
Τo Αθέατο Μουσείο
The Unseen Museum

Το μυστικό του Θησαυρού του Ατρέα
The secret of the Treasury of Atreus

Στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο φυλάσσονται 234 θραύσματα από 
τον λίθινο ανάγλυφο διάκοσμο του Θησαυρού του Ατρέα στις Μυκήνες, 

που φιλοτεχνήθηκε τον 14ο αι. π.Χ. Πολλά από αυτά ενσωματώθηκαν 
στην αποκατάσταση των ημικιόνων του μνημείου, που στέκονται σήμερα 
στην Αίθουσα 4. Τα περισσότερα όμως φυλάσσονται και μελετώνται 
στις αποθήκες του Μουσείου. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα θραύσμα 
επιστυλίου από την πρόσοψη του μνημείου, με ανάγλυφα φυτικά μοτίβα 
και περίεργα χαραγμένα γκράφιτι των μέσων του 18ου αιώνα μ.Χ. που 
φαίνεται πως έγιναν από τον ιερέα του κοντινού χωριού (Χαρβάτι).

Το επιστύλιο εντόπισε και κατέγραψε πρώτος ο Βρετανός περιηγητής 
Sir William Gell το 1805, αναφέροντας πως το είδε σε ένα εκκλησάκι 
κοντά στο χωριό των Μυκηνών. Τα χαράγματα πρόσεξε πρώτος ο 
Παναγιώτης Σταματάκης, τον Ιανουάριο του 1878. Ο Σταματάκης 
απέσπασε το λίθινο θραύσμα και το έφερε στην Αθήνα, μαζί με τα 
ευρήματα της ανασκαφής του στον Θησαυρό του Ατρέα.

Το επιστύλιο φαίνεται πως είχε περισυλλέξει από τα χώματα του 
μνημείου το 1758 ένας παπάς, με την άφιξή του στην τοπική ενορία. Το 
χάραγμα παπαν θα μπορούσε να είναι η συντομογραφία του ονόματός 
του (Παπανικόλας ή Παπανδρέας). Η αναγραφή των υπόλοιπων 
ονομάτων στα πέταλα του αριστερού ημιρόδακα θυμίζει τη συνήθεια της 
αναγραφής σε εικονίσματα, των μελών μιας οικογένειας ως προσευχή 
υπέρ υγείας. 

Η μεταφορά του επιστυλίου από τον ιερέα του χωριού σε ένα εκκλησάκι 
και η φύλαξη ορισμένων άλλων θραυσμάτων του μνημείου σε οικίες 
χριστιανών της περιοχής υποδεικνύει ένα είδος οικειοποίησης των 
αρχαίων καλλιτεχνημάτων από τους ελληνορθόδοξους κατοίκους του 
Χαρβατίου (το προεπαναστατικό όνομα των Μυκηνών), που ένιωσαν 
την ανάγκη να τα διαφυλάξουν και ενδεχομένως να είδαν σε αυτά το 
αποτύπωμα της καταγωγής και της ταυτότητάς τους, 70 χρόνια πριν 
από την Ελληνική Επανάσταση

The National Archaeological Museum of Athens houses 234 
fragments of the stone relief decoration of the Treasury of Atreus 

at Mycenae, dated to the 14th c. BC. Quite a few are incorporated 
into the restored semi-columns of the monument, which stand today in 
Gallery 4. However, most of the fragments are kept and studied in the 
museum’s storerooms. Among them, a fragment of the monument’s 
epistyle stands out, decorated with Mycenaean floral motifs in relief 
and bearing strange engraved graffiti from the 18th century AD. 

Sir William Gell first located the epistyle in 1805, reporting that he saw 
it in a little chapel near the village of Mycenae. Panagiotis Stamatakis 
was the first to notice the engravings on it in January 1878. Stamatakis 
then retrieved the stone fragment and brought it to Athens, along with 
the findings of his excavation in the Treasury of Atreus.

The epistyle seems to have been collected by a priest in 1758, upon 
his arrival in the local parish. The word παπαν could be an abbreviation 
of his name. The inscription of the rest of the names on the petals of 
the left rosette recalls the custom of inscribing the names of a family’s 
members on icons, as a prayer for their health.

The transfer of the epistyle by the priest of the village to a chapel and the 
storage of some other fragments of the monument in the houses of local 
Christians indicates a kind of appropriation of the ancient artefacts by 
the Greek Orthodox inhabitants of Harvati (the pre-revolutionary name 
of Mycenae), who felt the need to preserve them and may have seen in 
them the imprint of their origin and identity, 70 years before the Greek 
War of Independence.

Τμήμα επιστυλίου από ερυθρό μάρμαρο (rosso antico). Από την διακοσμημένη πρόσοψη 
του Θησαυρού του Ατρέα. Περί το 1350 π.Χ. (ΥΕ ΙΙΙ Α2 περίοδος), αρ. κατ. ΕΑΜ Π 1481. 

Part of an epistyle of red marble (rosso antico). From the decorated facade of the Treasury 
of Atreus. Ca 1350 BC (LH IIIA2 period), inv. no NAM P 1481. 

(Σχέδιο Γιάννη Νάκα)


