
Μυκηναϊκές τοιχογραφίες 



Μυκηναϊκές τοιχογραφίες 
 

Η εξάπλωση της τέχνης της τοιχογραφίας από την μινωική Κρήτη στα 
νησιά του Αιγαίου (Ρόδος και Κυκλάδες), αλλά και στην ηπειρωτική 
Ελλάδα, κυρίως Μυκήνες και Τίρυνθα, χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως την 
Δεύτερη Ανακτορική Περίοδο. Παραμένει, ωστόσο, ακόμα ασαφής ο 
τρόπος με τον οποίο μεταδόθηκε η γνώση των θεμάτων και η διαχείρισή 
τους αλλά και η καταγωγή γενικά των μυκηναϊκών τοιχογραφιών. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι θεματικοί δεσμοί των μυκηναϊκών τοιχογραφιών με 
αυτές του τελευταίου ανακτόρου της Κνωσού υπαινίσσονται ότι ο 
χρόνος κατά τον οποίο αυτή η τέχνη καθιερώθηκε πλήρως στην 
ηπειρωτική Ελλάδα υπήρξε μάλλον η πρώιμη Τρίτη Ανακτορική 
Περίοδος και όχι νωρίτερα. Όπως υποθέτει η Immerwahr μετά την 
καταστροφή του τελευταίου ανακτόρου της Κνωσού, οι εναπομείναντες 
ζωγράφοι, ενδεχομένως, μετανάστευσαν στην ηπειρωτική Ελλάδα 
προκειμένου να εργαστούν στα εκεί ανακτορικά κέντρα. 



Θεματολογία μυκηναϊκών τοιχογραφιών 
 

Πέραν των βασικών τεχνικών και των συστημάτων  που χρησιμοποιήθηκαν για 
την διαίρεση του τοίχου και την απεικόνιση μορφών, οι Μυκηναίοι τεχνίτες (ή 
οι Μινωίτες;) υιοθέτησαν εν πολλοίς και την θεματική των κρητικών 
τοιχογραφιών, όπως για παράδειγμα : πομπές, γυναικών με μινωικό ένδυμα, 
σκηνές ταυροκαθαψίων, αρχιτεκτονικές προσόψεις, ακόμη και τους μινωικούς 
δαίμονες. Υπάρχει, ωστόσο, μια αίσθηση ότι οι τοιχογραφίες 
χρησιμοποιήθηκαν στα μυκηναϊκά κέντρα επειδή το είδος αυτό της 
διακόσμησης ήταν «παραδοσιακό». Ας σκεφθούμε ότι είναι μάλλον απίθανο 
να τελούνταν ταυροκαθάψια ή οι Μυκηναίες να είχαν ακριβώς την ίδια 
εμφάνιση με τις Μινωίτισες.  Αντίθετα, θεματικές ενότητες όπως θεότητες μη 
μινωικού χαρακτήρα ή σκηνές κυνηγιού  και πολέμου όπως και στα αντίστοιχά 
τους σε άλλες μορφές τέχνης, αντικατοπτρίζουν τον τρόπο έκφρασης της 
μυκηναϊκής άρχουσας τάξης.  Εντοπίζεται μια προτίμηση της απόδοσης των 
σχεδίων σε ζώνες ή σειρές με ζώα καθώς επίσης παρατηρείται μεγάλος 
βαθμός σχηματοποίησης και έλλειψης φυσιοκρατίας με εξαίρεση, ίσως, τις 
σκηνές αφηγηματικού χαρακτήρα (κυνήγι, πόλεμος). Ένα άλλο χαρακτηριστικό 
της μυκηναϊκής νωπογραφίας  είναι η προτίμηση των γραπτών δαπέδων, τα 
οποία κοσμούσαν δωμάτια και χώρους ιδιαίτερου χαρακτήρα. 

   



Τα δάπεδα αυτά σχεδιάζονται ως επιφάνειες διαιρούμενες με γραμμές σε 
τετράγωνα ή ορθογώνια διάχωρα και πληρούνται με διακοσμητικά, συμβατικά 
σχέδια.  
  
