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Το τριμερές μέγαρο των Μυκηνών αποτελείται από την
αίθουσα, τον πρόδομο και το δόμο. Oρισμένοι μελε-

τητές υποστηρίζουν ότι το μέγαρο ήταν διώροφο βασιζό-
μενοι στη διαφορά ύψους του νότιου διαδρόμου και του
μεγάρου, ενώ άλλοι, υπολογίζοντας το ύψος των κιόνων,
κάνουν λόγο για έναν όροφο.1 Oι εσωτερικές του διαστά-
σεις είναι 23 x 11 μ. Η αίθουσα είναι μια ανοικτή στοά με
δύο ξύλινους κίονες. Στον βόρειο τοίχο ίσως υπήρχε ξύλι-
νη κλίμακα, ενώ υπολείμματα βωμού βρέθηκαν κάτω από το
δάπεδο. O πρόδομος επικοινωνούσε με την αίθουσα με δί-
φυλλη θύρα, της οποίας σώζεται το κατώφλι. O δόμος του
μεγάρου δεν έχει σωθεί πλήρως, στο κέντρο βρίσκεται η
κυκλική εστία που απαντά σε όλα τα μυκηναϊκά μέγαρα. Θα
υπήρχαν ασφαλώς τέσσερις ξύλινοι κίονες που στήριζαν
τη στέγη καθώς και άνοιγμα στην οροφή για την έξοδο του
καπνού. Πιθανόν να είχε πήλινη καπνοδόχο, ενώ δεν μπο-
ρούμε να μιλήσουμε με βεβαιότητα για παράθυρα. Το μέ-
γαρο χρονολογείται στην α΄ οικοδομική φάση του ανακτό-
ρου γύρω στο 1300 π.X.2

Tο μέγαρο της Τίρυνθας χρονολογείται στα τέλη του 13ου
αιώνα, είχε έναν μόνο όροφο και ήταν τριμερές, η αίθουσα
ήταν δίστυλη. Βρίσκεται σε υψηλότερο επίπεδο από την
αυλή, κάτι που δεν απαντά σε άλλο μέγαρο, και η διαφορά
αυτή εξισορροπείται με δύο βατήρες, ο πρώτος από αμμό-
λιθο και ο δεύτερος από κόκκινο ασβεστόλιθο.3 Τα δύο
σκαλοπάτια καταλαμβάνουν όλη την πρόσοψη, είναι από
πλάκες διαφορετικού μήκους, ταιριασμένες όμως με από-
λυτη ακρίβεια. Στο δόμο υπήρχε κυκλική εστία και τέσσε-
ρις κίονες, ενώ στην ανατολική πλευρά σώζεται η βάση του
θρόνου του άνακτα. Βορείως του οικοδομήματος αυτού,
σώζεται ένα μικρότερο και πιθανόν παλαιότερο μέγαρο, δι-
μερές, στο εσωτερικό του οποίου διακρίνονται ακόμα η
εστία και ίχνη της θέσης του θρόνου.4

Το μέγαρο του Εγκλιανού χρονολογείται στον 13ο αιώνα, εί-
ναι τριμερές και είχε οπωσδήποτε κάποιου είδους ξύλινο

εξώστη ως δεύτερο όροφο. Η αίθουσα είναι μια μονόστυλη
στοά. O πρόδομος σώζει, δίπλα από τη θύρα που τον ενώνει
με την αίθουσα του θρόνου, θέση για το φρουρό. Στο δόμο
σώζεται σε καλή κατάσταση η κυκλική βάση των κιόνων και
η εστία που αυτοί περιέβαλλαν. Στον βορειοανατολικό τοίχο
του δόμου υπάρχουν ίχνη της βάσης του ανακτορικού θρό-
νου. Το μέγαρο του Εγκλιανού είναι αυτό που σώζεται σε κα-
λύτερη κατάσταση από οποιοδήποτε άλλο.5

H εσωτερική διακόσμηση
των μυκηναϊκών μεγάρων

Bασιλική Kαλεσιοπούλου
Aρχαιολόγος

Στην Ύστερη Eποχή του Χαλκού, στον ελλαδικό χώρο ακμάζει ένα ανακτορικό σύστημα εκτενούς εξουσίας
σύμφωνα με το οποίο μεγάλα ανακτορικά συγκροτήματα όριζαν μια ευρύτερη περιοχή κάτω από την εξουσία ενός
ισχυρού άνακτα. Η δύναμη αυτών των Μυκηναίων ηγεμόνων προδίδεται και σήμερα ακόμα από τις οχυρώσεις που
ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές του 19ου αιώνα.

1. Tο δάπεδο του δόμου του μεγάρου των Mυκηνών (αναπαράσταση: E.
Oλύμπιος). 
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Η διακόσμηση των δαπέδων

