
αποτέλεσµα αυτής της καταστάσεως ήταν η αδυναµία των ηγεµόνων να επιβάλλουν την 
εξουσία στις περιοχές τους, που είχε ως συνέπεια εσωτερικές αναταραχές και 
µετακίνηση των Αχαιών προς ανατολάς, στα νησιά του Αιγαίου και στην ∆υτική Μικρά 
Ασία. Τελικά, µετά από πολλά χρόνια πολέµων, νέοι λαοί, που µιλούσαν και αυτοί την 
ελληνική γλώσσα, κατέλαβαν τον κυρίως ελλαδικό χώρο µετά την αποχώρηση των 
Αχαιών. 
 

Η Γραµµική Β Γραφή 
Οι Αχαιοί χρησιµοποιούσαν ένα σύστηµα γραφής που αποτελούνταν από µικρές 
οριζόντιες και κάθετες γραµµές, το οποίο οι αρχαιολόγοι ονόµασαν Γραµµική Β γραφή. 
Η Γραµµική Β βρέθηκε χαραγµένη σε περίπου 6.000 πήλινες πινακίδες που σώθηκαν 
γιατί ψήθηκαν από την πυρκαγιά που κατέστρεψε τα ανάκτορα στην Κνωσό, στην 
Πύλο, στην Τίρυνθα, στις Μυκήνες και στην Θήβα, κατά την µυκηναϊκή περίοδο. Οι πιο 
σηµαντικές πινακίδες προέρχονται από την Κνωσό και την Πύλο. Ο Μάικλ Βέντρης 
(Michael Ventris, 1922-1956), ερασιτέχνης γλωσσολόγος που καταγόταν από την 
Πολωνία αλλά ζούσε στην Βρετανία, κατάφερε τελικά το 1952 να αποκρυπτογραφήσει 
τα σύµβολα της Γραµµικής B, και να συµπεράνει µε την βοήθεια του Άγγλου 
γλωσσολόγου Τζών Τσάντγουικ (John Chadwick, 1920-1998) ότι η γλώσσα των 
πινακίδων είναι αναµφισβήτητα ελληνική. 
 

Η Μυκηναϊκή Θρησκεία 
Η ανάγνωση των συµβόλων της Γραµµικής Β, που πολλά από αυτά βρίσκονται 
χαραγµένα πάνω σε αγγεία, απέδειξε ότι οι Αχαιοί λάτρευαν τον Ποσειδώνα, τον ∆ία, 
την Ήρα, τον Ερµή. Εποµένως, σηµαντικοί θεοί του Ολυµπιακού Πανθέου της κλασικής 
ελληνικής εποχής προέρχονται από τα πρώτα ελληνικά φύλα που εγκαταστάθηκαν στην 
Ελλάδα. Οι Αχαιοί λάτρευαν τους θεούς τους σε µικρούς ναούς κτισµένους πάνω σε 
λόφους αλλά και σε ιερούς χώρους, σε αλσύλλια. Οι πιστοί προσεύχονταν έχοντας το 
ένα χέρι υψωµένο και το άλλο στο στήθος ενώ θυσίαζαν ταύρους, αγελάδες, αίγες, και 
ελάφια. Οι µυκηναϊκές θρησκευτικές δοξασίες, εµπεριέχουν όλα εκείνα τα στοιχεία που 
αποτέλεσαν αργότερα την αρχαία ελληνική θρησκεία. 
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Οικοδοµήµατα και Τεχνικά Έργα 
Ο πολιτισµός ενός λαού φαίνεται και στα υλικά έργα που δηµιουργεί. Οι Αχαιοί 
προόδευσαν κυρίως στην κατασκευή µεγάλων και µικρών οικοδοµηµάτων και οδών 
αλλά και µεγάλου και θαυµαστού αρδευτικού έργου στην Κωπαΐδα. 
 Οικίες & Ανάκτορα. Οι οικοδοµές που κατασκευάσθηκαν κατά την µυκηναϊκή 
εποχή χρησιµοποιούνταν ως κατοικίες, ως ανάκτορα των αρχόντων, ως εργαστήρια ή ως 
τάφοι. Οι Αχαιοί ζούσαν συνήθως σε µονώροφα σπίτια, που σχηµάτιζαν µικρούς 
συνοικισµούς, ενώ οι άρχοντες σε ανάκτορα κτισµένα σε ακροπόλεις, που άλλοτε ήταν 
τειχισµένες και άλλοτε όχι. Το τυπικό οίκηµα στο οποίο ζούσαν οι άνθρωποι της 
µυκηναϊκής εποχής ονοµάζεται Μέγαρο. Το Μέγαρο αποτελούνταν από την αίθουσα 
(είσοδο) και τον δόµο (κυρίως δωµάτιο). Μεταξύ της αίθουσας και του δόµου, συνήθως 
υπήρχε ένας στενός χώρος, ο πρόδοµος, που προφύλασσε το κυρίως δωµάτιο από το 
κρύο το χειµώνα και την πολλή ζέστη το καλοκαίρι. Το Μέγαρο είχε σχήµα τετραγώνου 
µε εστία στην µέση και οπή στην οροφή. Η εστία ήταν απαραίτητη για να καίει η φωτιά 
που τους ζέσταινε τον χειµώνα και η οπή στην οροφή για να φεύγει ο καπνός. Κατά 
πάσα πιθανότητα µαγείρευαν και έτρωγαν το φαγητό τους γύρω από την εστία. 
Μπροστά από το κτίριο υπήρχε αυλή, γύρω από την οποία βρίσκονταν αποθήκες ή στα 
ανάκτορα, στάβλοι και εργαστήρια. Στα µυκηναϊκά ανάκτορα τα οικοδοµήµατα µπορεί 
να ήταν και διώροφα, τοποθετηµένα το ένα δίπλα στο άλλο και χωριζόµενα από στενά 
ακανόνιστα περάσµατα. 
 Τάφοι. Οι Μυκηναίοι έθαβαν τους νεκρούς τους σε λακκοειδείς, θαλαµοειδείς ή 
θολωτούς τάφους. Οι λακκοειδείς ήταν απλά ορύγµατα (τρύπες στο χώµα) καλυµµένα 
µε λίθινες πλάκες ενώ οι θαλαµοειδείς ήταν µικρά υπόγεια δωµάτια στα οποία οδηγούσε 
κατωφέρεια που ονοµάζεται "δρόµος". Οι θολωτοί τάφοι αποτελούν εξέλιξη των 
θαλαµοειδών και κτίζονταν πάνω στην επιφάνεια του εδάφους µε σχήµα (θόλος) που 
µοιάζει µε τρούλο χριστιανικής εκκλησίας. Το λαµπρότερο δείγµα θολωτού τάφου είναι 
ο επονοµαζόµενος Θησαυρός του Ατρέως, κατασκευασµένος το 1250 π.Χ. κοντά στην 
ακρόπολη των Μυκηνών. 
 Κωπαΐδα. Το µεγαλύτερο, όµως, τεχνικό έργο της µυκηναϊκής περιόδου ήταν η 
αποστράγγιση της λίµνης της Κωπαΐδας και η εξασφάλιση µιας µεγάλης εκτάσεως για 
καλλιέργεια, µέχρι την καταστροφή των έργων από τους Θηβαίους, οπότε και η περιοχή 
µεταβλήθηκε πάλι σε βάλτους. Είναι αξιοσηµείωτο ότι η τελική αποστράγγιση της 
λίµνης έγινε περίπου τρεις χιλιάδες χρόνια αργότερα, το 1889 µ.Χ. 
 

