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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄: Ζ ΔΠΟΥΖ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ (ζει. 13-35) – ΠΔΡΗΛΖΠΣΗΚΑ 

 

1. Οι λαοί και οι πολιηιζμοί ηης Αναηολής.  

 

 Οι λαοί της Μεσοποταμίας:  Σοσμέριοι (εθεπξίζθνπλ ηνλ ηξνρό, ην άξνηξν 

θαη ηε ζθελνεηδή γξαθή)   

                                                                   Βαβσλώνιοι (αλαπηύζζνπλ ηε λνκνζεζία θαη 

ηελ αζηξνλνκία) 

                                                                   Ασσύριοι (δηαθξίλνληαη γηα ηελ πνιεκηθή 

ηνπο ηθαλόηεηα)  

 

 Η Αίγσπτος:  Ο πνηακόο Νείινο είλαη ε βάζε όιεο ηεο δσήο ησλ Αηγππηίσλ 

(θαιιηεξγνύλ γύξσ από ηηο εύθνξεο όρζεο ηνπ, ελώ ςαξεύνπλ θαη θπλεγνύλ γύξσ 

από απηόλ) 

                                     Γηα πεξίπνπ 2.000 ρξόληα ε Αίγππηνο ππήξμε έλα παλίζρπξν 

θξάηνο κε ζπγθεληξσηηθή εμνπζία θαη απζηεξή ηεξαξρία.  

                                     Ο αλώηαηνο θαη απόιπηνο άξρνληαο ήηαλ ν βαζηιηάο (Φαξαώ). 

Δίρε θαη ζξεζθεπηηθέο εμνπζίεο (ζεσξνύληαλ γηνο ηνπ ζενύ Όζηξη). Σν 90% ησλ 

Αηγππηίσλ απνηεινύληαλ από ρσξηθνύο θαη ηερλίηεο.  

                                     Οη Αηγύπηηνη ρξεζηκνπνηνύζαλ έλα είδνο γξαθήο, ηα 

ηεξνγιπθηθά.  

 

 Οι λαοί της Παλαιστίνης:  Φοίνικες (ήηαλ άξηζηνη θαη δηάζεκνη λαπηηθνί θαη 

έκπνξνη, επηλόεζαλ έλα αιθάβεην από ην νπνίν δεκηνπξγήζεθε αξγόηεξα ην 

ειιεληθό αιθάβεην).  

                                                               Εβραίοι (ζηελ αξρή ήηαλ λνκάδεο, αιιά 

αξγόηεξα εγθαηαζηάζεθαλ ζηελ πεξηνρή ηεο Παιαηζηίλεο κε έδξα ηελ Ηεξνπζαιήκ / 

είλαη ν πξώηνο ιαόο κε κνλνζετζηηθή ζξεζθεία  ηεξό βηβιίν ε Παιαηά Γηαζήθε).  

 

2. Ο Κσκλαδικός πολιηιζμός. 

 

 Αλαπηύρζεθε θαηά ηελ 3
ε
 θαη 2

ε
 ρηιηεηία π.Υ. 

 Δπλντθνί παξάγνληεο ήηαλ ην ήπην θιίκα θαη ε πξνλνκηαθή γεσγξαθηθή ζέζε ησλ 

Κπθιάδσλ 

 Οη Κπθιαδίηεο θπξηάξρεζαλ ηελ 3
ε
 ρηιηεηία ζην Αηγαίν, αιιά από ηε 2

ε
 ρηιηεηία 

άξρηζαλ λα παξαθκάδνπλ ιόγσ ηεο αλόδνπ ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ.  

 Ο πην ζύλζεηνο θπθιαδηθόο νηθηζκόο βξίζθεηαη ζην Αθξσηήξη ηεο αληνξίλεο.  

 Υαξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιαδηθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ηα κηθξά καξκάξηλα εηδώιηα. 

 

3. Ο Μινωικός πολιηιζμός.   -  4.  Η θρηζκεία και η ηέτνη ηων Μινωιηών.  

 

 Μησληθόο νλνκάδεηαη ν πνιηηηζκόο πνπ άθκαζε ζηελ Κξήηε θαηά ηελ 3
ε
 θαη ηε 

2
ε
 ρηιηεηία π.Υ. θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνλ κπζηθό βαζηιηά ηεο Κλσζνύ 

Μίλσα.  

 Γύξσ ζην 2.000 π.Υ. εκθαλίδνληαη ηα πξώηα αλάθηνξα ηα νπνία είλαη θαη ην 

θέληξν όισλ ησλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξζαηεξηνηήησλ.  

 Σα αλάθηνξα πνπ έρνπλ βξεζεί είλαη ηεο Κλσζνύ, ηεο Φαηζηνύ, ησλ Μαιίσλ θαη 

ηεο Εάθξνπ θαη έρνπλ όια έλα ζπθγθεξηκέλν αξρηηεθηνληθό ζρέδην.  

 Ζ κηλσηθή θνηλσλία ήηαλ απζηεξά ηεξαξρεκέλε θαη ε εμνπζία απόιπηα 

ζπγθεληξσηηθή.  
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 Οη Μηλσίηεο θπξηάξρεζαλ ζηηο αξρέο ηηο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Υ. ζηελ Αλαηνιηθή 

Μεζόγεην, πξαγκαηνπνηώληαο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ιανύο ηεο επνρήο, 

θαη δεκηνύξγεζαλ κηα παλίζρπξε εκπνξηθή θαη λαπηηθή δύλακε.  