Τα δάπεδα είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους επιστρωμένα
με ασβεστοκονίαμα σε αντίθεση με τα κρητικά μέγαρα
όπου τοποθετούσαν λίθινες πλάκες.
Η διακόσμηση στα τρία δωμάτια του μεγάρου των Μυκη-
νών διαφέρει. Η αίθουσα ήταν καλυμμένη με πλάκες γυψό-
λιθου (εισαγόμενες πιθανόν από την Κρήτη),6 οι οποίες
σκέπαζαν παλαιότερο στρώμα στο οποίο βρέθηκαν τεμά-
χια τοιχογραφιών.7 Το δάπεδο του προθαλάμου παρουσιά-
ζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Κοντά στους τοίχους υπήρχε μια
σειρά από πλάκες γυψόλιθου πλάτους 1 μ. περίπου. Το κε-
ντρικό τμήμα που απομένει ήταν στρωμένο με ασβεστοκο-
νίαμα χωρισμένο σε τετράγωνα με γραμμές σκοτεινού ερυ-
θρού βάμματος. Τα τετράγωνα αυτά ήταν διακοσμημένα
με γεωμετρικά μοτίβα που θυμίζουν αυτά στους κίονες του
θησαυρού του Ατρέα. Ελάχιστα ίχνη των κοσμημάτων αυ-
τών έχουν σωθεί, υπάρχουν όμως απομεινάρια κίτρινου,
ερυθρού και κυανού χρώματος.8 Ανάλογο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και το δάπεδο του δόμου, είναι όμως αρκετά κα-
τεστραμμένο. Έχει δύο ή τρία στρώματα ασβέστη (ο Μυ-
λωνάς αναφέρει τέσσερα),9 από τα οποία το ανώτερο είναι
το λιγότερο επιμελημένο. O Τσούντας αναφέρει ότι το χρό-
νο της ανασκαφής, το 1886, ήταν ορατές οι χαραγμένες δι-
πλές γραμμές που διαιρούσαν το επίχρισμα σε τετράγωνα
διαστάσεων 1,25-1,40 μ., ενώ η μεταξύ των γραμμών από-
σταση είναι 0,042-0,046 μ. Κοντά στους τοίχους υπήρχε και
εδώ περιθώριο από πλάκες πλάτους 1,15 μ.10

Η διακόσμηση στο μεσσηνιακό μέγαρο έχει διατηρηθεί σε
αρκετά καλή κατάσταση. Στην αίθουσα υπάρχουν ίχνη μιας
πιο πρώιμης φάσης, στον βόρειο τοίχο. Διακρίνονται βαμ-
μένα τόξα και κατακόρυφες γραμμές, ενώ γύρω από τον
κίονα υπάρχουν διακοσμητικοί δακτύλιοι.11 Στην ύστερη
φάση της διακόσμησης το επιχρισμένο με ασβέστη δάπε-
δο χωρίστηκε σε 8 ορθογώνια με 3 διπλές γραμμές βαμμέ-
νες ενώ ανάμεσά τους (απείχαν 0,05-0,06 μ. μεταξύ τους)
υπήρχε ερυθρό χρώμα. Η μεσαία σειρά έγινε ελαφρώς
πλατύτερη, ενώ η βορειοανατολική έχει υποστεί ανεπα-
νόρθωτη ζημιά. Το δάπεδο θα μπορούσε να είχε χωριστεί

σε συμμετρικά ορθογώνια δίνοντας ένα αρμονικό αποτέλε-
σμα. Όμως δίνοντας μήκος 1,28 μ. σε κάθε τετράγωνο, μέ-
νει ένα τμήμα κενό 0,425 μ. στον βορειοδυτικό τοίχο. Το
τμήμα αυτό διακοσμήθηκε όπως και το υπόλοιπο, άλλα το
γεγονός ότι τέτοια λάθη συμβαίνουν και στο δόμο δείχνει
ότι η αισθητική ήταν πολυτέλεια στις τελευταίες φάσεις
του ανακτόρου.12

Παρά τις καταστροφές ο Piet de Jong κατάφερε να ανα-
παραστήσει τη διακόσμηση ορισμένων ορθογωνίων. Ξεκι-
νώντας από βορειοανατολικά συναντά κανείς ένα αγαπη-
μένο θέμα των Μυκηναίων. Oμόκεντρα τόξα που ξεκινούν
από τις γωνίες, ενώ στο κέντρο υπάρχουν δύο μοτίβα στο
σχήμα του διαμαντιού. Το δεύτερο ορθογώνιο διακοσμεί-
ται με παράλληλα οδοντωτά σχήματα. Ένα τρίτο φέρει κύ-
κλους διάσπαρτους σε όλη την επιφάνεια. Το τέταρτο φέ-
ρει δικτυωτά μοτίβα ή μοτίβα που μοιάζουν με λέπια ψα-
ριών. Το πέμπτο είναι κενό, η διακόσμησή του έχει κατα-
στραφεί. Το έκτο έχει ίχνη παράλληλων οδοντωτών μοτί-
βων. Παρόμοια διακόσμηση έχουν το έβδομο και το όγδοο
ενώ το ένατο φέρει λοξές ταινίες. 
Στη δεύτερη σειρά, στο πρώτο και στο όγδοο ορθογώνιο
συναντά κανείς το μοτίβο των παράλληλων οδοντωτών
κοσμημάτων. Το τρίτο έχει τόξα ενώ τα υπόλοιπα έχουν
καταστραφεί. Στην τρίτη σειρά μόνο το έβδομο ορθογώνιο
σώζει ζωγραφισμένα τόξα.13 Στη βορειοανατολική πλευρά
υπάρχει ένα τμήμα διακοσμημένο με δύο αλλόκοτους
ιχθύς με πλατύ κεφάλι και πεπλατυσμένη ουρά. Θυμίζουν
έναν παρόμοιο ιχθύ στο δωμάτιο 50 του ανακτόρου. Φαί-
νονται να είναι καλυμμένοι από ένα ζεύγος τεμνόμενων
γραμμών. Ίσως ανήκουν σε προγενέστερη από τις δύο
φάσεις. Ίσως όμως πρόκειται για μία από τις πολλές επι-
διορθώσεις του επιχρίσματος, ορισμένες από τις οποίες,
λόγω των συχνών καταστροφών, δεν θα είχαν μεγάλη χρο-
νική απόσταση μεταξύ τους.14

