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2. Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ποια γραφή εμφανίζεται κατά τον 8ο αιώνα π.Χ. και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της;

-  το  δεύτερο  μισό  του  8ου αιώνα  π.Χ.  εμφανίζεται  μία  νέα  μορφή  γραφής,  το  ελληνικό

αλφάβητο

- το ελληνικό αλφάβητο έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) προέρχεται από το ....................................... αλλά με κάποιες αλλαγές 

β) αντίθετα με το φοινικικό σύστημα γραφής, που περιέχει μόνο ..............................................

το  ελληνικό  αλφάβητο  μετατρέπει  πολλά  από  τα  σύμφωνα  του  φοινικικού  σε

......................................... 

Ποια είναι  τα αποτελέσματα από την καθιέρωση αυτού του συστήματος γραφής (δηλαδή την

καθιέρωση του αλφάβητου);

1. για πρώτη φορά εμφανίζεται ένα απλό σύστημα γραφής στο οποίο με τη χρήση συμφώνων

και φωνηέντων (και όχι με εικόνες ή περίπλοκα σύμβολα) αποδίδονται ήχοι (και όχι έννοιες ή

ιδέες)

2. η απλοποίηση αυτή του συστήματος γραφής δημιουργεί τις προϋποθέσεις ώστε η γραφή να

γίνει  κτήμα  περισσότερων  ανθρώπων  (και  όχι  προνόμιο  μόνο  των  λίγων  εξειδικευμένων

.......................................),  με αποτέλεσμα όλο και  περισσότεροι  να έχουν τη δυνατότητα να

διαβάζουν, να γράφουν και να συμμετέχουν γενικότερα στη γνώση και τον πολιτισμό



Τι γνωρίζετε για τη γεωμετρική τέχνη;

- η τέχνη που δημιουργήθηκε από τον 1ο έως τον 8ο αιώνα π.Χ. ονομάστηκε ..............................

- η γεωμετρική απεικόνιση εμφανίζεται τόσο στις ζωγραφισμένες μορφές ζώων και ανθρώπων

πάνω σε ................................................ όσο και στα πήλινα ή χάλκινα ........................................

- η γεωμετρική απεικόνιση διαμορφώνεται μέσα από τα ακόλουθα στάδια:

α.  η  γεωμετρική  απεικόνιση  ξεκινά  από  τις  απλές  κυματιστές  γραμμές  και

τις ........................................... που ζωγραφίζονταν με το χέρι πάνω στα αγγεία της μηκυναϊκής

εποχής

β στη συνέχεια τα παραπάνω σχέδια εξελίσσονται σε κύκλους, .................................., ρόμβους

και  μαίανδρους,  κλιμακωτά  σχέδια  που  απλώνονται  σε  όλη  την  επιφάνεια  των  αγγείων,

σχηματίζοντας ένα πυκνό δίχτυ

γ. σειρές γεωμετρικών ζώων καθώς και παραστάσεις που έχουν σχέση με το θάνατο, κοσμούν

μεγαλύτερα αγγεία και χρησιμοποιούνται σαν σήματα (σημάδια) ................................................

δ. αργότερα εμφανίζονται τα πρώτα ................................................ θέματα

Τι γνωρίζετε για την αρχιτεκτονική της γεωμετρικής εποχής;

1. ναοί:

-  αντίθετα  με  τη  μινωική  και  τη  μυκηναϊκή  εποχή,  στα  γεωμετρικά  χρόνια  ανεγείρονται

..................................... ναοί για τη λατρεία των Θεών

- οι τοίχοι των ναών αποτελούνται από .......................... στο κάτω μέρος και πλίνθους ψηλότερα

- έχουν επίπεδες ή σαμαρωτές ................................................ από πηλό ή κλαδιά

- μερικοί ναοί (Ηραίο της Σάμου) έχουν ................................................ σχήμα, με μία κεντρική

σειρά από ............................................. (κίονες) και βάθρο για το .................................. της θεάς

2. σπίτια:

- είναι ................................................ (όπως άλλωστε και οι οικισμοί)

- χτίζονται σε ................................................ για προστασία από τους εχθρούς

- κάποτε είναι ................................................ με ισχυρά τείχη


