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politiky (v porovnaní s obdobím 19. storočia) a ako fungovala v Uhorsku moderná
politika. 1. U. Týmto otázkam som sa venoval už aj vo svojich predošlých . 23 груд.
2017 р.. Starú banícku obec osídlili v 13. storočí Nemci z Gelnice. lodiarského
priemyslu v západnej Európe, s veľkými zámorskými cestami, ako aj . polícia v
päťdesiatych rokoch 19. storočia zozbierali o tom, ako legendárny vodca slovenského
národného hnutia dobí parita fungovala aj v praxi. VRAŽDY NOVORODENCOV V
BRATISLAVSKEJ STOLICI V 17.-19. STOROČÍ. Prípady zavraždených detí a
novorodencov zanechaných napospas osudu ako aj kriminálne. 10 лют. 2019 р.. O
projekte GACY '68, ale aj o tom, ako si pamätáme rok 1968 a a na čo by sme nemali
zabúdať v súvislostiach slovenských i európskych hovorí . Táto obec na Spiši ešte i v
19. storočí niesla tento názov, dnes sú to Ordzovany. Stručné dejiny 20. storočia.
Američania, ktorí v roku 1944 padli v Normandii, . 19. storočí výrazne využívali dejiny,
ktoré pred-. Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe. Opísať, ako
fungovala politická moc v . Európa – podľa historikov J. Křena i M. Hrocha. – ako
makroregión, ktorého jadrom v 18. a 19. st. bola habsburská monarchia, potom
môžeme. Politický vývoj krajín Európy a Ameriky v 19. storočí.. Totalita ako typ
politického systému vznikla v 20. storočí, aj keď totalitné idey vznikali oveľa . pohľad
na dejiny jednotlivých regiónov v dvadsiatom storočí, čo vychádza z potreby
oboznámiť mladých ľudí so studenou vojnou, vývojom Európskej únie, ako aj . 2 дні
тому. Hrady a zamky zadarmo prvu nedelu v mesiaci 2018.. Článok nadané dieťa v
škole Ako fungovala polícia v 19 storočí v europe I play golf . Kozmasova Kronika
Čechov spomína, že roku 1091 ušiel český kniežací syn Břetislav pred svojim otcom,
kniežaťom Vratislavom do uhorskej krajiny na miesto Bán (Bánovce, Bánov) neďaleko
hradu Trenčín. Koalícia sa musí rozhodnúť, či zvýhodní očkovaných. SaS by dočasne
zrušila vlaky zadarmo. Koronavírus: Dlhší lockdown a zvýhodnenie očkovaných
navrhuje Lengvarského rezort. c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa;. Uvedením osobných údajov vo formulári dávam svoj
súhlas so spracovaním predmetných osobných údajov za účelom zasielania
newsletterov a vzájomnej komunikácie (napríklad prístup k otázkam a odpovediam,
prihlásenie sa odoberania noviniek). Po vypuknutí Tridsaťročnej vojny a Bielohorskej
porážke sa do Trenčína a okolia sťahovali utečenci z Českého kráľovstva a najmä
Moravy. Už v roku 1637 založil Jan Václav Vokál z Prahy v Trenčíne prvú kníhtlačiareň.
Fungovala do roku 1664. Za necelé tri desaťročia tu vzniklo okolo 250 tlačí. Na jej
tradície neskôr v 19. storočí nadviazala činnosť Ganzelovej tlačiarne a podniku F.
Škarnitzla. Obvinenému Výbohovi hrozí za korupciu 10 až 15 rokov za mrežami.
Neumožnili mu vyjadriť sa, tvrdí jeho obhajca. Koronavírus: Slovenská pošta upravila
doručovanie niektorých doporučených zásielok a balíkov. pripravovať kvalitný obsah a
odhaľovať veľké korupčné kauzy. Ako poďakovanie od nás získate. Počasie: Vodiči by
mali jazdiť opatrne, na cestách po celom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica.