Το δάπεδο του προθαλάμου είναι διακοσμημένο με παρό-
μοιο τρόπο όπως η αίθουσα αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό
κατεστραμμένο από πυρκαϊά. Το επίχρισμα είναι χωρισμέ-
νο με τέσσερις κάθετες γραμμές σε δέκα τετράγωνα. Μό-
νο μία στενή λωρίδα κοντά στον βορειοανατολικό και στον
βορειοδυτικό τοίχο προσφέρει ένα δείγμα της διακόσμη-
σης. Το πρώτο τετράγωνο της πρώτης σειράς περιέχει
ακανόνιστους κύκλους κόκκινου βάμματος σε ανοιχτό-
χρωμο βάθος. Το δεύτερο είναι διακοσμημένο με τόξα,
όπως και το όγδοο. Το δέκατο έχει το μοτίβο των λεπιών
ψαριού. Στην τρίτη σειρά δύο τετράγωνα έχουν διακόσμη-
ση με ταινίες και χαραγμένες γραμμές. Στην τέταρτη το
δεύτερο έχει κύκλους με μία γραμμή στο κέντρο τους. Κύ-
κλοι υπάρχουν και στο έκτο. Το ένατο φέρει το δικτυωτό
κόσμημα και το δέκατο τόξα. Όλα τα υπόλοιπα τετράγωνα
είναι κατεστραμμένα, ενώ απομεινάρια παλαιότερου επι-
χρίσματος είναι ορατά σε ορισμένα σημεία.15 Το δάπεδο
του δόμου είναι επίσης χωρισμένο σε τετράγωνα με ακμή

2. Το γραπτό δάπεδο και η εστία του μεγάρου της Πύλου (σχέδιο: P. de
Jong).
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1,08 μ. περίπου. Χωρίζονται με δύο παράλληλες γραμμές
που απέχουν 0,056 μ.-0,065 μ. μεταξύ τους. Το έτος της
ανασκαφής διαφαίνονταν ακόμα ίχνη ερυθρού χρώματος
ανάμεσα στις γραμμές. Όλος ο χώρος καλύπτεται από
120 τετράγωνα. Εξαιτίας κακού υπολογισμού η δέκατη και
η ενδέκατη σειρά (από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολι-
κά) είναι μικρότερες από τις υπόλοιπες. Το αποτέλεσμα γί-
νεται περισσότερο άτεχνο καθώς μία λοξή γραμμή, η
έβδομη, ενώ θα έπρεπε να αγγίζει τον βορειοανατολικό
τοίχο, τελικά καταλήγει στη βόρεια πλευρά της εστίας, ενώ
η όγδοη σειρά ξεκινά κανονικά και λοξεύοντας καταλήγει
στον βορειοανατολικό τοίχο στο σημείο περίπου που θα
κατέληγε η έβδομη σειρά. Όλες οι επόμενες γραμμές σχε-
διάστηκαν παράλληλα με τη λοξή όγδοη δημιουργώντας
έντονη ασυμμετρία. Τα τελευταία τετράγωνα, αυτά των
τεσσάρων τελευταίων γραμμών μετατρέπονται σε τραπε-
ζοειδή. Πιθανότατα όλη αυτή η ασυμμετρία δημιουργήθη-
κε από λάθος των σχεδιαστών καθώς δεν μπορούσαν να
τραβήξουν την όγδοη γραμμή λόγω των κιόνων.16

Εξήντα τέσσερα τετράγωνα σώζουν ίχνη της διακόσμη-
σης, όλα τα άλλα έχουν καταστραφεί. Από αυτά υπάρχει
ένα, το δεύτερο μπροστά από το θρόνο, που εικονίζει ένα
νατουραλιστικό θέμα. Ένας οκτάπους με μεγάλους
οφθαλμούς και συμμετρικούς, καμπύλους πλοκάμους. Στα
υπόλοιπα τετράγωνα επικρατούν γεωμετρικά μοτίβα. Πα-

ράλληλες γραμμές, διαγώνιες και άλλες που διασταυρώ-
νονται, παράλληλα οδοντωτά μοτίβα, κοσμήματα σε σχή-
μα λεπιού. Όλα αυτά σε συνδυασμό με τα πλούσια χρώ-
ματα, ερυθρό, κίτρινο, κυανό, μελανό και λευκό, δίνουν
ένα μοναδικό ποικιλόχρωμο αποτέλεσμα καθώς τα ίδια μο-
τίβα επαναλαμβάνονται σε πλάκες που απέχουν μεταξύ
τους. Υπάρχουν και ορισμένα τετράγωνα που διαφέρουν
από τα άλλα και ίσως η διαφοροποίηση αυτή να είχε κά-
ποιο σκοπό. Στο δάπεδο έχουν βρεθεί ελάχιστα κομμάτια
πεσμένου ασβέστη και αυτό αποτελεί τεκμήριο πως ο εξώ-
στης του μεγάρου ήταν ξύλινος.17 Το μέγαρο της Τίρυν-
θας ήταν διακοσμημένο με ανάλογο, μεγαλόπρεπο τρόπο.
Στην αίθουσα, στη νοτιοδυτική γωνία φαίνεται επάνω στον
ασβέστη ο διαχωρισμός του δαπέδου σε τετράγωνα και σε
ορθογώνια με εγχάρακτες γραμμές. Όλος ο χώρος καλυ-
πτόταν από 78 τετράγωνα. Κάθε ταινία ανάμεσα στα δια-
χωρισμένα τετράγωνα αποτελείτο από τρεις παράλληλες
γραμμές. Το δάπεδο του προθαλάμου δεν σώζει διαχωρι-
στικές λωρίδες και τετράγωνα πάνω στο επίχρισμα.18

