Ιστορία Δ’ Δημοτικού

ΚΕΦΆΛΑΙΟ

Δωριείς
κάθοδος
από Βορρά
προς Νότο
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Η κάθοδος των Δωριέων

Πίνδος

Δωρίδα

Σπάρτη

Οι Δωριείς κατέβηκαν από την Πίνδο (Βορρά) στη Νότια Ελλάδα, επειδή
βρήκαν πιο εύφορα εδάφη και γιατί ήθελαν να ζήσουν καλύτερη και ειρηνική
ζωή. Χρειάστηκαν πολλά χρόνια για την κάθοδο των Δωριέων. Όταν έφτασαν
στην Πελοπόννησο, οι Δωριείς χωρίστηκαν σε μικρές ομάδες και κυριάρχησαν
σε διάφορα μέρη. Η δωρική διάλεκτος έγινε η κύρια γλώσσα. Ο μυκηναϊκός
πολιτισμός σταμάτησε να αναπτύσσεται. Οι παλιοί κάτοικοι της
Πελοποννήσου έχασαν τις περιουσίες τους και έγιναν είλωτες (δούλοι).
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Πρώτη ενότητα

Γιατί έγινε η κάθοδος των Δωριέων;

Καλύτερη και ειρηνική ζωή

Εύφορα εδάφη

Αποτελέσματα;
1. Οι παλιοί κάτοικοι της Πελοποννήσου έγιναν είλωτες (δούλοι).
2. Η δωρική διάλεκτος έγινε η κύρια γλώσσα.
3. Σταμάτησε να αναπτύσσεται ο μυκηναϊκός πολιτισμός.
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Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες

πρώτος αποικισμός
μετανάστευση
μετακίνηση
Αιγαίο = ελληνική θάλασσα

Α΄ αποικισμός των Ελλήνων

Γιατί;

Σταμάτησαν να καλλιεργούν
τη γη, δεν υπήρχαν προϊόντα.
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Σταμάτησαν η κτηνοτροφία,
το εμπόριο και η βιοτεχνία.

Πρώτη ενότητα

Θρησκεία
Οι 12 θεοί και θεές του Ολύμπου.

Ποσειδώνας
Ερμής

Αθηνά

Ήφαιστος

Άρτεμη

Αφροδίτη

Δίας

Ήρα

Εστία

Άρης

Απόλλωνας

Δήμητρα

Όλοι οι θεοί ζούσαν στον Όλυμπο, σαν μια οικογένεια, έτρωγαν αμβροσία
και έπιναν νέκταρ. Αρχηγός όλων ήταν ο Δίας, τον οποίο οι Έλληνες ονόμαζαν
«πατέρα των θεών και των ανθρώπων». Βέβαια, κάθε περιοχή είχε τον δικό
της θεό και τις δικές της γιορτές.
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γεωμετρική τέχνη
γεωμετρικά σχήματα
φοινικικό αλφάβητο
φωνήεντα
ελληνικό αλφάβητο

Η τέχνη και η γραφή
Γεωμετρική τέχνη

Οι τεχνίτες συνήθιζαν να ζωγραφίζουν πάνω στα αγγεία κύκλους, τρίγωνα,
τετράγωνα και άλλα γεωμετρικά σχήματα.
Γι’ αυτό και η τέχνη εκείνων των χρόνων ονομάστηκε γεωμετρική.
Κτίρια πέτρινα, μικρά και απλά

Μικρά αγάλματα από χαλκό

Μικρά αγάλματα από
ξύλο και πηλό

Πήλινα αγγεία με
γεωμετρικά σχήματα

Γραφή
Οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή με έναν άλλο λαό, τους Φοίνικες, από τους
οποίους πήραν το αλφάβητο. Σ’ αυτό πρόσθεσαν φωνήεντα κι έφτιαξαν έτσι
δικό τους αλφάβητο.
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Πρώτη ενότητα

1η ΕΝΟΤΗΤΑ - ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ, 11ος - 8ος αιώνας π.Χ.

