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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄:  Η ΕΠΟΦΗ ΤΟΥ ΦΑΛΚΟΥ 

 

 

2. Ο Κσκλαδικός πολιηιζμός. (ζελ.  21-22) 

 

 Αλαπηύρζεθε θαηά ηελ 3
ε
 θαη 2

ε
 ρηιηεηία π.Χ. 

 Επλνϊθνί παξάγνληεο ήηαλ ην ήπην θιίκα θαη ε πξνλνκηαθή γεωγξαθηθή ζέζε ηωλ 

Κπθιάδωλ 

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

ε
 ρηιηεηία 

άξρηζαλ λα παξαθκάδνπλ ιόγω ηεο αλόδνπ ηνπ κηλωηθνύ πνιηηηζκνύ.  

 Ο πην ζύλζεηνο θπθιαδηθόο νηθηζκόο βξίζθεηαη ζην Αθξωηήξη ηεο Σαληνξίλεο.  

 Χαξαθηεξηζηηθά ηνπ θπθιαδηθνύ πνιηηηζκνύ είλαη ηα κηθξά καξκάξηλα εηδώιηα. 

 

 

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

   (ζελ.  23-28) 

 

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

2
ε
 ρηιηεηία π.Χ. θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ηνλ κπζηθό βαζηιηά ηεο Κλωζνύ Μί-

λωα.  

 Γύξω ζην 2.000 π.Χ. εκθαλίδνληαη ηα πξώηα αλάθηνξα ηα νπνία είλαη θαη ην θέ-

ληξν όιωλ ηωλ δηνηθεηηθώλ, νηθνλνκηθώλ θαη πνιηηηζηηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ.  

 Τα αλάθηνξα πνπ έρνπλ βξεζεί είλαη ηεο Κλωζνύ, ηεο Φαηζηνύ, ηωλ Μαιίωλ θαη 

ηεο Ζάθξνπ θαη έρνπλ όια έλα ζπγθεθξηκέλν αξρηηεθηνληθό ζρέδην.  

 Η κηλωηθή θνηλωλία ήηαλ απζηεξά ηεξαξρεκέλε θαη ε εμνπζία απόιπηα ζπγθε-

ληξωηηθή.  

 Οη Μηλωίηεο θπξηάξρεζαλ ζηηο αξρέο ηηο 2
εο

 ρηιηεηίαο π.Χ. ζηελ Αλαηνιηθή Με-

ζόγεην, πξαγκαηνπνηώληαο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο κε ηνπο ιανύο ηεο επνρήο, θαη 

δεκηνύξγεζαλ κηα παλίζρπξε εκπνξηθή θαη λαπηηθή δύλακε.  

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

πξόηππν γηα ηελ αλάπηπμε ηεο Μπθελαϊθήο γξαθήο.  

 Σηε κηλωηθή ζξεζθεία θπξηαξρνύζαλ γπλαηθείεο ζεόηεηεο νη νπνίεο ιαηξεύνληαλ 

ζπλήζωο ζε ζπήιαηα. Επίζεο ν ηαύξνο ήηαλ ηεξό δών, ελώ ππήξραλ θαη ηεξά δέ-

ληξα (π.ρ. ε ειηά).  

 Οη Μηλωίηεο αλέπηπμαλ πνιιέο κνξθέο ηέρλεο κε κεγάιε πνηθηιία θαη πξωηνηπ-

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

 Ο κηλωηθόο πνιηηηζκόο θαηαζηξάθεθε γύξω ζην 1450 π.Χ. από κηα πνιύ ηζρπξή 

έθξεμε ηνπ εθαηζηείνπ ηεο Σαληνξίλεο.  