Územný plán mesta Trenčín v znení zmien a doplnkov č. 1– 6. xref 63 38 0000000016
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0000151553 00000 n trailer. Prispejte dobrovoľne aj vy na prácu nezávislej redakcie,
vďaka ktorej môžeme naďalej. Už v storočiach pred príchodom Keltov viedla územím
Trenčína cez Vlársky priesmyk a ďalej povodím Moravy jedna z vetiev slávnej
Jantárovej cesty, ktorou putovali etruskí, grécki a neskôr rímski obchodníci zo
stredomorskej oblasti na Pobaltie. Zo severu privážali vzácny jantár, za ktorý platili
luxusnými výrobkami antických remeselníkov a vínom. Rakúsko– Uhorské vyrovnanie
nemilým spôsobom postihlo i Trenčín. Zo slobodného kráľovského a neskôr
municipiálneho mesta (právne bolo na úrovni župy) klesol od roku 1867 na
úroveň„obce so zriadeným magistrátom" a bol podriadený trenčianskemu županovi.
Aktivujte si službu a dostávajte upozornenia na najdôležitejšie správy dňa. Nad
Bojnicami sa týči objekt, ktorý kritici označujú nelichotivým pojmom. Trenčín patrí
spolu s Nitrou a Bratislavou k trom najstarším mestám na Slovensku, ktoré kroniky
spomínajú už v 11. storočí. Jeho strategicky kľúčová poloha v blízkosti troch
karpatských priesmykov na križovatke obchodných ciest z neho vždy robila významný
oporný bod a správne centrum celého stredného Považia. Zabudnutá história: Ľudské
taxíky fungovali na Slovensku vyše sto rokov, boli iba v jedinom meste. Opravený bol

i Farský kostol a kaplnka (karner) sv. Michala. Zničený františkánsky kostol za
hradbami na predmestí však už neopravili i keď jeho múry stáli až do roku 1596.
Zobrazuje ich i prvé známe zobrazenie Trenčína, veduta mesta z roku 1580.
Zaregistrujte sa zadaním Vášho e-mailu a hesla (min. 6 znakov), alebo využite
možnosť registrácie pomocou účtov Facebook a Google. Po kliknutí na tlačítko
Registrovať Vám bude zaslaný informačný e-mail. cookies. Pred zadaním e-mailovej
adresy sa, prosím, dôkladne oboznámte s týmito dokumentmi. Skúste Vianoce tak
trochu inak. Tieto mäkké darčeky potešia a budú vás baviť po celý večer. f)
spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje
prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami
prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú
ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa. Písmeno f) prvého
pododseku sa nevzťahuje na spracúvanie vykonávané orgánmi verejnej moci pri
výkone ich úloh. Pompézne oslavy zlatého 50. výročia vzniku emirátov prilákali
turistov z celého sveta. Samotné mesto Trenčín sa spomína v tzv. Zoborských
listinách z rokov 1111 a 1113 ako mýtna a trhová osada pod Trenčianskym hradom.
Zdá sa, že napriek maďarskému záboru sa na okolí Trenčína udržala pôvodom
slovanská šľachta. V roku 1241 sa spomína trenčiansky župan Bogomer (Bohumir),
ktorý viedol obranu Trenčianskeho hradu proti Tatárom. Tatársky vpád, ktorý v tomto
a nasledujúcom roku vyľudnil značnú časť Uhorska, smeroval jedným prúdom zo
severnej Moravy Vlárskym priesmykom koncom apríla na Trenčín. Podhradská osada
bola zrejme zničená, ale samotný hrad, v tom čase isto aspoň z časti kamenný, útoku
odolal. Obavy neboli zbytočné, ako to ukázal už rok 1599, keď sa plieniace hordy
krymských Tatárov v službách osmanského sultána dostali až k Trenčínu a spustošili
široké okolie. V roku 1604 však mesto osud neminul a Bočkajovi hajdúsi v ňom
napáchali strašné škody. K nim sa vzápätí pridali napäté vzťahy mestského
magistrátu k novému hradnému pánovi Štefanovi Ilešházimu, sprevádzané
vzájomnými potýčkami a krivdami. Katastrofa sa opakovala o necelých 20 rokov
neskôr, keď sa Trenčína zmocnili rabujúce vojská Gabriela Bethlena. A aby toho
nebolo dosť, postihla mesto v roku 1625 povodeň. V rokoch 1644-1645 bol Trenčín
opäť ohrozovaný povstaleckými vojskami Juraja I. Rákociho. Mor v roku 1656 zabil
vyše 300 obyvateľov. Opätovný vpád osmanských vojsk postihol stredné Považie v
roku 1663. Pri útoku na mesto 2. októbra Turci Trenčín ani hrad síce nedobili, ale
zapálili predmestia a pri obrane mesta padlo viac ako 300 mešťanov a vojakov
hradnej posádky, ďalších odvliekli do otroctva a na okolí vypálili 17 dedín. O 15 rokov
neskôr (1678-1683) pustošili okolie Trenčína vojská Imricha Tököliho. Posledná, avšak
najväčšia katastrofa postihla Trenčín v období stavovského povstania Františka II.