Το δάπεδο του δόμου είναι στρωμένο με ασβέστη – ο
Schliemann έχει ανακαλύψει δύο διαφορετικά επίπεδα
που αποτελούν το υπόστρωμα και το λειασμένο ανώτερο
στρώμα αντίστοιχα και χρονολογούνται φυσικά στην ίδια
περίοδο. Το ανώτερο στρώμα σώζει βαθιές εγχάρακτες
γραμμές όπως στην αίθουσα, αλλά με κάπως μικρότερα

3. Tμήμα τοιχογραφίας από τις Mυκήνες, με παράσταση γυναικείας μορφής, ίσως ιέρειας ή θεάς της γονιμότητας. Φοράει σκούφο με βλαστόσχημο λο-
φίο, γνωστό από παραστάσεις γρυπών, σφιγγών ή γυναικών που σχετίζονται με τη λατρεία, και κρατάει πιθανότατα φούντες σιτηρών. 13ος αι. π.X. Nαύ-
πλιο, Aρχαιολογικό Mουσείο. 
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τετράγωνα. Ήταν χωρισμένα από ζώνες με ρόδακες και
περιείχαν (ήταν εναλλάξ ζωγραφισμένες) ένα ζεύγος δελ-
φινιών με γυρισμένες τις ράχες ή έναν οκτάποδα.19 Περι-
βάλλουν ένα τετράγωνο με δικτυωτό κόσμημα ενώ η διά-
ταξη της διακόσμησης είναι αντίθετη προς την κατεύθυν-
ση του θρόνου. Γύρω από τη βάση του θρόνου υπήρχαν
τρεις ζώνες από ημιρόδακες.20 Διακόσμηση με θαλάσσια
όντα, φυσιοκρατικά αποδοσμένα και τοποθετημένα χωρίς
διαχωρισμό στο δάπεδο έχουν βρεθεί σε ένα μικρό ιερό
στην Αγία Τριάδα που χρονολογείται τον 14ο αι. π.X.21 Στη
βόρεια πλευρά του δόμου διακρίνονται ίχνη ερυθρού χρώ-
ματος, ενώ οι διαχωριστικές λωρίδες πρέπει να ήταν βαμ-
μένες με κυανό χρώμα.22 Στο μικρό μέγαρο της Τίρυνθας
το δάπεδο έχει επάλληλα στρώματα ασβεστοκονιάματος
και διακοσμείται κατά τετράγωνα με φολιδωτούς ρόμβους
και αφηρημένα φυτικά μοτίβα όπως και το δάπεδο του με-
γάλου μεγάρου.23

Oι εστίες

Oι κυκλικές εστίες που βρίσκονταν στο δόμο των μεγά-
ρων ήταν βασικό αρχιτεκτονικό στοιχείο και κεντρικό ση-
μείο της καθημερινής ζωής των μεγάρων. Δυστυχώς από
την εστία των Μυκηνών έχει σωθεί μόνο το ένα τρίτο, η
υπόλοιπη είναι κατεστραμμένη. Βρίσκεται ακριβώς στο
κέντρο της αίθουσας του θρόνου και γύρω της υπήρχαν

σε τετράγωνο τέσσερις ξύλινοι κίονες με λίθινη βάση. Στη
βάση των κιόνων ο Τσούντας βρήκε χάλκινα ελάσματα
που τους προστάτευαν από την υγρασία.24 Η εστία είχε
διάμετρο 3,40 μ.,25 ο Μυλωνάς αναφέρει ότι είναι 3,70
μ.,26 και υψώνεται 0,15 μ. από το έδαφος. Είναι κατα-
σκευασμένη από πηλό και περικλείεται από πωρόλιθο.
Όλη η εστία καλύπτεται από ασβεστοκονίαμα «δέκα του-
λάχιστον στρωμάτων» αναφέρει ο Μυλωνάς,27 ο Τσού-
ντας όμως στην αναφορά του από την ανασκαφή τα αριθ-
μεί σε πέντε.28 Τα επιχρίσματα ήταν όλα διακοσμημένα
και όπως συμπεραίνεται από τη διακόσμηση δεν ήταν
σύγχρονα. Στις κάθετες πλευρές υπήρχαν φλογόσχημα
κοσμήματα, βαμμένα με σκοτεινό ερυθρό χρώμα, ενώ στο
τρίτο στρώμα υπήρχε κυματοειδές κόσμημα με κάθετες
γραμμές χωρίς όμως ρόδακες.29

