
2.3. Ο ΜΙΝΩΙΚΟΣ 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΑΛΚΟΥ



Μίνως Καλοκαιρινός
� Επιχειρηματίας
� Έκανε ερασιτεχνικές ανασκαφές πριν το 1900	
στον λόφο Κεφαλά - πριν από τον Έβανς

� Τα ευρήματα τα έστειλε σε μουσεία ή τα
φύλαξε

� Δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τις έρευνες

Άρθουρ Έβανς
� Βρετανός Αρχαιολόγος
� Ανασκαφές 1900- 1935	στον λόφο Κεφαλά
� Ανακάλυψε και αναστήλωσε εν μέρει τα
ανάκτορα της Κνωσού που μαρτυρούσαν έναν
σπουδαίο πολιτισμό
� Του έδωσε το όνομα “Μινωικός”	από τον
μυθικό βασιλιά Μίνωα



Ο μυθικός Μίνωας

� Γιός του Δία και της Ευρώπης
� Παντρεύτηκε την Πασιφάη.	
� Η Πασιφάη μετά από ένωση με ιερό ταύρο,	

γέννησε τον Μινώταυρο.	
� Ο γιος του Μίνωα Ανδρόγεως θριάμβευσε
στην Αθήνα σε αγώνεςà οι Αθηναίοι τον
θανατώνουνà τιμωρία:	ο Μίνωας τους
υποχρεώνει να στέλνουν νέες και νέους στον
Μινώταυρο

� Ο Θησέας τους λυτρώνει,	με τη βοήθεια της
Αριάδνης.



�Ονομάστηκε	έτσι	από	τον	βρετανό	
αρχαιολόγο	Sir	Άρθουρ	Έβανς

�Λαμπρός πολιτισμός:	έφτασε σε υψηλό
επίπεδο τη 3η και 2η χιλιετία:	

-Κοινωνική οργάνωση
-Οικονομική οργάνωση
-Καλλιτεχνική παραγωγή

Ο Μινωικός Πολιτισµός



3η χιλιετία: ανάπτυξη & εµπόριο

Α) ο πληθυσµός à αυξάνεται

Β) γεωργία και κτηνοτροφία à
συστηµατικές

Γ) κάτοικοι à µικροί οικισµοί

Δ) µεγάλη ανάπτυξη του ΕΜΠΟΡΙΟΥ



Επαφές και εμπόριο με:
� Αιγαίο – Κυκλάδες
� Ανατολική Μεσόγειο (κυρίως)
� Κύπρο
� Αίγυπτο

Το Μινωικό εµπόριο



Εξαγωγές:	
� λάδι,	κρασί
� ξυλεία,	αγγεία
� υφάσματα,	δέρματα
Εισαγωγές:	
� μέταλλα,	υλικά όπλων
� υλικά εργαλείων &	

καλλιτεχνημάτων (χαλκός,	
ασήμι)

ΟΙΚΙΣΜΟΙ	ΜΕ	ΜΕΓΑΛΟ	ΠΛΟΥΤΟ	&	ΕΚΤΑΣΗ

Το Μινωικό εµπόριο



2000	π.Χ.		 Μεγάλοι οικισμοί - πόλεις
� Κνωσός
� Φαιστός
� Μάλια
� Ζάκρος

1700	π.Χ.	à καταστροφή από σεισμόà

à νέα	ανάκτορα		1700-1450	π.Χ.

Τα πρώτα ανάκτορα



Τα νέα ανάκτορα 1700	-1450	π.Χ.

κυριαρχούν στο Αιγαίο

αποικίες σε Κύθηρα &	Ρόδο

σχέσεις με ηπειρωτική Ελλάδα

επηρεάζουν
τους Μυκηναίους

Η περίοδος της ακµής



Κέντρα:	
- Διοικητικά
- Οικονομικά
- Θρησκευτικά
- καλλιτεχνικά

Τα ανάκτορα



Τα ανάκτορα της Κνωσού

´



Τα ανάκτορα της Κνωσού

� κ



� Προσανατολισμό σε Βορρά-Νότο
� Ορθογώνια κεντρική αυλή – γύρω πτέρυγες
� Πολυώροφα – μεγάλες σκάλες
� Ύδρευση - αποχέτευση

