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Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΟΡΤΣΕΡΑ 



Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ  

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΌΣ ΠΟΥ ΈΜΕΙΝΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ  



Η αρχή του Μυκηναικού πολιτισμού 

 Μυκηναϊκός ονομάζεται ο πολιτισμός που αναπτύχθηκε στην 
ηπειρωτική Ελλάδα κατά την ύστερη Εποχή του χαλκού(1600 
έως 1100π.Χ.). Θεωρείται ο πρώτος μεγάλος ελληνικός 
πολιτισμός.Πήρε το ονομά του από το σπουδαιότερο κέντρο του 
τις Μυκήνες. 

 



Η περίοδος των βασιλικών τάφων  

 Η πρώτη φάση ανάπτυξης του Μυκηναϊκού πολιτισμού 
σημαδεύεται από τους πλούσιους βασιλικούς τάφους της 
Ακρόπολης των Μυκηνών,που ήρθαν στο φως με την ανασκαφή 
που έκανε ο γερμανός επιχειρηματίας Ερρίκος Σλιμαν. 

 



Η περίοδος των μεγάλων ανακτόρων  

 Το 1400π.Χ. χτίζονται ταυτόχρονα μεγάλα ανάκτορα στις 
Μυκήνες,την Τίρυνθα,την Πύλο και την Θήβα. Τα ανάκτορα 
χτίζονται σε κορυφές οχυρωμένων ακροπόλεων και 
αποτελούσαν το διοικητικό κέντρο κάθε περιοχής. 



Επιρροές από τη μινωική Κρήτη 

 Οι Μυκηναϊκή ήδη από τον 19ο αιώνα π.Χ.,υιοθέτησαν και 
αφομοιωσαν πολλά στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού,χωρίς 
όμως να χάσουν τη δική τους ταυτοτητα.Από τους Μινωίτες 
δανείστηκαν: 

 Τεχνολογικά επιτεύγματα 

 Μορφές τεχνης 

 Την ιδέα της γραφης.  

 



Μνημειακή αρχιτεκτονική 

 Οι Μυκηναίοι πρωτοτυπούν και κατασκευάζουν οχυρώσεις για 
τις ακροπόλεις τους, τα κυκλώπεια τείχη, καθώς και 
εντυπωσιακούς θολωτούς τάφους. 

 

 

 

 

 

 Κυκλώπεια Τείχη(Μυκήνες)                       Θολωτός τάφος Ατρέα  



Οικονομική οργάνωση 
 

 Οι Μυκηναϊκή ασχολήθηκαν κυρίως με την Γεωργια και την 
κτηνοτροφία, που αποτελούσαν και τη βάση της οικονομίας τους. 

 Ανέπτυξαν και διάφορους Βιοτεχνικού κλάδους, όπως 
ελεφαντουργια, λιθοτεχνια και μεταλλουργία. 

 Το μεγαλείο και η ακτινοβολία των Μυκηναίων οφείλεται κυρίως 
στην ανάπτυξη της ναυτιλίας και του εμπορίου.Απο τα μέσα του 19ου 
αιώνα π.Χ. που οι Μυκηναιοι καταλαμβάνουν την Κνωσό, το 
ελληνικό στοιχείο κυριαρχεί στη θάλασσα και εξαπλώνεται στη 
Μεσόγειο. 
 



Ο Τρωικός πόλεμος 

 

 Η θαλάσσια εξάπλωση των Μυκηναίων δεν έγινε φυσικά με 
ειρηνικό τρόπο.Ο Τρωικός πόλεμος απηχεί τις υπερποντιες 
πολεμικές επιτηρήσεις της εποχής εκείνης , που 
αποσκοπούσαν στον οικονομικό ελγχο σημαντικών 
ναυτιλιακών και εμπορικών σταθμών, όπως η Τροία. 

 

 

 



Στοιχεία που ένωναν τους Έλληνες 

 Τα στοιχεία που ένωναν τα διάφορα ελληνικά φύλλα στην 
μυκηναϊκή εποχή ήταν: 

 Η κοινή ελληνική γλώσσα  

 Η κοινή θρησκεία, οι κοινές μεταθανατιες δοξασίες 

 Η ομοιομορφία στην κοινωνικοπολιτική οργάνωση και στους 
θεσμούς. 

 

 

 



Η κοινωνική ιεραρχία  Στην κορυφή βρίσκεται ο 
Αναξ(βασιλιας) μαζι με την 
οικογένεια του ζούσε στο 
ανάκτορο, το κέντρο εξουσίας 
κάθε περιοχής. 

 Ακολουθούν οι αυλικοί. 
 Ακολουθεί το ιερατείο(ιερεις). 
 Ακολουθούν οι δήμοι που ήταν 

πολυάριθμοι, οργανωμένοι σε 
χωριά γύρω από το 
ανάκτορο.Στους δήμους ζουν οι 
γεωργοί, κτηνοτρόφοι και οι 
τεχνίτες. 