 Οη Μηλσίηεο αλέπηπμαλ έλα ζύζηεκα γξαθήο, ηε Γξακκηθή Α, πνπ ππήξμε ην 

πξόηππν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Μπθελατθήο γξαθήο.  

 ηε κηλσηθή ζξεζθεία θπξηαξρνύζαλ γπλαηθείεο ζεόηεηεο νη νπνίεο ιαηξεύνληαλ 

ζπλήζσο ζε ζπήιαηα. Δπίζεο ν ηαύξνο ήηαλ ηεξό δών, ελώ ππήξραλ θαη ηεξά 

δέληξα (π.ρ. ε ειηά).  

 Οη Μηλσίηεο αλέπηπμαλ πνιιέο κνξθέο ηέρλεο κε κεγάιε πνηθηιία θαη 

πξσηνηππία (ηνηρνγξαθίεο, αγγεηνπιαζηηθή, θνζκήκαηα, εηδώιηα θ.ά.). 

 Ο κηλσηθόο πνιηηηζκόο θαηαζηξάθεθε γύξσ ζην 1450 π.Υ. από κηα πνιύ ηζρπξή 

έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο αληνξίλεο.  

 

5. Ο Μσκηναϊκός κόζμος.   -  6. Μηκσναϊκή θρηζκεία και ηέτνη.  

 

 Ο πνιηηηζκόο πνπ αλαπηύρζεθε από ην 1.600 σο ην 1.100 π.Υ. ζηελ επεηξσηηθή 

Διιάδα νλνκάδεηαη κπθελατθόο ιόγσ ησλ Μπθελώλ, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ 

θέληξνπ εθείλεο ηεο επνρήο.  

 Σα πξώηα αλαθηνξηθά ζπγθξνηήκαηα ρηίζηεθαλ ην 1.400 π.Υ. θαη άθκαζαλ κέρξη 

ην 1.200 π.Υ. Σα θπξηόηεξα βξίζθνληαλ ζηελ Πεινπόλλεζν (Μπθήλεο, Σίξπλζα, 

Πύινο).  

 Ο κπθελατθόο πνιηηηζκόο δέρζεθε επεξγεπηηθή ώζεζε από ηνλ κηλσηθό 

πνιηηηζκό κε ηνλ νπνίν ήξζε από ηνλ 17
ν
 αηώλα ζε επαθή θαη από ηνλ νπνίν πήξε 

πνιιά ζηνηρεία ζηελ ηερλνινγία, ζηηο ηέρλεο θαη ζηε γξαθή.  

 Ζ νηθνλνκία ηεο κεθπλατθήο επνρήο βαζηδόηαλ ζηε γεσξγία θαη ηελ 

θηελνηξνθία, ζε δηάθνξεο κνξθέο βηνηερλίαο, αιιά θπξίσο ζην εκπόξην θαη ηε 

λαπηηιία.  

 Οη Μπθελαίνη είραλ θάπνηα θνηλά ζεκεία πνπ ηνπο έλσλαλ όπσο α) ε γιώζζα, β) 

ε ζξεζθεία, θαη γ) ε θνηλσληθή θαη πνιηηηθή νξγάλσζε.  

 Ζ κπθελατθή θνηλσλία ήηαλ απζηεξά δνκεκέλε ζε κνξθή «ππξακίδαο». ηελ 

θνξπθή βξηζθόηαλ ν ἄλαμ (βαζηιηάο) θαη ε νηθνγέλεηά ηνπ, αθνινπζνύζαλ νη 

αμησκαηνύρνη θαη ην ηεξαηείν, θαη ζηε ζπλέρεηα νη γεσξγνί, νη θηελνηξόθνη, νη 

βηνηέρλεο, νη έκπνξνη, θαη ηέινο νη δνύινη.  

 Οη Μπθελαίνη αλέπηπμαλ κηα κνξθή γξαθήο, ηε Γξακκηθή Β΄, ε νπνία, όπσο 

απνθαιύθζεθε ην 1952, ήηαλ κηα κνξθή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Ζ γλώζε ηεο 

Γξακκηθήο Β΄ ήηαλ πξνλόκην κηαο θιεηζηήο ηάμεο εμεηδηθεπκέλσλ γξαθέσλ.  

 Ο κπθελατθόο πνιηηηζκόο εμαπιώζεθε ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην κέζσ 

ησλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ίδξπζεο απνηθηώλ.  

 Οη Μπθελαίνη εηζάγνπλ ην Πάλζενλ πνπ θπξηαξρεί ζηελ αξραία ειιεληθή 

ζξεζθεία κε εμαίξεζε ηνλ Απόιισλα.  

 Σν θύξην γλώξηζκα ηεο κπθελατθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη νη κεγάιεο θαη 

νρπξσκέλεο κε νγθώδε ηείρε αθξνπόιεηο, όπσο επίζεο θαη νη ζνισηνί ηάθνη.  

 ην επίπεδν ηεο ηέρλεο νη Μπθελαίνη επεξεάζηεθαλ από ην κηλσηθό πνιηηηζκό 

(ηόζν ζηηο ηνηρνγξαθίεο όζν θαη ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο).  


