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ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η θρησκεία και η γραφή των Μυκηναίων

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_10_5a.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να
ακούσετε την αφήγηση!!!

Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τη Μεγάλη Θεά, που ήταν θεά της βλάστησης, της άγριας
φύσης και των άγριων ζώων, αλλά κυρίως πολλούς από
τους θεούς του Ολύµπου,
όπως τον Δία, την Ήρα, την Αθηνά, τον Ποσειδώνα και άλλους.
Δεν έκτιζαν µεγάλους ναούς για τους θεούς τους. Τους λάτρευαν σε µικρά ιερά και σε ιερά
άλση. Τους πρόσφεραν φρούτα, σπόρους, γάλα και µέλι και πολλές φορές στο βωµό τους
θυσίαζαν ζώα.
Πίστευαν ότι οι νεκροί ζουν µετά το θάνατό τους. Γι’ αυτό έσκαβαν στις πλαγιές των
λόφων και έφτιαχναν µεγαλοπρεπείς τάφους µε θολωτή οροφή. Εκεί τοποθετούσαν τους
βασιλικούς νεκρούς. Μερικές φορές σκέπαζαν το πρόσωπό τους µε χρυσές προσωπίδες.
Κοντά τους έβαζαν τα προσωπικά τους αντικείµενα: κοσµήµατα, κύπελλα, αγγεία, όπλα.
Όλα αυτά ονοµάζονται
κτερίσµατα.
Στους περίφηµους θολωτούς τάφους, που βρίσκονται κοντά στην ακρόπολη των
Μυκηνών, οι αρχαιολόγοι ανακάλυψαν πολλά κτερίσµατα χρυσά, ασηµένια, χάλκινα και
πήλινα. Όλα αυτά βρίσκονται σήµερα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.
Οι Μυκηναίοι µιλούσαν ελληνικά και επηρεασµένοι από τη γραφή των Μινωιτών ανακάλυψαν
ένα άλλο είδος γραφής που ονοµάζεται Γραµµική Β΄. Έγραφαν µε ένα µυτερό ξυλαράκι
πάνω σε πλάκες φτιαγµένες από µαλακό πηλό. Οι αρχαιολόγοι βρήκαν πολλές τέτοιες
πλάκες σε ανασκαφές που έκαναν στην Πύλο, στην Κνωσό κι αλλού. Οι επιστήµονες
κατάφεραν να διαβάσουν τα γράµµατα της Γραµµικής Β΄ κι έµαθαν πολλά πράγµατα για τη
ζωή των Μυκηναίων. Η Γραµµική Β΄ είναι
η πρώτη ελληνική γραφή.
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ΙΣΤΟΡΙΑ

Παρουσίαση
σε Power Point
{edocs}C-class/2011-2012/May/grafi_mikinaion.ppt,400,320{/edocs}
28-05-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο " Η καθημερινή ζωή
των Μυκηναίων
"
από τη δασκάλα
Δρακιού Τσαμπίκα

Για να αποκτήσετε το αρχείο
εδώ !πατήστε
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