Η Μυκηναϊκή Τέχνη 
Η µυκηναϊκή τέχνη και τεχνοτροπία διαφέρει σε ελάχιστα σηµεία από την µινωική, 
ακριβώς διότι οι Αχαιοί είχαν αφοµοιώσει πλήρως τα κρητικά πρότυπα και τις τεχνικές. 
Όπως έχουµε ήδη αναφέρει, οι Αχαιοί αντικατέστησαν τους Μινωίτες στο εµπόριο της 
Μεσογείου και φυσικά χρησιµοποίησαν ως κύρια εµπορεύσιµα προϊόντα τα αγγεία. 
Στον τοµέα της κεραµικής, οι Αχαιοί είχαν να επιδείξουν αγγεία ογδόντα περίπου 
διαφορετικών σχηµάτων ή παραλλαγές τους που χρησιµοποιούνταν ως µυροδοχεία, 
δοχεία αποθηκεύσεως τροφίµων και υγρών, ποτήρια και σκεύη για θρησκευτικές 
τελετές, όπως οι κέρνοι. Η αύξηση της ζητήσεως αγγείων κατά την µυκηναϊκή περίοδο 
οδήγησε τους κατασκευαστές στην τυποποίηση και απλοποίηση των διακοσµήσεων, 
που περιλάµβαναν ψάρια, άνθη, ρόδακες και γεωµετρικά σχέδια. 
 Οι Αχαιοί ανέπτυξαν επίσης την τοιχογραφία. Οι πιο σηµαντικές τοιχογραφίες 
βρέθηκαν στην Πύλο, στις Μυκήνες και στην Τίρυνθα. Τα θέµατα των τοιχογραφιών 
περιλαµβάνουν ποµπές γυναικών, σε φυσικό περίπου µέγεθος, που κρατούν διάφορες 
προσφορές προς τις θεότητες αλλά και παραστάσεις µε φυτά, δελφίνια, χταπόδια, 
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ανθρώπους, πουλιά, διάφορα πραγµατικά ή φανταστικά ζώα, ‘άρµατα και διακοσµητικά 
σχέδια. Από την µελέτη των σωζόµενων παραστάσεων µπορούµε να συµπεράνουµε ότι 
οι Αχαιοί ασχολούνταν, επίσης, µε την µουσική και έπαιζαν ή τραγουδούσαν σκοπούς 
και απήγγειλαν στίχους µε την συνοδεία λύρας. 
 

Συµπέρασµα 
 Οι Αχαιοί είναι οι πρώτοι κάτοικοι του ελλαδικού χώρου που χρησιµοποίησαν 
την ελληνική γλώσσα και την Γραµµική Β γραφή για να την καταγράψουν. Εκτόπισαν 
τους Μινωίτες από τις θάλασσες και κατάφεραν να ενώσουν ολόκληρο τον ελλαδικό 
χώρο χρησιµοποιώντας το εµπόριο και την µυκηναϊκή τέχνη. Είχαν ανεπτυγµένη 
κοινωνική ζωή όπως διαφαίνεται από την λατρεία θεών και τις θρησκευτικές τελετές 
αλλά και έντονη στρατιωτική ζωή όπως µας παρουσιάζεται από τα πολλά όπλα που 
έχουν βρεθεί και την εκστρατεία στην Τροία. Ήταν εξαίρετοι κατασκευαστές κτιρίων, 
δρόµων, τάφων αλλά και του αποξηραντικού έργου της Κωπαΐδας. Ο απόηχος του 
µυκηναϊκού κόσµου είναι καταγραµµένος στην Ιλιάδα και στην Οδύσσεια, πράγµα που 
αποδεικνύει πόσο είχε επηρεάσει ο Μυκηναϊκός πολιτισµός τους κατοπινούς Έλληνες. 
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