Μια καλή εικόνα για την εστία του μεγάρου των Μυκηνών
μπορεί να σχηματίσει κανείς αν μελετήσει αυτή του
Εγκλιανού, η οποία είναι η καλύτερα σωζόμενη. Ήταν επι-
χρισμένη με ασβεστοκονίαμα εξαιρετικής ποιότητας και
διακοσμημένη. Δεν βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο του δό-
μου ενώ η διάμετρός της είναι 4,02 μ. και υψώνεται 0,010-
0,17 μ. από το δάπεδο. Το εξωτερικό ανώτερο στρώμα
ασβέστη αποδίδει ένα διακοσμητικό μοτίβο αλληλοσυνδε-
όμενων σπειρών που διατρέχουν όλη την περιφέρεια της
εστίας. Oι σπείρες θα ήταν χρωματισμένες με ερυθρό
όπως και ο πυρήνας τους και ορισμένες με κίτρινο, ενώ το
περίγραμμά τους ήταν με μελανό χρώμα σχεδιασμένο. Τα
τρίγωνα που σχηματίζονται άνωθεν και κάτωθεν του σπει-
ροειδούς κοσμήματος ήταν βαμμένα με ερυθρό και πορ-
τοκαλί χρώμα. Όλο το διακοσμητικό μοτίβο περικλείεται
ανάμεσα σε δύο λωρίδες ερυθρού χρώματος που ορίζο-
νται με τη σειρά τους από μελανές γραμμές. Το ερυθρό
χρώμα σε ορισμένα σημεία γίνεται πορτοκαλί, πιθανόν το
αρχικό χρώμα έχει αλλοιωθεί από τις υψηλές θερμοκρα-

5. Tοιχογραφία από την αίθουσα του θρόνου του ανακτόρου της Πύλου.
Eικονίζεται πτηνό και ανδρική μορφή που παίζει πεντάχορδη λύρα (ανα-
παράσταση: Piet de Jong). 

4. Tμήμα τοιχογραφίας από την Tίρυνθα, που εικονίζει γυναικεία μορ-
φή, ίσως προσκυνήτρια. 13ος αι. π.X. Aθήνα, Eθνικό Aρχαιολογικό
Mουσείο. 



σίες. Στο δυτικό τέταρτο της εστίας η διακόσμηση έχει
υποστεί καταστροφή.30

Στην εστία σώζονται ίχνη από άλλες τέσσερις καλλιτεχνι-
κές φάσεις, προφανώς πρωιμότερες αυτής των ερυθρών
σπειρών. Η διακόσμηση της δεύτερης φάσης είναι πανο-
μοιότυπη με αυτήν που περιγράφηκε τόσο στα σχέδια όσο
και στα χρώματα. Ίχνη της διακρίνονται στη βορειοδυτική
πλευρά της κυκλικής κατασκευής. Στο ίδιο σημείο διακρί-
νονται λωρίδες (αυτή τη φορά το πορτοκαλί αντικαθιστά
το ερυθρό) και κάποιο κόσμημα ανάμεσα στις λωρίδες,
που είναι τα απομεινάρια της πρωιμότερης διακόσμησης.
Από την τέταρτη φάση έχει σωθεί μόνο ένα σημείο κίτρι-
νου και μελανού βάμματος, ενώ από την πέμπτη φάση δεν
υπάρχουν ίχνη διακόσμησης.31 Στο πλαϊνό μέρος της κυ-
κλικής εστίας σώζονται διακοσμητικά μοτίβα μόνο από τις
τρεις νεότερες φάσεις, οι άλλες δύο δεν άφησαν ίχνη. Το
κυρίαρχο διακοσμητικό στοιχείο είναι ένα οδοντωτό σχή-
μα που περιτρέχει όλο το πλαϊνό χείλος. Η βορειοανατολι-
κή πλευρά σε ένα ράισμα
σώζει τρία μελανά «δόντια»
σε ανοιχτόχρωμο βάθος
που ανήκουν στην τρίτη φά-
ση. Στην ίδια πλευρά υπάρ-
χουν οδοντωτά μοτίβα της
δεύτερης φάσης, τα οποία
σήμερα φαίνονται μελανά,
ίσως όμως ήταν ερυθρού
χρώματος. Ανάμεσά τους
υπάρχει κάποιο δυσδιάκρι-
το κόσμημα που ο Piet de
Jong πιστεύει ότι ήταν ρό-
δακες άτεχνα σχεδιασμέ-
νοι.32 Oμοίως μελανά σε
ανοιχτόχρωμο βάθος σώζο-
νται σήμερα τα «δόντια»
του ανώτερου επιχρίσμα-
τος της εστίας τα οποία
εσωτερικά έχουν το καθένα
μία στίξη. Προφανώς να
μην ήταν όμως αυτά τα αρ-

χικά χρώματα. 
Η διακόσμηση του όρθιου χείλους της εστίας σώζεται στο
βορειοδυτικό ήμισυ της περιφέρειας. Ανήκει στην τελευ-
ταία φάση (ύστερη) και αποτελείται από φλογόμορφα κο-
σμήματα που φαίνονται σκουρόχρωμα σε ανοιχτό βάθος
και κάμπτουν προς τα αριστερά. O Eugene Vanderpool
αναφέρει ότι το 1952 είδε ορισμένα από αυτά βαμμένα
ερυθρά και με περίγραμμα. Σε ένα μικρό ράισμα σώζεται
και η διακόσμηση μιας πρωιμότερης φάσης με φλογόμορ-
φα μελανά κοσμήματα σε λευκό βάθος που κάμπτει προς
τα δεξιά. Oι ερευνητές συμπεραίνουν ότι γενικά οι πρωιμό-
τερες φάσεις διακόσμησης είναι περισσότερο φροντισμέ-
νες από αυτήν της επιφάνειας της εστίας.33

Η εστία του μεγάλου μεγάρου της Τίρυνθας είναι αρκετά
κατεστραμμένη, σχεδόν μόνο το περίγραμμα έχει διασω-
θεί.34 Πρόκειται για έναν κύκλο διαμέτρου 3,30 μ., ο οποί-
ος είναι καλυμμένος με άργιλο ή πηλασβέστη. Δυστυχώς
δεν υπάρχουν καθόλου ίχνη διακόσμησης.35 Κεντρική
εστία, τετράγωνου όμως σχήματος, έχει βρεθεί και στο μι-
κρό μέγαρο της Τίρυνθας χωρίς ωστόσο να υπάρχουν δια-
κοσμητικά στοιχεία.36