 

 

5. Ο Μσκηναϊκός κόζμος.   -  6. Μσκηναϊκή θρηζκεία και ηέτνη. (ζελ.  29-35) 

 

 Ο πνιηηηζκόο πνπ αλαπηύρζεθε από ην 1.600 ωο ην 1.100 π.Χ. ζηελ επεηξωηηθή 

Ειιάδα νλνκάδεηαη κπθελαϊθόο ιόγω ηωλ Μπθελώλ, ηνπ ζεκαληηθόηεξνπ θέ-

ληξνπ εθείλεο ηεο επνρήο.  

 Τα πξώηα αλαθηνξηθά ζπγθξνηήκαηα ρηίζηεθαλ ην 1.400 π.Χ. θαη άθκαζαλ κέρξη 

ην 1.200 π.Χ. Τα θπξηόηεξα βξίζθνληαλ ζηελ Πεινπόλλεζν (Μπθήλεο, Τίξπλζα, 

Πύινο).  
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 Ο κπθελαϊθόο πνιηηηζκόο δέρζεθε επεξγεηηθή ώζεζε από ηνλ κηλωηθό πνιηηηζκό 

κε ηνλ νπνίν ήξζε ζε επαθή από ηνλ 17
ν
 π.Χ. αηώλα θαη από ηνλ νπνίν πήξε πνι-

ιά ζηνηρεία ζηελ ηερλνινγία, ζηηο ηέρλεο θαη ζηε γξαθή.  

 Η νηθνλνκία ηεο κπθελαϊθήο επνρήο βαζηδόηαλ ζηε γεωξγία θαη ηελ θηελνηξνθί-

α, ζε δηάθνξεο κνξθέο βηνηερλίαο, αιιά θπξίωο ζην εκπόξην θαη ηε λαπηηιία.  

 Οη Μπθελαίνη είραλ θάπνηα θνηλά ζεκεία πνπ ηνπο έλωλαλ όπωο α) ε γιώζζα, β) 

ε ζξεζθεία, θαη γ) ε θνηλωληθή θαη πνιηηηθή νξγάλωζε.  

 Η κπθελαϊθή θνηλωλία ήηαλ απζηεξά δνκεκέλε ζε κνξθή «ππξακίδαο». Σηελ 

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

μηωκαηνύρνη θαη ην ηεξαηείν, θαη ζηε ζπλέρεηα νη γεωξγνί, νη θηελνηξόθνη, νη βην-

ηέρλεο, νη έκπνξνη, θαη ηέινο νη δνύινη.  

 Οη Μπθελαίνη αλέπηπμαλ κηα κνξθή γξαθήο, ηε Γξακκηθή Β΄, ε νπνία, όπωο α-

πνθαιύθζεθε ην 1952, ήηαλ κηα κνξθή ηεο ειιεληθήο γιώζζαο. Η γλώζε ηεο 

Γξακκηθήο Β΄ ήηαλ πξνλόκην κηαο θιεηζηήο ηάμεο εμεηδηθεπκέλωλ γξαθέωλ.  

 Ο κπθελαϊθόο πνιηηηζκόο εμαπιώζεθε ζε όιε ηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην κέζω 

ηωλ εκπνξηθώλ ζπλαιιαγώλ θαη ηεο ίδξπζεο απνηθηώλ.  

 Οη Μπθελαίνη εηζάγνπλ ην Πάλζενλ πνπ θπξηαξρεί ζηελ αξραία ειιεληθή ζξε-

ζθεία κε εμαίξεζε ηνλ Απόιιωλα.  

 Τν θύξην γλώξηζκα ηεο κπθελαϊθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη νη κεγάιεο θαη νρπξω-

κέλεο κε νγθώδε ηείρε αθξνπόιεηο, όπωο επίζεο θαη νη ζνιωηνί ηάθνη.  

 Σην επίπεδν ηεο ηέρλεο νη Μπθελαίνη επεξεάζηεθαλ από ην κηλωηθό πνιηηηζκό 

(ηόζν ζηηο ηνηρνγξαθίεο όζν θαη ζηηο πιαζηηθέο ηέρλεο).  