Rákociho. Kurucké vojská síce nedobyli hrad, ale 14. 2. 1704 obsadili mesto pod ním. I
keď sa zanedlho 2. mája boli nútené stiahnuť, blokáda pretrvala po štyri roky. Zúril
hladomor a choroby a na dôvažok 14. 5. 1708 vypukol katastrofálny požiar, ktorý
zničil alebo vážne poškodil 195 domov, kostol piaristov a taktiež mestské opevnenie,
ktoré už nebolo opravené. Zdalo sa, že morová epidémia, ktorá vypukla v roku 1710 a
ktorej padlo za obeť vyše 1000 ľudí, zasadí mestu ranu z milosti. Ale už v roku 1715 si
ďalšia vlna morovej nákazy vyžiadala životy ďalších 222 obyvateľov mesta. Tieto
katastrofy, spôsobili škody za viac ako 460 tisíc zlatých a čo do utrpenia a strát
nemali v dejinách slovenských miest obdobu. Nečakajte na nové. Kúpte si jazdené
auto bez rizika. d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité
záujmy dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby;. Ďalšia hra zadarmo od Ubisoftu:
Získaj historickú stratégiu Anno 1404. Dotknutá osoba má právo požadovať od
prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, práva na
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať
proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov, právo podať sťažnosť
dozornému orgánu, právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov
zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na
uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj
možné následky neposkytnutia takýchto údajov. Predmetné práva si dotknutá osoba
môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu: Mesto Trenčín, Mierové
námestie 2, 911 64, osobne do podateľne alebo elektronicky na e-mailovej adrese.
Kontakt na zodpovednú osobu: V mykénskej dobe sa mohol odohrať literárne známy
konflikt, označovaný ako trójska vojna, opísaný predovšetkým v Homérovej. K
novému rozkvetu dochádza až v súvislosti s gréckou kolonizáciou a vývojom antickej
gréckej polis. Grécko v čase archaického a klasického obdobia dosiahlo významný
kultúrny, mocenský a hospodársky vzostup– antická grécka kultúra sa stala jedným
zo základov európskej civilizácie. Gréci dokázali úspešne počas grécko-perzských
vojen uchrániť svoju samostatnosť voči Perzskej ríši. Do pevninského Grécka začínajú
prenikať prví Gréci začiatkom 2. tisícročia. Do akej miery ovládali mykénski Gréci
Krétu sa s istotou nevie, keďže sa genetickou analýzou zistilo, že pochované elity v
hroboch pevninského spôsobu sú miestneho krétskeho pôvodu a nie Gréci. V 18.
storočí dochádza k novému rozvoju gréckej kultúry, takzvanému národnému
obrodeniu. Gréčtina sa stáva dorozumievacím jazykom v niektorých častiach Balkánu,
hlavne v Albánsku a medzi južnobalkánskymi etnikami ako Albánci, Arvaniti, Arumuni
a Bulhari (medzi nimi aj tzv. Grécki Slovania a slovanskí Macedónci z dnešného
Severného Macedónska ). Gréčtina slúžila ako dorozumievací jazyk aj medzi
negréckymi obyvateľmi Malej Ázie, používali ju hlavne Arméni, Židia a niektorí Turci.
S úpadkom hospodárstva a rastúcim daňovým a politickým útlakom sa stupňovala
nespokojnosť gréckeho obyvateľstva s osmanskou nadvládou, vedúca až k
otvorenému povstaniu. O toto povstanie sa zaslúžila predovšetkým tajná spoločnosť
Filiki Eteria. Samotná revolúcia a Grécka vojna za nezávislosť vypukla roku 1821.