Η διακόσμηση των τοίχων

Oι τοίχοι δυστυχώς σώζονται σε ελάχιστο ύψος ή και καθό-
λου. Από το μέγαρο των Μυκηνών έχουν σωθεί πενιχρά ίχνη
διακόσμησης των τοίχων, οι οποίοι ήταν όλοι επιστρωμένοι
με ασβεστοκονίαμα. Στον πρόδομο το κατώτερο μέρος
ήταν ζωγραφισμένο με μια ζώνη αμφιημιροδάκων37 διαμορ-
φωμένων σε τρίγλυφα και μετόπες, που μιμείται παρόμοιο
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6. H εστία του μεγάρου στο ανάκτορο της Πύλου. 

7. H αίθουσα του θρόνου και η εξωτερική όψη (άποψη από την αυλή) του ανακτόρου της Πύλου (αναπαράσταση: Piet de Jong).
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μοτίβο, το οποίο περιέτρεχε την αυλή του ανακτόρου, ενώ
θυμίζει ελαφρώς το αλαβάστρινο διάζωμα της Τίρυνθας άλ-
λα σε μικρότερο μέγεθος.38 Στον πρόδομο έχουν βρεθεί
σπαράγματα τοιχογραφιών που διακοσμούσαν τους τοί-
χους.39 Από το δόμο του μεγάρου ο βόρειος τοίχος σώζεται
σε ελάχιστο ύψος και κάποτε καλυπτόταν από νωπογραφία
από την οποία σώζονται ορισμένα σπαράγματα. O Τσού-
ντας αναφέρει ότι αναπαριστούσε στρατιώτες και ιπποκό-
μους. Αντίθετα, ο Rodenwalt περιέγραψε οπλίτες, άρματα
και γυναίκες που παρακολουθούν την προετοιμασία. Προ-
φανώς το θέμα όλης της τοιχογραφίας ήταν κάποια νικη-
φόρα μάχη των Μυκηναίων την οποία απαθανάτισε ο καλλι-
τέχνης. Η παράσταση δεν θα έφτανε ως το δάπεδο αλλά το
κατώτερο μέρος του τοίχου θα έφερε διάζωμα διακοσμη-
μένο με ημιρόδακες, φλεβώσεις που μιμούνται αυτές του
μαρμάρου ή θαλάσσια και φυτικά μοτίβα.40

Από τον προθάλαμο του μεγάρου της Τίρυνθας προέρχε-
ται το περίφημο αλαβάστρινο διάζωμα που προφανώς κο-
σμούσε το κατώτερο μέρος του τοίχου. Την αναπαράστα-
σή του έχει κάνει ο D rpfeld, ενώ τα αλαβάστρινα υπολείμ-
ματα βρίσκονται στην Αθήνα. Αποτελείτο από πλάκες κυα-
νής υαλόμαζας, από τις οποίες εφτά έχουν σωθεί, οι τέσ-
σερις είναι ορθογώνιες και θυμίζουν τρίγλυφα δωρικού να-
ού ενώ οι υπόλοιπες, οι οποίες είναι τετράγωνες, μοιάζουν
με μετόπες. Τα τρίγλυφα και οι μετόπες εναλλάσσονταν
στο διάζωμα, είναι όμως αρκετά κατεστραμμένα και τα
ανάγλυφα μοτίβα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν. Τα τρί-
γλυφα είχαν τρεις εγχάρακτες κάθετες ταινίες στο ανώτε-
ρο μέρος τους, από τις οποίες δύο εξωτερικές ήταν στολι-

σμένες με ρόδακες, ενώ η μεσαία μάλλον δεν είχε κόσμη-
μα. Oι ρόδακες είχαν ένα σφαιρικό κομμάτι υάλου στο κέ-
ντρο τους. Oι μετόπες κοσμήθηκαν με δύο ελλειψοειδή μο-
τίβα που ενώνονταν στο κέντρο και σχημάτιζαν στο σύνολό
τους έναν ημιρόδακα με 19 διπλά φύλλα.41 Γύρω από τον
ημιρόδακα υπήρχε μια ταινία από συνεχόμενα σπειροειδή
ενωμένα μοτίβα που είναι ένα αέναο σχήμα και το πρότυπό
τους βρίσκεται στην τοιχογραφία VIIb. Το τρίγωνο που
σχηματίζεται ανάμεσα στους ρόδακες πρέπει να ήταν ερυ-
θρό βαμμένο.42 Το διάζωμα πιθανόν στερεωμένο σε ξύλι-
νους δοκούς. 
Το διάζωμα βρέθηκε στον δυτικό τοίχο του δωματίου, αλ-
λά η αρχική θέση του δεν πρέπει να ήταν εκεί. Συγκρίνο-
ντας την πίσω πλευρά του, τα τελειώματα του διαζώματος,
και τον δυτικό τοίχο, ο Schliemann καταλήγει ότι δεν εφαρ-
μόζει σε αυτή τη θέση αλλά ότι μεταφέρθηκε εκεί τις τε-
λευταίες μέρες της ζωής του ανακτόρου από άγνωστο μέ-
ρος.43 Παρόμοιες πλάκες υάλου όπως αυτές του μεγάρου
της Τίρυνθας έχουν βρεθεί και στο Μενίδι. Από την αίθου-
σα του θρόνου σώζονται ακόμα ίχνη τοιχογραφιών. Απο-
σπάσματα που παριστάνουν κεφάλια, χέρι και πόδι, βραχίο-
να, παραστάσεις οχημάτων, κυνηγών με ακόντια, οχημά-
των που τρέχουν, ελαφιών και διάφορα άλλα θέματα που
δεν μπορούν να συνδυαστούν για να σχηματίσουν κάποια
παράσταση.44 Εκτός από αυτά τα σπαράγματα, από τους
άλλους δύο χώρους δεν υπάρχουν ίχνη διακόσμησης. Αντί-
θετα, το μικρό μέγαρο της Τίρυνθας έχει δώσει πλήθος
κομματιών ασβεστοκονιάματος από τους τοίχους τα οποία
αποτελούν αποσπάσματα τοιχογραφιών. Από αυτό προέρ-