 Οι δούλοι βρίσκονται στη 
κατώτερη βαθμίδα 



Επιγραφές σε Γραμμική Β στην Κνωσό και Πύλο  

 Στην Κνωσό της Κρήτης οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλές πήλινες 
επιγραφές γραμμένες σε Γραμμική Β, οι οποίες χρονολογηθηκαν 
μετά το 1400π.Χ. Παρόμοιες επιγραφές βρέθηκαν και στην Πύλο της 
Μεσσηνίας. 
 



Η αποκρυπτογράφηση και το είδος γραφής  

 Το 1952 οι Βρετανοί Μάικλ Βεντρις και Τζον Τσαντγουικ αποκρυπτογράφησαν τη 
γραφή των πινακίδων που ήρθε στο φώς με τις ανασκαφές, τη Γραμμική Β’. Έτσι 
διαπιστώθηκε ότι η γραφή ήταν ελληνική. Νεότερες ανασκαφές έφεραν στο φώς 
πινακίδες με τη Γραμμική Β’ στη Θήβα, στις Μυκήνες, στην Τίρυνθα και στα Χανιά. 

 Η Γραμμική Β’ (όπως και η Γραμμική Α’) είναι συλλαβικη γραφή= κάθε σύμβολο 
αποδίδει μια συλλαβή (π.χ. πα,τα,ρο,μα,τι). 

 Πολλοί επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η Γραμμική Β’ είναι η εξέλιξη της Γραμμικής Α’. 

 Για την προέλευση της Γραμμικής Β’ διαμορφώνονται στο αντίθετες απόψεις:   

 1η άποψη: Η Γραμμική Β’ γεννήθηκε στην ηπειρώτικη Ελλάδα και μεταφέρθηκε στην 
Κρήτη. 

 2η άποψη: Η Γραμμική Β‘ προήλθε από τη Γραμμική Α’ και πέρασε στην Ελλάδα. 

 

 

 



Το περιεχόμενο των πινακίδων με Γραμμική Β’ 

Το περιεχόμενο των πινακίδων είναι πολύ σημαντικό, γιατί μας 
δίνει πληροφορίες: 

Α.για τις οικονομικές και εμπορικές δραστηριότητες των 
ανακτόρων, όπως διακίνηση των γεωργικών και κτηνοτροφικών 
προϊόντων. 

Β.για τη διοικητική οργάνωση και τη θρησκευτική ζωή του 
Μυκηναϊκού κόσμου. 

 



Ποιοι γνώριζαν γραφή στα μυκηναϊκα χρόνια  

 Στα μυκηναϊκα χρόνια το προνόμιο της γνώσης της γραφής 
είχε μια εξιδικευμενη ομάδα γραφεων Που εργάζονταν στα 
γραφεία των ανακτορικων κέντρων. Αυτός ίσος να ήταν και ο 
λόγος που η γραφή αυτή εξαφανίστηκε μετά την πτώση των 
ανακτόρων (1200 π.Χ.) 

 



Η ακμή των Μυκηναίων 

 Το 1450 π.Χ. οι Μυκηναιοι με την κυριαρχία τους στην Κρήτη 
γίνονται θαλασσοκρατορες. 

 Ιδρύουν αποικίες και εμπορικούς σταθμούς σε όλο το Αιγαίο και 
τα παράλια της Μικράς Ασίας. 

 Ταξιδεύουν μέχρι την Εγγύς Ανατολή(σημερινές χώρες στη 
Μεσόγειο: Συρια, Λίβανο, σύγχρονο Ισραήλ, Ιορδανία, και 
Αίγυπτο, καθώς και Αρμενία),τη Ν. Ιταλία, τη Σικελία, την 
Ισπανία και έχουν επαφές με την Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη. 

 

 



Η παρακμή των Μυκηναίων 

 Περίπου το 1200 π.Χ. σημειώνεται παρακμή της μυκηναϊκής 
δύναμης. Ανάκτορα, ακροπόλεις και οικισμοί καταστρέφονται. 
Εξαφανίζεται η Γραμμική Β‘. 

 Τα ελληνικά θα εμφανιστούν ξανά τον 8ο αιώνα π.Χ. 



Αίτια παρακμής του Μυκηναϊκού Πολιτισμού 

 Μετακίνηση των νέων φύλων (Κάθοδος Δωριέων). 

 Εσωτερικές αναταραχές. 

 Τρομακτική αναστάτωση που επικρατεί στην ανατολική λεκάνη 
της Μεσογείου, όταν κατέρρευσε το κράτος των Χετταιων και 
άρχισαν οι επιθέσεις των «λαών της θάλασσας» εναντίον της 
Αιγύπτου. 



Συνέπειες  

 Πτώση του μυκηναϊκού εμπορίου. 

 Παρακμή των μυκηναϊκών ανακτόρων. 

 Ο Μυκηναϊκος πολιτισμός έχασε τη δύναμη του και κατέρρευσε. 

 Όμως, πολλά στοιχεία του θα υιοθετήσουν από την επόμενη 
περίοδο του ελληνικού πολιτισμού. 