Ανακεφαλαίωση

Οι Δωριείς μετακινήθηκαν (κατέβηκαν) από τη Βόρεια
Ελλάδα προς τη Νότια Ελλάδα, γι’ αυτό η πορεία τους
ονομάστηκε κάθοδος.

Εκτός από την κάθοδο των Δωριέων, σημαντικό γεγονός
των γεωμετρικών χρόνων ήταν και ο
Α΄ (πρώτος) αποικισμός.

Ο Όμηρος, ένας σπουδαίος ποιητής, έγραψε δύο μεγάλα επικά ποιήματα: την Ιλιάδα και την Οδύσσεια.

Την εποχή εκείνη, οι άνθρωποι πίστευαν στους
12 θεούς, που φαντάζονταν ότι κατοικούσαν στο βουνό
του Ολύμπου.

Η τέχνη αυτής της εποχής ονομάστηκε γεωμετρική επειδή
ζωγράφιζαν γεωμετρικά σχήματα επάνω στα αγγεία.

Το ελληνικό αλφάβητο δημιουργήθηκε όταν οι Έλληνες
πρόσθεσαν φωνήεντα στο φοινικικό αλφάβητο.
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Πώς ήταν χτισμένες οι πόλεις-κράτη;

ναός

ακρόπολη

δημόσια κτίρια

σπίτια

τείχη

Στο πιο ψηλό σημείο της πόλης βρισκόταν η ακρόπολη, με τους ναούς των
θεών και τα δημόσια κτίρια. Γύρω από αυτή χτίστηκαν οι κατοικίες των
ανθρώπων, και όλα προστατεύονταν από ψηλά τείχη. Η ζωή στην πόλη έγινε
καλύτερη και όλοι ένιωσαν περισσότερο ασφαλείς.
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Δεύτερη ενότητα

Β΄ αποικισμός (Ελλήνων)

δεύτερος αποικισμός
μετακίνηση
μετανάστευση
οργανωμένα

Μετανάστευση από τις μητροπόλεις
και δημιουργία αποικιών.

Γιατί;
Οι κάτοικοι αυξήθηκαν στις πόλεις και η τροφή ήταν λίγη. Μερικοί
αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη τους και να πάνε αλλού να ζήσουν
(Β΄ αποικισμός Ελλήνων).

Πώς;
Η μετακίνηση αυτή τη φορά έγινε οργανωμένα. Το μαντείο των Δελφών με
χρησμό έλεγε πού θα πάνε. Οι άποικοι αναχωρούσαν για τη νέα πατρίδα με
το «ιερόν πυρ», με το οποίο άναβαν το βωμό της αποικίας. Αυτό συμβόλιζε
τους στενούς δεσμούς που θα υπήρχαν ανάμεσα στη μητρόπολη και την
αποικία. Στις αποικίες οι Έλληνες προόδευσαν. Έχτισαν ναούς, έκαναν μεγάλα
δημόσια έργα και γνώρισαν άλλους λαούς.

Μητροπόλεις
Αποικίες

Ιταλία
Ελλάδα

Σικελία

Αφρική
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Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα
Πολίτευμα

βασιλεία
αριστοκρατία
ολιγαρχία
τυραννίδα
δημοκρατία

Ο τρόπος που κυβερνιέται μια χώρα.
Aρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς..
Είχε μεγάλη δύναμη και τον σέβονταν όλοι.
Όταν είχε να ανακοινώσει κάτι, καλούσε τον
λαό σε συγκέντρωση στην αγορά.

Με τον καιρό, ο κόσμος συγκεντρωνόταν
στις πόλεις. Οι άριστοι που είχαν πολλά
κτήματα πήραν την εξουσία από τον βασιλιά,
και δημιούργησαν την αριστοκρατία.