χονται οι περίφημες τοιχο-
γραφίες της πομπής των
γυναικών, το κυνήγι του κά-
πρου, του άρματος με τις
γυναίκες και μεμονωμένα
αποσπάσματα ενός κάτω
μέλους, ενός ανδρός με δό-
ρυ, κεφαλές αλόγων.45

Πλήθος αποσπασμάτων τοι-
χογραφιών και διακοσμητι-
κών μοτίβων έχουν σωθεί
επίσης από το μεσσηνιακό
μέγαρο. Από την αίθουσα
προέρχονται αποσπάσματα
τοιχογραφιών με κυματοει-
δή τόξα που πρέπει να ήταν
τοποθετημένα στο κάτω μέ-
ρος των τοίχων. Ήταν βαμ-
μένα με μελανό, ερυθρό,
λευκό και κίτρινο χρώμα.
Oρισμένα άλλα μιμούνται
τις ραβδώσεις του ξύλου.46

Στον προθάλαμο βρέθηκαν
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πεσμένα στο δάπεδο πολλά αποσπάσματα από μια τοιχο-
γραφία ύψους 0,30 μ. που παρίστανε πομπή ανδρών. Oι
έξι μορφές που διακρίνονται φαίνεται πως κατευθύνονταν
προς τα αριστερά φορώντας μακριούς διακοσμημένους
χιτώνες. H μία μορφή είναι ψηλότερη από τις άλλες, φορεί
περιδέραιο και λευκό χιτώνα, ίσως πρόκειται για ιερατική
μορφή. Ένα άλλο κομμάτι δείχνει το γνωστό μοτίβο των
ροδάκων μέσα σε λευκό και σκουρόχρωμο περιθώριο.
Ένα τελευταίο κομμάτι έχει ζωγραφισμένο ένα κεφάλι
ταύρου, ίσως πρόκειται για κάποια θυσία ή ιερή πομπή. Τα
χρώματα της τοιχογραφίας είναι αλλοιωμένα από την
ισχυρή φωτιά που κατέστρεψε το ανάκτορο, ενώ δεν γνω-
ρίζουμε σίγουρα αν πράγματι τα κομμάτια αυτά ανήκουν
στον προθάλαμο ή βρέθηκαν εκεί από το δόμο ή τον άνω
όροφο.47

Αρκετά κομμάτια έχουν βρεθεί πεσμένα στο δάπεδο του
δόμου και είναι αρκετά για να σχηματίσει κανείς μια σαφή
εικόνα του εσωτερικού χώρου. Ιn situ έχει βρεθεί ένα κομ-
μάτι στον νοτιοανατολικό τοίχο που μιμείται τις ραβδώσεις
του λίθου (στο ίδιο ύψος όπως στην αίθουσα) με μία με-
λανή γραμμή σε λευκό βάθος. Στο ίδιο μέρος, στο δάπεδο
όμως, βρέθηκε πεσμένο ένα κομμάτι που παριστάνει ένα
συνεχές σπειροειδές κόσμημα. Παρόμοια σπειροειδή μο-
τίβα θα πρέπει να υπήρχαν άνωθεν και κάτωθεν των τοι-
χογραφιών. Πίσω από το θρόνο υπήρχε η τοιχογραφία των
γρυπών και των λιονταριών. Εραλδικά στις δύο πλευρές
του θρόνου είχαν τοποθετηθεί δύο φτερωτοί γρύπες και
πίσω τους από ένα λιοντάρι. Στον βορειοανατολικό τοίχο
υπήρχε η παράσταση ανδρικής μορφής πάνω σε βράχο
που παίζει λύρα ενώ κοντά του πετάει ένα υπερφυσικά με-
γάλο πτηνό. Διακοσμημένη πάντως θα ήταν και η οροφή
όπως και οι παραστάδες των θυρών με γεωμετρικά ή φυ-
τικά κοσμήματα.

Αναπαραστάσεις των μεγάρων

Πολύ γνωστή είναι η αναπαράσταση της αίθουσας του
θρόνου στον Εγκλιανό που έχει γίνει από τον Piet de Jong.
H αναπαράσταση πρέπει να αποδίδει αρκετά πιστά το εσω-
τερικό του χώρου την εποχή της ακμής του ανακτόρου,
έχει όμως ένα μειονέκτημα. Δίνει την αίσθηση ότι ο χώρος
είναι αχανής ενώ στην πραγματικότητα οι διαστάσεις του
δεν είναι τόσο μεγάλες, το κτήριο είναι πιο κοντά στα αν-
θρώπινα μέτρα. O ίδιος έχει σχεδιάσει και το δάπεδο του
δόμου με την εστία και τη διακόσμηση που είχε. Τέλος, έχει
κάνει αναπαράσταση του πρόπυλου και της εξωτερικής
όψης του μεγάρου.48 Από το ανάκτορο των Μυκηνών έχει
γίνει αναπαράσταση της κυκλικής εστίας με τα φλογόμορ-
φα κοσμήματα και τη διακόσμηση του ανώτερου στρώμα-
τος από τον Ε. Oλύμπιο. O ίδιος έχει σχεδιάσει το συγκρό-
τημα του μεγάρου από τη νοτιοδυτική πλευρά.49 Oι αναπα-
ραστάσεις του μεγάρου της Τίρυνθας έχουν γίνει από τον
H. Sulze, ο οποίος σχεδίασε την εξωτερική όψη της αίθου-