Τα περισσότερα μυκηναϊκά ανακτορικά συγκροτήματα μας παρέχουν στοιχεία 
για την ύπαρξη τοιχογραφιών, αν και αποσπασματικού χαρακτήρα. Η 
θεματολογία είναι σχετικά απλή με εξαίρεση, πιθανότατα, τις Μυκήνες και ίσως 
την Πύλο. Τα τελευταία χρόνια οι γνώσεις μας έχουν εμπλουτιστεί με 
παραδείγματα από την Τίρυνθα, την Θήβα, τον Γλα και άλλες θέσεις. Ο 
τοιχογραφικός τρόπος διακόσμησης και στην ηπειρωτική Ελλάδα όπως και στην 
Κρήτη χρησιμοποιήθηκε, πέραν της διακόσμησης των τοίχων και των δαπέδων, 
και για άλλα αντικείμενα όπως οι μεγάλες τελετουργικές εστίες των ανακτόρων 
και οι βωμοί. Μετά την καταστροφή των μυκηναϊκών ανακτόρων η τέχνη αυτή 
στην ουσία τελειώνει με εξαίρεση ίσως μια μετανακτορική νωπογραφία που 
αποδίδεται στον ζωγράφου του Αγγείου των Πολεμιστών και βρέθηκε πάνω 
στην στήλη του Τάφου 70 των Μυκηνών.  





 

Τοιχογραφίες από τις Μυκήνες 

 

 
Απόθεση τοιχογραφιών από την Οικία του Αναλήμματος 





Από τις πρωιμότερες τοιχογραφίες: αρχή της ΥΕΙΙΙ 



 

 

Ιερό και Δωμάτιο των Τοιχογραφιών 

Οικία της Ακρόπολης 

ΥΕΙΙΙΒ2 

 

(Μουσείο Μυκηνών) 
 

 

 













Τοιχογραφίες από τις Μυκήνες 

 

Θρησκευτικό Κέντρο 
Οικία του Αρχιερέως 

Νοτιοδυτικό Κτήριο 

Νότιο Κτήριο 

Μέση ΥΕΙΙΙΒ 

 

 

(Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο) 
 

 

 

























Μυκήνες 

Περιοχή πίθων 



Μυκήνες 

Ζωφόρος από το Μέγαρον 



Μυκήνες  
Πινακίδα από κονίαμα από την 

Οικία Τσούντα (ΥΕΙΙΙΒ) 



Τοιχογραφίες από το Άργος 

 

Σωστική ανασκαφή στην οδό Νιόβης 

Πιθανώς από μυκηναϊκό κτήριο με μέγαρο 

ΥΕΙΙΙΑ2 























Τοιχογραφίες από την Τίρυνθα 



Ζωφόρος Πομπής γυναικών 

(ΥΕΙΙΙΒ) 







Τοιχογραφία κυνηγιού (ΥΕΙΙΙΒ) 



Ταυροκαθάψια 



Παλαιό Ανάκτορο.  

ΥΕΙΙΙΑ/Β 



Πομπή γυναικών YEIIIB 







Τοιχογραφίες από την Πύλο 

Ανάκτορο 



Σπαράγματα από σωρό τοιχογραφιών 

με Πομπή γυναικών ΥΕΙΙΙΒ 



Σπαράγματα από σωρό τοιχογραφιών 

με Πομπή γυναικών 

«Λευκή Θεά» ή «Ιέρεια» 

ΥΕΙΙΙΒ 



Αίθουσα 64 

Σκηνή μάχης 

ΥΕΙΙΙΒ 

 



Αίθουσα 64 

Σκηνή μάχης με άρμα 

ΥΕΙΙΙΒ 

 





Ζωφόρος κυνηγιού 

Δωμάτια 43 και 48 

ΥΕΙΙΙΒ2 







Ζωφόρος κυνηγετικών σκύλων 

Αίθουσα 64 

ΥΕΙΙΙΒ2 



Ζωφόρος γρυπών και λιονταριών 

Αίθουσα 46 και παρακείμενο Δωμάτιο 43 

ΥΕΙΙΙΒ2 

 



“Wallpaper frieze”, Εσωτερικό Πρόπυλο 

(μικρογραφική τοιχογραφία) 

ΥΕΙΙΙΒ2 



Τμήματα τοιχογραφίας από τον βορειοανατολικό 

τοίχο του Δωματίου του Θρόνου 

Λυράρης (ΥΕΙΙΙΒ2) 



Τμήματα τοιχογραφίας από τον βορειοανατολικό 

τοίχο του Δωματίου του Θρόνου 

Καθιστοί άνδρες με τραπέζι ενδιάμεσα 

ΥΕΙΙΙΒ2 



Ταυροκαθάπτης.  
Βρέθηκε κάτω από την Αποθήκη του Οίνου 

ΥΕΙΙΙΑ (;)   