Nasleduje éra moderného gréckeho štátu, zahŕňajúceho Peloponéz, Ruméliu a
niektoré ostrovy v Egejskom mori. Po väčšinu 19. storočia bolo Grécko štátnym
zriadením monarchiou. Vystriedali sa tu dve dynastie– Wittelsbachovci a
Oldenburgovci. Grécke kráľovstvo sa dočkalo v balkánskych vojnách značných
územných ziskov– pod grécku vládu sa dostala Makedónia, Epirus, Trácia a Kréta,
ešte predtým aj Tesália. Počas prvej svetovej vojny bojovalo Grécko na strane
Trojdohody. V medzivojnovom období sa načas ustanovila republika, tá ale bola v 30.
rokoch nahradená znova kráľovstvom s autoritatívnym režimom. Za 2. svetovej vojny
bolo Grécko okupované armádami Tretej ríše a jej spojencami. Postupne proti

okupantom rástol odpor, ktorý vyústil do sformovania povstaleckej armády. Postup
boja za oslobodenie ale komplikovali spory hlavne medzi komunistickými a
pravicovými partizánmi. Po stiahnutí nemeckých vojsk tieto konflikty ďalej pokračovali
a vyvrcholili až v občianskej vojne, ktorá skončila víťazstvom priaznivcov pravicového
rojalistického režimu. Vláda v päťdesiatych a polovici šesťdesiatych rokov 20. storočia
nemala demokratický charakter. Cez liberalizačné pokusy sa demokraciu naplno
presadiť nepodarilo, navyše všetky reformy boli zvrátené roku . PASOK, ktoré sú
dodnes v Grécku vedúcimi politickými silami. lineárne písmo B, používané po
ovládnutí Kréty achájskymi kmeňmi. Ich obyvatelia sa živili chovom oviec, prasiat a
kôz, pestovali taktiež obilie, čo je dokázané nálezmi kamenných cepov. Počas
nasledujúcich dvoch tisícročí do Grécka prenikajú z Predného východu nové
technológie a objavy, napríklad hlinené nádoby či tkáčske závažia. Objavujú sa taktiež
sošky zvierat a ženských postav znázorňujúcich bohyňu plodnosti. Medzi významné
osady tejto epochy patrili dnešné Sesklo a Dimini nachádzajúce sa v Tesálii a neskôr
Knóssos na Kréte. Paláce na ostrove však boli čoskoro obnovené. V rámci Mínojskej
kultúry zastával významné postavenie hlavne palác Knóssos. Nie je jasné, ako táto
civilizácia zanikla, pravdepodobne po nejakej prírodnej katastrofe, či prerušení
obchodných kontaktov. Výbuch sopky na ostrove Santorín nespôsobil pád kultúry,
pretože sa zistilo, že počas jej výbuchu už bola minojská civilizácia v úpadku. Zničené
panovnícke sídla ovládli pevninskí mykénski Gréci. [5]. Jednotlivé rodiny a dediny boli
samozásobiteľné (autarktné)– vyrábali si všetky potraviny, potrebné náradie,
keramiku, odevy. Preto bola remeselná výroba na pomerne nízkej úrovni. Len v
niektorých častiach Grécka sa udržala kontinuita výroby kvalitnej keramiky, ktorá
nadväzovala na mykénske obdobie ( Korint, Atény ). Heinrich Schliemann v roku 1876
objavil v Mykénach šachtový hrob, ktoré mylne pripisoval mykénskemu
mytologickému kráľovi Agamemnónovi. Inou formou pochovávania boli kopulové
hroby (tolos), takisto mylne označované ako Atreova pokladnica, Klytaimnestrina
pokladnica a pod. Na Kréte sa počas mínojského obdobia používalo niekoľko druhov
písma:. Aiolovia. Grécke kmene sa usadili aj na západnej strane Malej Ázie; na severe
žili Aiolovia, na juhu Dóri a najväčšiu časť, v strede, obývali Ióni, preto sa tento kraj
volá Iónia. Genetickou analýzou Grékov sa však zistilo, že tu v oveľa väčšej miere
prebiehala helenizácia domáceho obyvateľstva, ako masová migrácia Grékov. [ chýba
zdroj ]. Spoločnosť riadili miestni basileovia (králi), ktorých moc ku koncu obdobia
začala obmedzovať rodová aristokracia. Tá sa postupne začala zmocňovať pôdy a
vytláčala drobných roľníkov. Ku koncu obdobia sa zvyšuje poľnohospodárska
produkcia a rastie počet obyvateľstva. Skvalitňuje sa výroba keramik O základných
sociálnych a hospodárskych vzťahoch sa dozvedáme predovšetkým z Homérovej
Odysey, ktorá opisuje blúdenie hrdinu Odysea po skončení trójskej vojny a jeho
návrat na rodnú Ithaku. Jeho syn ho hľadá u jednotlivých druhov, ktorí s Odyseom
bojovali pri Tróji a tak Homér opisuje vtedajšie pomery, ktoré sa už čiastočne odlišujú
od mykénskeho obdobia. Preto sa toto obdobie nazýva aj ako homérske obdobie.
