
ΤΙΡΥΝΘΑ – ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

[...] Οι οικοδομικές δραστηριότητες των 
κατοίκων της Τίρυνθας δεν 
περιορίστηκαν στην ακρόπολη. Κατά την 
εποχή της ακμής της κατασκευάστηκαν 
στην πεδιάδα αναχώματα και τείχη με 
σκοπό να μεταφέρουν την κοίτη του 
γειτονικού ποταμού και να 
προστατέψουν έτσι την περιοχή από τις 
πλημμύρες. 

Τα τεχνολογικά επιτεύγματα των 
Μυκηναίων στον τομέα της αγροτικής 
οικονομίας γίνονται εύκολα αντιληπτά 
στα εγγειοβελτιωτικά έργα που έχουν 

επισημανθεί σε διάφορες περιοχές της μυκηναϊκής επικράτειας. Ένα χαρακτηριστικό 
παράδειγμα της εγγειοβελτιωτικής τεχνολογίας είναι το μυκηναϊκό φράγμα που 
βρέθηκε ύστερα από γεωλογικές έρευνες στην περιοχή της Τίρυνθας, κοντά στο 
χωριό Άγιος Αδριανός. 

Το φράγμα, που χρονολογείται στην Υστεροελλαδική ΙΙΙ Β2 περίοδο, δηλαδή κατά τα 
μέσα της 13ης χιλιετίας π.Χ., κατασκευάστηκε με σκοπό να στρέψει το ρου ενός 
φυσικού χειμάρρου, τα νερά του οποίου κατευθύνονταν προς την κάτω ακρόπολη 
της Τίρυνθας και προξενούσαν κατά διαστήματα καταστροφικές πλημμύρες. 

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου αφορούσε την κατασκευή ενός 
αναχώματος που στηριζόταν από ένα κυκλώπειο τείχος και ένα βαθύ κανάλι που 
οδηγούσε το νερό του χειμάρρου προς τη θάλασσα, μακριά από την κατοικημένη 
περιοχή. Το πιο εκτεταμένο και αξιοθαύμαστο από τα μέχρι τώρα γνωστά 
εγγειοβελτιωτικά έργα της Μυκηναϊκής εποχής είναι τα αποστραγγιστικά έργα της 
Κωπαΐδας. 

Οι κάτοικοι της περιοχής αυτής, μάλλον υπό την επίβλεψη των ηγεμόνων του 
Ορχομενού, κατάφεραν να αποστραγγίσουν ολοκληρωτικά τη λίμνη της Κωπαΐδας 
εκτρέποντας το ρου δύο ποταμών και να δημιουργήσουν μια τεράστια 
καλλιεργήσιμη έκταση, εξαφανίζοντας παράλληλα τα επικίνδυνα για την υγεία του 
πληθυσμού έλη της περιοχής.

Τα εγγειοβελτιωτικά έργα της Μυκηναϊκής εποχής προϋπέθεταν πολύχρονες και 
συστηματικές παρατηρήσεις των φυσικών φαινομένων και μεγάλη ακρίβεια στην 
κατασκευή τους, η οποία δε θα ήταν δυνατή χωρίς τη χρήση μαθηματικών 
υπολογισμών. Κατά μια άποψη, οι Μυκηναίοι διδάχτηκαν τις συγκεριμένες μεθόδους
από τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο, όπου παρόμοιες επιτυχείς προσπάθειες ήταν 
γνωστές ήδη από την τρίτη χιλιετία π.Χ. Παράλληλα μπορεί να υποτεθεί ότι οι 
Μυκηναίοι ηγέτες κάλεσαν ειδικευμένους μηχανικούς από εκεί, για να σχεδιάσουν τα 
έργα αυτά και να παρακολουθήσουν τη υλοποίησή τους. 

Τα έργα αυτά όμως δεν είναι το μόνο πεδίο της μυκηναϊκής τεχνολογίας όπου 
παρατηρούνται ριζοσπαστικές αλλαγές. Και σ' αυτή την περίπτωση μπορεί να ισχύει
ό,τι και στους άλλους τομείς της οικονομίας, ότι δηλαδή οι Μυκηναίοι γνώρισαν 
συγκεκριμένες πρακτικές στην Ανατολή και τις εφάρμοσαν αποτελεσματικά στη 



χώρα τους. Κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες και αν προέκυψαν, τα 
εγγειοβελτιωτικά έργα αποτελούν σίγουρα ένα δείγμα του καλά οργανωμένου 
συστήματος της μυκηναϊκής διοίκησης και της αποτελεσματικότητας της κεντρικής 
εξουσίας.
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