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Η τέχνη και η γραφή 

Κάθοδος των Δωριέων 

 

 

• σταμάτησε την ανάπτυξη του μυκηναϊκού 

πολιτισμού και άρα την τέχνη του 

• Ξεχάστηκε η παλιά γραφή, που ήταν 

δύσκολη 
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• Οι άνθρωποι όμως δεν σταμάτησαν να 

χτίζουν σπίτια και διάφορα άλλα 

αντικείμενα που ήταν απαραίτητα για την 

καθημερινότητά τους 

• Πώς ήταν όμως τα κτίρια που 

κατασκεύαζαν, τα αγάλματά τους και τα 

υπόλοιπα αντικείμενά τους; 
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Με τις ανασκαφές βλέπουμε ότι τα κτίρια 

ήταν μικρά και απλά 

 

Τα θεμέλια τα έχτιζαν με πέτρες και για το 

υπόλοιπο κτίριο χρησιμοποιούσαν άλλα 

υλικά 
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• Αγάλματα: παλιά ήταν ξύλινα και 

παρίσταναν μόνο Θεούς, δεν σώθηκε 

όμως κανένα, γιατί;  

 

• Μετά άρχισαν να φτιάχνουν μικρά 

αγάλματα από μέταλλο 
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                                         μεταλλικό άγαλμα    

                                         της εποχής που 

                                         εξετάζουμε 
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• Για τις καθημερινές τους ανάγκες οι 

αρχαίοι χρησιμοποιούσαν διάφορα αγγεία 

• Σ΄ αυτά αποθήκευαν λάδι, κρασί και άλλα 

προϊόντα 

• Πάνω σ΄ αυτά ζωγράφιζαν, για να είναι πιο 

όμορφα, κύκλους, τρίγωνα, τετράγωνα και 

άλλα γεωμετρικά σχήματα, γι΄ αυτό και η 

τέχνη αυτή ονομάστηκε γεωμετρική 
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                                      γεωμετρικής 

                                      εποχής 
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• Αυτή την εποχή οι Έλληνες άρχισαν το 

εμπόριο από τη θάλασσα, πουλώντας και 

αγοράζοντας προϊόντα από άλλους λαούς, 

έτσι πήραν στα χέρια τους και πάλι το 

εμπόριο της Μεσογείου που το είχαν χάσει 

μετά την κάθοδο των Δωριέων και την 

παρακμή του μυκηναϊκού πολοτισμού 
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• Ένας από τους λαούς που ήρθαν σε 

επαφή ήταν οι Φοίνικες  

• Από αυτούς πήραν το αλφάβητό τους 

• Πρόσθεσαν κάποια φωνήεντα κι έτσι 

δημιουργήθηκε το ελληνικό αλφάβητο 

• Στην αρχή έγραφαν από τα δεξιά προς τα 

αριστερά, χωρίς να χωρίζουν τις λέξεις 
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