� Τοιχογραφίεςà σε τι χρησιμεύουν σε εμάς;

� Έλλειψη οχύρωσηςà τι συμπεραίνουμε;	

Χαρακτηριστικά ανακτόρων



Ανάκτορα - χρήσεις
� Κατοικία του βασιλιά &
της οικογένειάς του

� Αποθήκες για
εμπορεύματα &	
παραγωγή

� Έδρα καλλιτεχνών

� Θρησκευτικά κέντρα

...ζούσαν,	λοιπόν,	εκεί	πολλοί	
υπάλληλοι,	τεχνίτες,	
αξιωματούχοι…



� κ



Μόνο ανάκτορα;

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ	ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ	&	
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Αγροικίες – επαύλεις (επαρχίες)	
� συγκέντρωναν τη γεωργική-κτηνοτροφική
παραγωγή

� έλεγχαν τη διακίνηση των προϊόντων

όλα	για	λογαριασμό	των	ανακτόρων!	

Πού	συγκεντρώνεται	η	διοίκηση;



ανάπτυξη εμπορίου γραφή
διοικητική οργάνωση

γιατί;	
Αρχικά:	
σαν ιερογλυφικά
Δίσκος Φαιστού

Κατόπιν:	
Γραμμική Α
(συλλαβογραφική)
à μυκηναϊκή Β

Γραφή



� Θαλασσοκρατία:
κυριαρχία στο Αιγαίο

� Εμπόριο:
Μεγάλη ζήτηση καλλιτεχνημάτων

� Αιγύπτιοι τάφοι απεικονίζουν μινωίτες
εμπόρουςà τι συμπεραίνουμε;	

Οικονοµία 1700-1450 π.Χ.



1450	π.Χ.
Σεισμός (;)à καταστροφή

Ευκαιρία για επικράτησηΜυκηναίων (γιατί;)

κυριαρχούν στην Κρήτη

1370	π.Χ.	οριστική	
καταστροφή

Το αναπάντεχο



Η θρησκεία
� θεότητες: γυναικείες (βλάστηση, άνθιση)

Ιερά: µικρά σε ανάκτορο / σπίτι / σπηλιά

(µερικά σε κορυφές λόφων)

� Ιερό δέντρο: ελιά

� Ιερό ζώο: ταύρος

� Τελετές: χοροί – αγώνες

(πχ. ταυροκαθάψια)
� Ιερατείο: κυρίως γυναίκες

� Πηγή: τα έργα τέχνης



Τέχνη - Τοιχογραφίες



Τέχνη - Τοιχογραφίες

Το γαλάζιο

πουλί



Τέχνη - Τοιχογραφίες

Το γαλάζιο

πουλί



Ταυροκαθάψια



Οι γαλάζιες κυρίες

.



Η «Παριζιάνα» Ο πρίγκηπας µε τα κρίνα



Οι γρύπες της αίθουσας του θρόνου



Κεραµική
Τα καµαραϊκά αγγεία

Ο ΤΡΟΧΟΣ βοηθά στην κατασκευή των αγγείων 

ΤΑ ΚΑΜΑΡΑΪΚΑ 
Βρέθηκαν στις Καµάρες

Στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου 



Καµαραϊκά αγγεία
Στο µουσείο του Ηρακλείου

Κατασκευάζονταν

στην Κνωσό και 

στη Φαιστό

Εξάγονταν σε Ανατ. Μεσόγειο και Αίγυπτο



Ειδώλια

Η θεά των Η θεά των Οι χορευτές
Περιστεριών όφεων



Ρυτά   και   κοσµήµατα



Για περισσότερα…
Μπορείς να δεις πολλά έργα της µινωικής τέχνης και να 
διαβάσεις για τα ανάκτορα και την εποχή της ακµής τους 
στους παρακάτω συνδέσµους: 

http://odysseus.culture.gr/h/4/gh42.jsp?obj_id=7844&pa
ge=2

http://users.sch.gr/vaskitsios/katsba/dim/c/toixografies/
toixografies-minwi.htm

Για τον δίσκο της Φαιστού: 
http://www.ime.gr/chronos/02/crete/gr/achievments/in
dex.html