Άνδρες ντυμένοι με δέρματα 



Ζωφόροι από τη Νοτιοδυτική Πλαγιά 

ΥΕΙΙΙΒ-ΙΙΙΒ2 



Στην δημοσίευση των τοιχογραφιών από την Mabel Lang, καταγράφηκαν έξι 

παραδείγματα αργοναυτών και ομάδων αργοναυτών από τις τοιχογραφίες της Πύλου. Τα 

θραύσματα προέρχονταν από το εσωτερικό πρόπυλο (Inner Propylon or Room 2), από 

τα Δωμάτια 16, 20, καθώς και από σωρούς θραυσμάτων τοιχογραφιών που βρέθηκαν 

στα ΒΔ και ΝΔ του ανακτόρου. Τριάντα χρόνια μετά την δημοσίευση της Lang, η νέα 

μελέτη των τοιχογραφιών της Πύλου στο Μουσείο της Χώρας, ταύτισε 53 ακόμα 

θραύσματα αργοναυτών. Αυτά προέρχονται από τους εξής χώρους: Δωμάτια 2, 5, 6, 19 

και 44, την Αυλή 63, την Αίθουσα 64, το Δωμάτιο 73, την Αυλή 88 και τον Σωρό 

Τοιχογραφιών από τη ΒΔ πλαγιά του ανακτόρου.  

 

Η νέα έρευνα απέδειξε ότι μια ομάδα από τους αργοναύτες διακοσμούσε την πλευρική 

επιφάνεια πλοίων. Η σειρά των αργοναυτών διακόπτεται ανά 6 εκ. από διαγώνια 

επιζωγραφισμένα κουπιά. Η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι αργοναύτες 

δηλαδή προς τα δεξιά φαίνεται ότι υπαινίσσεται και την κατεύθυνση πορείας του πλοίου. 

Οι αρχαιολόγοι μελετητές υποστηρίζουν την εμβληματική λειτουργία του αργοναύτη σε 

σύνδεση με τη ναυτική δύναμη της Πύλου. Διστακτικά ακόμη, προτείνουν ότι ο πυρήνας 

του μύθου του Αργοναύτη, όπως μας παραδίδεται από τον Αριστοτέλη (Hist. An. 622b 5-

15, 525a 22-25) ενδεχομένως, υποδηλώνεται σε αυτές τις τοιχογραφίες. Ο μυθικός 

Αργοναύτης ήταν ένας έμπειρος ναυτικός, ο οποίος μετά την ανάδυσή του στην 

επιφάνεια της θάλασσας, γρήγορα έπλευσε πέριξ του λεμβόσχημου οστρέου του 

κωπηλατώντας με τα χέρια του και αιχμαλωτίζοντας τον άνεμο με τις ραχιαίες μεμβράνες 

του.  





Νεότερη αποκατάσταση της ζωφόρου των ναυτίλων 







Τοιχογραφίες από την Ίκλαινα, Πύλου  

ΥΕΙΙΒ-ΙΙΙΑ1 
 

Πολυάριθμα θραύσματα τοιχογραφιών (1181) ήρθαν στο φως το 2009 σε τρία 

δωμάτια του επονομαζόμενου Κτηρίου του Κυκλώπειου Αναλήμματος (Cyclopean 

Terrace Building) ενός μεγάλου διώροφου ή τριώροφου συγκροτήματος με 

τουλάχιστον τρεις πτέρυγες. Τα περισσότερα θραύσματα είναι πολύ μικρών 

διαστάσεων, κατά μέσο όρο 2 X 1.07 εκ. και πάχος 1.05 εκ.  

 

Τα θραύσματα αυτά περιλαμβάνουν:  

1. Ναυτική σκηνή (μέρος πλοίου, τρεις κωπηλάτες και δυο δελφίνια).  

2. Γυναικείες μορφές. Κεφαλή και δεξιός βραχίονας που ανήκουν σε 

διαφορετικές μορφές, διαφορετικού ύψους. Η κεφαλή ανήκει σε μορφή ύψους 

0.70-0.75 εκ. ενώ ο βραχίονας σε μορφή ύψους στο μισό της προηγούμενης. 

 

Τα υπόλοιπα θραύσματα ανήκουν σε άλλες τοιχογραφίες που ακόμα μελετώνται.  













Τοιχογραφίες από το 

ανάκτορο του Ορχομενού 

ΥΕΙΙΙΒ1-ΙΙΙΒ2 

 
Τα θραύσματα των τοιχογραφιών από το ανάκτορο του Ορχομενού, περιλαμβάνουν τις 

εξής συνθέσεις:  

1. Κυνήγι κάπρου με κυνηγούς, άρματα, κυνηγετικά σκυλιά και δέντρα (ιδιόμορφου 

σχήματος που ενδεχομένως παραπέμπει σε είδη που εκφύονται σε ελώδη ή 

παραποτάμια τοπία. 

2. Φοινικόδεντρα και νεαρές, ανδρικές μορφές με ζώμα καθώς και ανδρική μορφή με 

ποδήρες, ιερατικό ένδυμα. Η δεύτερη αυτή σύνθεση, προέρχεται από ένα εσωτερικό 

δωμάτιο της Βόρειας Πτέρυγας του ανακτόρου, με ενδεχόμενη θρησκευτική χρήση.  