Dejiny Grécka sú najdlhšie zaznamenanými dejinami zo všetkých európskych krajín.
[1]. Iliade. Archeologicky však takáto vojna nie je v Tróji vôbec doložená; je teda
možné, že Homér pospájal mnoho vnútroanatólskych vojen do jednej udalosti, pričom
sem zapojil aj mykénskych Grékov. V minulosti sa predpokladalo, že mykénsku kultúru
rozvrátil nájazd Dórov. Zistilo sa však, že mykénska kultúra bola v rozvrate už
predtým, pravdepodobne vnútornými konfliktmi medzi jednotlivými štátmi,
prírodnými katastrofami a prerušením obchodu. Na prelome 13. a 12. storočia pred Kr.
prenikali do Grécka posledné grécke kmene– Dóri, ktorí len dovŕšili zničenie tzv.
submykénskej postpalácovej kultúry. Časť obyvateľstva sa vysťahovala z Grécka do
Malej Ázie, iní sa usadili na ostrove Cyprus, ktorý je od tej doby gréckym. Časť
Achájcov ostala v Grécku a utiahla sa do hôr; takýmto príkladom boli aj Achájci žijúci
na severovýchode Peloponézu v Arkádii a na severe Peloponézu v Acháji. Časť
obyvateľstva, predovšetkým v Strednom Grécku sa udržala vo svojich pôvodných
sídlach a uchovala si kontinuitu medzi mykénskou a post mykénskou civilizáciou.
Takýto prípad bola aj Atika, či ostrov Eubója, ktoré boli osídlené Iónmi. Usudzuje sa z
toho, že Ióni sa od Achájcov vyčlenili až po páde Mykénskej kultúry, prípadne, že na
týchto územiach žili už v mykénskej dobe. Pôvod Iónov je nejasný a to isté platí aj o
Aioloch. Dóri sídlili v čase mykénskej kultúry v dnešnom severnom Grécku a
pravdepodobne sem prišli z Podunajska. Po páde mykénskej civilizácie sa časť z nich
vybrala osídliť juh Grécka, iní ostali na severe a stali sa základom neskorších
Macedóncov a Epirótov. Grécko súčasťou Rímskej ríše (146/31 pred Kr.- 395 po Kr.).
Historický vývoj tejto oblasti je písomne doložený už od 2. tisícročia pred Kr., ale už v
7. tisícročí existovali na gréckom území prvé neolitické osady. Z rozvoja kultúry a
hospodárstva spočiatku ťažila hlavne Kréta, kde sa tamojšia Minojská civilizácia už
vyznačovala stavbou palácov s menšími mestami v ich okolí, ktoré boli sídlom
miestnych vládcov. Po úpadku Kréty nastúpila, teraz už v samotnom Grécku,
Mykénska kultúra. Po jej páde nastal hospodársky a kultúrny úpadok označovaný ako
temné obdobie. Na územie Grécka v tom čase prichádzali nové kmene, ako napr.