«Βασιλεία»: βασιλιάς

«Άριστοκρατία»: αριστοκράτες

«Ολιγαρχία»: πλούσιοι

Με την ανάπτυξη του εμπορίου, η εξουσία
πέρασε στους πλούσιους. Το πολίτευμα
ονομάστηκε ολιγαρχικό,, επειδή αυτοί που
κυβερνούσαν ήταν λίγοι.
Σε περιόδους ταραχών από τον λαό που
είχε παράπονα,φιλόδοξοι άνθρωποι που
κέρδιζαν την εμπιστοσύνη του λαού,
εκμεταλλεύονταν τις άσχημες καταστάσεις
και κυβερνούσαν τυραννικά, χωρίς να
δίνουν λόγο σε κανέναν.
Σε πολλές πόλεις ο λαός επαναστάτησε
και έδιωξε τους τυράννους. Οι αλλαγές
συνεχίζονταν και οι άνθρωποι αγωνίζονταν
να ζήσουν καλύτερα. Στην Αθήνα σιγά σιγά
επικράτησε η δημοκρατία, με τον λαό να
παίρνει την εξουσία.

20

«Τυραννίδα»: τύραννος, βία

«Δημοκρατία»: λαός

Δεύτερη ενότητα
Κούρος

Κόρη

Γλυπτική
Μεγάλα αγάλματα μαρμάρινα.
Κούροι: άντρες γυμνοί, με τα χέρια
κολλημένα στο σώμα και το ένα πόδι
πιο μπροστά από το άλλο.
Κόρες: Γυναίκες ντυμένες ελαφρά και
καλοχτενισμένες, με ελαφρύ χαμόγελο
στο πρόσωπο.

Μελανόμορφο
αγγείο

Ερυθρόμορφο
αγγείο

Αγγειοπλαστική
Θέματα από την καθημερινή ζωή
και τη μυθολογία.
Μελανόμορφα αγγεία:
Ανοιχτόχρωμη επιφάνεια με
μορφές μαύρου χρώματος.
Ερυθρόμορφα αγγεία: Μαύρη
επιφάνεια με μορφές κόκκινου
χρώματος.
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διδακτική ποίηση
λυρική ποίηση
φιλοσοφία

Τα γράμματα

Οι ποιητές ενδιαφέρονταν για την καθημερινή ζωή
των ανθρώπων και τα προβλήματά τους.

Ποίηση
Διδακτική ποίηση:
ποιήματα που διδάσκουν και
συμβουλεύουν τους ανθρώπους
(Ησίοδος).
Λυρική ποίηση:
μικρά ποιήματα που τα
απαγγέλλουν με τη συνοδεία
λύρας και μιλάνε για τα
συναισθήματα των ανθρώπων
και την καθημερινή ζωή.

Σαπφώ

Φιλοσοφία και Ιστορία
Οι άνθρωποι αναρωτιόντουσαν πώς
δημιουργήθηκε ο κόσμος και άρχισαν να
έχουν διάφορους προβληματισμούς. Έτσι
γεννήθηκε η Φιλοσοφία. Κάποιοι θέλησαν
να γράψουν για τα περασμένα, για να μην
ξεχαστούν. Με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά
άρχισε να δημιουργείται και η Ιστορία.
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Πίνδαρος

Δεύτερη ενότητα

ΚΕΦΆΛΆΙΟ 10

Σπάρτη, η κοινωνία και το πολίτευμα
Η κοινωνία της Σπάρτης

κοινωνική οργάνωση
Σπαρτιάτες πολίτες
περίοικοι
είλωτες

«Σπαρτιάτες πολίτες»

Οι Σπαρτιάτες πήραν την εξουσία στα χέρια τους
και μοίρασαν τη γη μεταξύ τους. Είχαν πολιτικά
δικαιώματα, γυμνάζονταν καθημερινά και
συμμετείχαν στους πολέμους.

«Περίοικοι»

Οι περίοικοι ασχολήθηκαν με το εμπόριο,
κατοικούσαν σε συνοικισμούς γύρω από τη
Σπάρτη, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα και
συμμετείχαν στους πολέμους.

«Είλωτες»

Οι παλιοί κάτοικοι έγιναν δούλοι,
είλωτες,, εργάζονταν στα κτήματα, δεν
είχαν πολιτικά δικαιώματα και στον
πόλεμο κουβαλούσαν τα όπλα των
Σπαρτιατών.
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