3. Σε μία άλλη τοιχογραφική σύνθεση, διακρίνεται ένα ψηλό κτήριο με μορφή, που 

κινείται μπροστά από το κτήριο και άλλη μία στον όροφο.  

4. Άλλη μία αποσπασματική σύνθεση παρουσιάζει ανδρικές μορφές που φορούν ζώμα 

και ή βαδίζουν ή τρέχουν σε αγώνισμα δρόμου (;).    















Τοιχογραφίες από τον Γλα 

ΥΕΙΙΙΒ 
 

Τα θραύσματα από τις τοιχογραφικές συνθέσεις του Γλα, αποκαλύφθηκαν στις 

ανασκαφές που διενήργησε ο de Ridder το 1893 στο Μέλαθρον, στην επιμήκη 

Δυτική Πτέρυγα του Νότιου Περιβόλου, καθώς επίσης και σε άλλα σημεία που 

ανέσκαψε ο Θρεψιάδης το 1955-1961. Στην τελευταία ανασκαφή, τα θραύσματα 

είναι τόσο αποσπασματικά που καθιστούν αδύνατη την αποκατάστασή των 

παραστάσεών τους. Οι εν λόγω συνθέσεις πρόσφεραν πολύ περιορισμένες 

πληροφορίες για την παρουσία τοιχογραφιών στην θέση. Δεν είναι γνωστή καμιά 

διατηρημένη σε καλή κατάσταση τοιχογραφία από τον πρώτο ανασκαφέα. 

Προσφάτως έγινε προσπάθεια από τον Χρ. Μπουλώτη να ανιχνευθούν τα 

κυριότερα εικονογραφικά θέματα του Γλα, τα οποία είναι τα παρακάτω: 

1. Ζωφόρος με τρεχούμενες σπείρες που αγκαλιάζουν άνθη παπύρου. Κοινό 

εικονογραφικό θέμα που απαντά και στην Αργολίδα. 

2.  Θραύσματα επιχρισμένου δαπέδου διαιρεμένου σε τετράγωνα διάχωρα.  

 

Οι ανασκαφές του Ιακωβίδη τα έτη 1981-1983 και 1990-1991 στην Ανατολική 

Πτέρυγα  του Νότιου Περιβόλου, κυρίως έξω από το Δωμάτιο Ν1, το 

«Μαγειρείο» Μ3 και το Δωμάτιο Η4 του Κτηρίου Η, εμπλουτίζουν κατά κύριο 

λόγο τις γνώσεις μας για τις νωπογραφίες από τον Γλα. Πιο συγκεκριμένα, 

από το Δωμάτιο Ν1 προέρχονται θραύσματα τοιχογραφιών που απεικονίζουν 

καταδυόμενα δελφίνια και ναυτίλους 

 







 

 

ΥΜΙΙΙΑ1-ΙΙΙΑ2 τοιχογραφίες από την Έπαυλη  

της Αγίας Τριάδας 
 

Η ΥΜΙΙΙΑ περίοδος χαρακτηρίζει την αρχή μια νέας εποχής για την έπαυλη 

της Αγ. Τριάδας. Ανεγείρονται νέα κτήρια τα οποία στην ουσία 

καταλαμβάνουν, ανοιχτούς, υπαίθριους χώρους, κοντά στα παλαιότερα 

νεοανακτορικά κτήρια, τα ερείπια των οποίων φαίνεται ότι έχουν αφεθεί 

άθικτα. Την πιο σημαντική ανακάλυψη των ΥΜΙΙΙ τοιχογραφιών στην Αγ. 

Τριάδα αναμφίβολα πραγματοποίησε ο Roberto Paribeni το 1903. Μάλιστα 

όταν το 1908 δημοσίευσε την σαρκοφάγο της Αγ. Τριάδας συμπεριέλαβε και 

περιέγραψε και ομάδα θραυσμάτων τοιχογραφιών, τα οποία ονόμασε 

Μεγάλη Πομπή και Γυναίκα και Βωμός.  Αργότερα, ήρθαν στο φως και άλλα 

θραύσματα που συναποτελούν την αποκαλούμενη Μικρή Πομπή. Σε 

τελευταία δημοσίευση ο Santo Privitera επιχειρεί μια δοκιμαστική 

αναπαράσταση των τοιχογραφιών από τον λάκκο των τοιχογραφιών τις 

οποίες τοποθετεί στους τοίχους του Μεγάρου ABCD. 















Ειδώλια από κονίαμα από τις 

Μυκήνες 







Θαλαμωτός τάφος: Ασπρόχωμα, Μυκήνες (ΥΕ ΙΙΙΑ2-ΥΕ ΙΙΙΒ1) 