σας από την αυλή. Πολύ όμορφη είναι η σχεδιαστική απει-
κόνιση της ζωγραφικής του δόμου στο δάπεδο, χωρίς να
σημειώνεται η διακόσμηση της εστίας. Ακόμα, οι Roden-
waldt και Σούρσος έχουν σχεδιάσει τα δύο θαλάσσια μοτίβα
που κυριαρχούν στο δάπεδο του δόμου, τα δύο δελφίνια και
τον οκτάποδα.50 Τέλος, ο D rpfeld έχει δημοσιεύσει στην
αναφορά από τις ανασκαφές στην Τίρυνθα την αναπαρά-
σταση της διακόσμησης του αλαβάστρινου διαζώματος.
Τα μέγαρα του ηπειρωτικού ελλαδικού χώρου φαίνεται να
ακολουθούν τα ίδια πρότυπα τόσο στη διακόσμηση όσο και
στην αρχιτεκτονική διαρρύθμιση. Τα δάπεδα είναι παντού
χωρισμένα σε τετράγωνα με διακοσμημένο το εσωτερικό
τους με παρόμοια καλλιτεχνικά μοτίβα. Oι τοίχοι διακο-
σμούνται πάντα με νωπογραφίες που γίνονται με παρόμοια
τεχνική σε όλα τα ανάκτορα. Στο κατώτερο μέρος των τοί-
χων υπάρχει συνήθως μια ζώνη που μιμείται τις φλεβώσεις
του μαρμάρου ή του ξύλου. 
Το ανάκτορο του Εγκλιανού φαίνεται ωστόσο να έχει, του-
λάχιστον ως προς την αρχιτεκτονική, αρκετές κρητικές επιρ-
ροές. Ίσως η Μεσσηνία λόγω της γεωγραφικής της θέσης
να είχε ιδιαίτερα ανεπτυγμένη επικοινωνία με την Κρήτη.
Απόδειξη γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι το ανάκτορο δεν είχε
τείχη (μπορεί κανείς να το συγκρίνει με τα κυκλώπεια τείχη
των αργολικών μεγάρων). Αντίθετα έχει πλήθος αυλών, ένα
ανακτορικό ιερό ενώ βρέθηκαν αρκετά ζεύγη λίθινων κερά-
των που θα επέστεφαν τους εξωτερικούς χώρους. Τέλος, η
αίθουσα του μεγάρου είναι μονόστυλη, κάτι που συναντάμε
στις αίθουσες της Κνωσού και γενικά των κρητικών ανακτό-
ρων.51 Αξιοπρόσεκτη είναι και η ασυμμετρία που υπάρχει
στη ζωγραφική στο δάπεδο του μεγάρου στον Εγκλιανό.
Ίσως αυτό δείχνει ότι τις τελευταίες μέρες ζωής του το ανά-
κτορο είχε να αντιμετωπίσει σημαντικά προβλήματα επιβίω-
σης και άμυνας, επομένως η διακόσμηση ήταν ίσως δευτε-
ρεύουσα υπόθεση. 
Θα πρέπει να φανταστεί κανείς το εσωτερικό των μεγάρων
όπως θα ήταν το 1200 π.X. Η εντύπωση που θα δημιουρ-
γείτο σε έναν ξένο επισκέπτη θα ήταν το λιγότερο καθη-
λωτική. Με την πολυχρωμία των τοιχογραφιών και των δα-
πέδων, την έντονη και υπερβολική ίσως διακόσμηση που
δεν άφηνε κενό σχεδόν κανένα σημείο του χώρου. Με το
φως από τις δάδες τη νύχτα ή το φυσικό φως που έμπαινε
από την καπνοδόχο να ζωντανεύει τις μορφές στους τοί-
χους. Μια τέτοια εικόνα έχοντας στο μυαλό τους οι ανα-
σκαφείς της Τίρυνθας θα αναρωτήθηκαν για το μέγαρο
που ερχόταν στο φως «αν τελικά εκεί κατοικούσε ο Μυκη-
ναίος άνακτας ή μήπως ο ίδιος ο Θεός».52
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The Interior Decoration of the Mycenaean Megaron
Vassiliki Kalessiopoulou

The megara in the three major Mycenaean sites in the
Peloponnese follow the same model of architecture and
decoration. They consist of three internally communicating
areas, the floor of which was divided in rectangles painted
with geometric and marine or abstract motives as the re-
maining traces of coloring indicate. A circular hearth, em-
bellished with flame-like or other decorative schemes, oc-
cupied the center of the throne chamber. The walls were
adorned with impressive paintings displaying hunting or
procession scenes or with alabaster cornices, like the im-
posing one preserved in Tiryns, while the ceilings should
have also been decorated, although no such remnants
have survived. 
Finally, all three megara might have had a second, prob-
ably wooden, storey, and their interior should have been
particularly impressive, at least for the aesthetic stan-
dards of the prehistoric era.


