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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄:  Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ 1.100 π.Χ. ΕΩΣ ΤΟ 800 π.Χ.  

1. Οη κεηαβαηηθνί ρξόλνη (ζει. 37 – 39) 

 Από ην 1.100 π.Χ. ωο ην 950 π.Χ. ε Διιάδα βξίζθεηαη ζε αλαζηάηωζε:  

 κεηώλεηαη ν πιεζπζκόο 

 ε νηθνλνκία θαη ην εκπόξην πεξηνξίδνληαη  

 ε θεληξηθή εμνπζία απνδπλακώλεηαη 

 

 Οη αηηίεο ηεο αλαζηάηωζεο:  

  Οη κεηαθηλήζεηο ειιεληθώλ πιεζπζκώλ από ηελ πεξηνρή ηεο Πίλδνπ 

πξνο ηελ Κεληξηθή θαη Νόηηα Διιάδα.  

 Κπξίωο ε καδηθή κεηαθίλεζε ηωλ Γωξηέωλ από ηελ Ήπεηξν (Κάζνδνο 

ηωλ Δωξηέωλ), πνπ εγθαζίζηαληαη ζηελ Κεληξηθή Διιάδα θαη ζηελ Πε-

ινπόλλεζν.  

 

 Τα απνηειέζκαηα ηεο αλαζηάηωζεο:  

 Πξνθαινύληαη αιπζηδωηέο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκώλ: π.ρ. νη Θεζζα-

ινί από ηελ Πίλδν εγθαζίζηαληαη ζηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο, νη Βνηω-

ηνί από ηελ πεδηάδα ηεο Θεζζαιίαο εγθαζίζηαληαη ζηελ πεδηάδα ηεο 

Βνηωηίαο, νη Ίωλεο από ηε βόξεηα Πεινπόλλεζν εγθαζίζηαληαη ζηελ Αη-

ηηθή ηελ Δύβνηα θαη ηηο Κπθιάδεο.  

 Οη Έιιελεο ρωξίδνληαη ζηηο βαζηθέο θπιεηηθέο νκάδεο (θνηλόηεηεο): 

Δωξηείο – Ίωλεο - Αηνιείο. Αξρεγόο ηεο θάζε θνηλόηεηαο είλαη ν θαιύ-

ηεξνο πνιεκηζηήο.  

 Δηακνξθώλνληαη νη δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο γιώζζαο: Δωξηθή – Ιω-

ληθή - Αηνιηθή. 

 

 Ο πξώηνο ειιεληθόο απνηθηζκόο:  

 ζηελόηεηα ρώξνπ, αλαζθάιεηα θαη νηθνλνκηθόο καξαζκόο νδεγνύλ 

ηα ηξία ειιεληθά θύια γύξω ζην 900 π.Χ. ζε κεηαθηλήζεηο πξνο ηα 

λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηελ Μηθξά Αζία.  

 Οη Δωξηείο απνηθίδνπλ ηελ Κξήηε, ηελ Μήιν, ηελ Θήξα, ηα Γωδεθάλε-

ζα θαη ην λόηην ηκήκα ηεο κηθξαζηαηηθήο αθηήο (Δωξηθή εμάπνιε). 

 Οη Ίωλεο απνηθίδνπλ ηε Σάκν, ηε Χίν θαη ην θεληξηθό ηκήκα ηεο κηθξα-

ζηαηηθήο αθηήο (Ιωλία).  

 Οη Αηνιείο απνηθίδνπλ ηελ Λέζβν, ηελ Τέλεδν θαη ην βόξεην ηκήκα ηεο 

κηθξαζηαηηθήο αθηήο (Αηνιίο).  

 Οη Έιιελεο ηδξύνπλ λέεο πόιεηο πνπ ζύληνκα αθκάδνπλ θαη πξωηαγωλη-

ζηνύλ ζηελ νηθνλνκία θαη ηνλ πνιηηηζκό.  

 Τα νκεξηθά έπε:  

 Οη Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο λνζηαιγνύλ ηελ Διιάδα θαη αξρίδνπλ λα 

ζπλζέηνπλ ηξαγνύδηα (ηα έπε) πνπ εμπκλνύλ ηνπο πξνγόλνπο ηνπο θαη 

μαλαδωληαλεύνπλ ηελ παιηά επνρή. Τα πην γλωζηά από απηά είλαη ηα 

νκεξηθά έπε.  

 Η παξνπζίαζε όκωο ηεο παιηάο επνρήο δελ είλαη πάληα ζωζηή. Ο Όκε-

ξνο παξεκβάιιεη θαη ζηνηρεία ηεο δηθήο ηνπ επνρήο. Π.ρ. δελ ππάξρεη 

θεληξηθή εμνπζία αιιά πνιινί δηαθνξεηηθνί βαζηιηάδεο (Αγακέκλνλαο, 

Αρηιιέαο, Μελέιανο θιπ.).  