Dóri. Prvé neolitické osady sa v Grécku objavujú už v 7. tisícročí. [2]. Homérske
obdobie znamená koniec rozsídľovania gréckych kmeňov v Grécku. Na severe sa
usadili Macedónci a epirótske kmene, v Tesálii a Boiótii. Krétska Mínojská civilizácia
udržovala obchodné styky s Egyptom už v dobe bronzovej. Tie taktiež ovplyvnili ďalší
kultúrny vývoj ostrova. Minojci pochádzali pravdepodobne z Malej Ázie. Na Kréte sa,
podobne ako v ďalších krajinách na východe, vytvoril typ palácového hospodárstva,
kde bolo sídlo panovníka administratívnym a ekonomickým centrom rozsiahlejšej
oblasti. Na rozdiel od ostatných palácov Predného východu neboli tieto sídla
opevnené. Miesto toho stály paláce ďalej od mora, čo malo zabrániť náhlemu
nepriateľskému útoku. Od počiatku 2. tisícročia pred Kr. pribieha na Kréte výstavba
veľkých palácov ( Knóssos, Faistos, Malia ). V 17. storočí pred Kr. postihlo Krétu
zemetrasenie. [4]. Achaimenovcov. Následné vojny medzi gréckymi mestskými štátmi
(hlavne medzi Spartou a Aténami ) však viedli k mocenskému oslabeniu a k
ovládnutiu väčšej časti Grécka macedónskym kráľom Filipom II. Jeho synovi
Alexandrovi sa podarilo rozvrátiť perzskú ríšu a jeho vojská dosiahli až Indus. O niečo
neskôr ale Alexander zomrel vo svojom sídelnom meste Babylone a územie ríše si
medzi sebou rozdelili jeho vojvodcovia– diadochovia. Nastáva helenistické obdobie, v
priebehu ktorého sa navzájom ovplyvňovali grécka a orientálna kultúra. Keramika

bola v tejto dobe vyrábaná bez hrnčiarskeho kruhu, sošky z tohoto obdobia začínajú
byť realistickejšie, odpadá pôvodné zveličovanie sexuálnych znakov. Samotná
keramika bola zdobená špirálami či kruhmi. Kultúra vtedajšieho pevninského Grécka
sa označuje ako heladská, na kykladských ostrovoch kykladská. Obyvateľstvo na
pevnine neskôr Gréci nazvali Pelasgovia. Išlo o predgrécke obyvateľstvo
neindoeurópskeho stredomorského pôvodu, ktoré tu sídlilo už od neolitu, dnes sa však
nevie, akým jazykom hovorilo, prípadne či šlo o viac jazykových skupín. Samotná
heladská kultúra bola veľmi vyspelá, preberala vplyvy z Orientu a udržiavala s ním aj
obchodné styky. Prvýkrát vzniká v Grécku monumentálna architektúra a silno
opevnené sídla. Najvýznamnejšie mestá tejto doby boli Tiryns, Lerna a ostrov Aigina.
Táto éra sa nazýva aj temné obdobie, pretože Gréci v tomto čase nepoužívali písmo,
nepotrebovali ho. Obyvateľstvo sídlilo v menších alebo väčších dedinách (choria),
centrom dediny bol dom náčelníka– basilea dediny. Slobodní obyvatelia mali svoje
hospodárstva (oikos), na ktorých pracovali spolu so svojou rodinou (oikogenneia),
prípadne aj s otrokmi (duloi). Otroctvo však nebolo príliš rozšírené, otroci pracovali
predovšetkým ako sluhovia okolo domu. Súčasťou hospodárskej jednotky boli všetci
členovia rodiny (otec-pater, manželka-meter, deti-paideia) a čeľaď. Na začiatku 2.
tisícročia prichádzajú zo severu prvé indoeurópske kmene, ktoré sa označujú ako
Achájci (alebo achájski Gréci). Vytvárajú prvé vyspelé osady v strednom Grécku (
Orchomenos, Téby, Atény ) a na Peloponéze ( Mykény, Argos, Tiryns, Pylos, Sparta,
Asini a Merbaka ). Vznikajú z nich prvé štáty, ktoré svojím sociálnym vývojom,
organizáciou výroby a sociálnymi vzťahmi viac pripomínajú vyspelé civilizácie na
Blízkom východe. Pre potreby riadenia hospodárstva a sociálnych vzťahov používajú
ako prví na európskej pevnine písmo– najprv piktografické, neskôr lineárne písmo A a
lineárne písmo B, ktoré v roku 1952 rozlúštili Angličania Michael Ventris a John
Chadwick. Zároveň dokázali, že mykénski Gréci už patrili k indoeurópskym kmeňom a
ich rečou bola najstaršia forma gréčtiny. Zlatá nádoba pochádzajúca z obdobia okolo
roku 2200 pred Kr. lineárne písmo A, ktoré už malo slabičný charakter. Po obsadení
ostrova sa krétska kultúra začína postupne meniť; vo výrobe zbraní a hrnčiarstve
prevládajú rysy vtedajšieho pevninského Grécka. [6]. Amfora zdobená geometrickými
vzormi pochádzajúca z 8. storočia pred Kr..
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