contents
unit 1
1. h iστορια			
					7
		
2. eνα πολυ apxaiο xωριo στην kρhτη			
9
		
3. o mινωικoς πολιτισμoς (2700 - 1450 π.χ.)		 10
		4. h kνωσoς								12
		
5. o μυκηναϊκoς πολιτισμoς (1600 - 1100 π.χ.)		
14
		
6. aνασκαφeς στις mυκhνες aπo τον σλhμαν		
16
unit 2
7. h eλλaδα								22
		8. η θρησκεια								23
		9. oι θεοι									24
		10. οι αγωνες								26
		11. τα μαντεια								28
		12. η γλωσσα								30
unit 3
13. η σπαρτη και οι νομοι του λυκουργου			
39
		
14. η ανατροφη των παιδιων στη σπαρτη			
41
		15. μια γενναια σπαρτιατισσα					43
		16. ξερξης και λεωνιδας					
44
unit 4
17. η πολη-κρατος αθηνα						49
		
18. κοδρος, ο τελευταιος βασιλιας της αθηνας
50
		
19. οι νομοι του δρακοντα					
51
		20. σολωνας, ο νομοθετης					53
		21. ο πεισιστρατος				 			55
		
22. το πολιτευμα της αθηνας γινεται δημοκρατικο
57
unit 5
23. οι περσικοι πολεμοι - πρωτη εκστρατεια			
64
		24. η μαχη του μαραθωνα						66
		25. η αθηνα ετοιμαζεται						72
		26. τριτη εκστρατεια των περσων					74
		
27. ο ξερξης στις θερμοπυλες				
75
		28. η μαχη των θερμοπυλων					76
		29. στη σαλαμινα							79
		30. η ναυμαχια της σαλαμινας					81
		31. ο θεμιστοκλης							83
		32. ο δικαιος αριστειδης						84
		
33. ο χρυσος αιωνας της αθηνας				
87
		34. ο περικλης								88
		35. το εργο του περικλη						89
		
36. η μορφωση των παιδιων στην αθηνα			
91
unit 6
37. αφορμη του πελοποννησιακου πολεμου		
97
		38. ο πελοποννησιακος πολεμος				98
unit 7
39. το μακεδονικο κρατος						101
		
40. ο μεγας αλεξανδρος - τα παιδικα του χρονια		
102
		
41. ο αλεξανδρος και ο βουκεφαλας				
103
		
42. οι εκστρατειες του μεγαλου αλεξανδρου			
104
		
43. η μαχη στην ισσο (333π.χ.)					106
		
44. θανατος του μεγαλου αλεξανδρου			
107
		
45. το εργο του μεγαλου αλεξανδρου				
108
		46. η ελλαδα ρωμαΪκη επαρχια					113

αιγαιο
πελαγος

κνωσοσ

•

				

3.

Ο Μινωικος πολιτισμος
(2700 - 1450 π.χ.)

Στην Κρήτη αναπτύχθηκε ο πρώτος πολιτισμός της Ελλάδας και της Ευρώπης.
Ο πολιτισμός αυτός πήρε το όνομα Μινωικός.
Πήρε αυτό το όνομα από τους βασιλιάδες που λέγονταν Μίνωες.
Οι βασιλιάδες είχαν το παλάτι τους στην Κνωσό.
Απόχτησαν μεγάλη δύναμη.
Τα πλοία τους ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο και έφερναν τα προϊόντα της Κρήτης,
λάδι, ελιές, κρασί, σταφίδες, και τα πολύχρωμα αγγεία στις χώρες της Μεσογείου και
έπαιρναν απ’ αυτές σιτάρι και μέταλλα.
Οι Μίνωες έχτιζαν ωραία παλάτια με τρεις ή τέσσερις ορόφους και με πολλά
δωμάτια. Το παλάτι της Κνωσού ήταν χτισμένο πάνω σ’ ένα λόφο και είχε
περισσότερα από χίλια δωμάτια.
Οι τοίχοι του ήταν στολισμένοι με ωραίες τοιχογραφίες.
Είχε σύστημα αποχέτευσης με ζεστό και κρύο νερό.
Το παλάτι ήταν χτισμένο γύρω από μια μεγάλη αυλή. Στη αυλή αυτή
γίνονταν αγώνες με ταύρους. Οι νέοι πηδούσαν πάνω από τους ταύρους.
10

λεξιλογιο - vocabulary
αναπτύχθηκε - developed
ο πολιτισμός - civilization
απόχτησαν - they acquired
τα προϊόντα - products
πολύχρωμα αγγεία - colorful pottery
το σιτάρι - wheat
τα μέταλλα - metals
ο όροφος - floor
η τοιχογραφία - fresco
σύστημα αποχέτευσης - sewer system
ο ταύρος - bull
ερωτησεις
1. Σε ποιο νησί αναπτύχθηκε ο πρώτος πολιτισμός της Ελλάδας;
2. Πώς λέγεται αυτός ο πολιτισμός;
3. Από πού πήρε το όνομά του ο πολιτισμός αυτός;
4. Σε ποια πόλη είχαν οι βασιλιάδες τα παλάτια τους;
5. Πού ταξίδευαν τα πλοία της Κρήτης;
6. Τι έφερναν τα πλοία στις χώρες που ταξίδευαν;
7. Τι έπαιρναν από τις χώρες όπου ταξίδευαν τα πλοία;
8. Πώς ήταν το παλάτι της Κνωσού; Πόσους ορόφους είχε;
9. Πού γίνονταν οι αγώνες με τους ταύρους;
10. Τι είχαν οι τοίχοι του παλατιού;
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9.

Η Δήμητρα, θεά της γεωργίας. Έκανε τα σπαρτά, τα λουλούδια και τα δέντρα να
μεγαλώνουν.

Οι Θεοι

Ο Ζευς (Δίας) ήταν ο πατέρας των θεών και ανθρώπων.
Το όπλο του ήταν ο κεραυνός. Ήταν θεός της βροχής
και της αστραπής.

Οι Έλληνες πίστευαν πως οι θεοί τούς βοηθούσαν στις καθημερινές τους δουλειές.
Ο ναύτης, προτού φύγει για ταξίδι, θυσίαζε στον Ποσειδώνα και τον παρακαλούσε να
έχει ήσυχη θάλασσα.

Η Ήρα ήταν η γυναίκα του Δία.

Ο γεωργός προσευχόταν στη Δήμητρα να ευλογήσει τα σπαρτά.

Ο Ποσειδώνας, θεός της θάλασσας.
Την κινούσε με την τρίαινά του και σήκωνε
τρικυμίες.

Ο πολεμιστής προσευχόταν στον Άρη να τον βοηθήσει να νικήσει στον πόλεμο και να
γυρίσει πίσω ζωντανός.

Ο Απόλλωνας θεός του ηλίου, της μουσικής
και της μαντικής. Κάθε μέρα οδηγούσε το χρυσό
άρμα του στον ουρανό.
Έδινε φως και ζωή στη γη.
Ο Ήφαιστος, θεός της φωτιάς. Ήταν ο τεχνίτης των
θεών. Αυτός έφτιαχνε τα όπλα, τα παλάτια των θεών
και τους κεραυνούς του Δία.
Ο Άρης, θεός του πολέμου. Του άρεσε να βλέπει τους
ανθρώπους να πολεμούν.
Ο Ερμής, ο ταχυδρόμος των θεών. Με τα φτερωτά
του σανδάλια πετούσε σ’ όλο τον κόσμο φέρνοντας τις
διαταγές των θεών.
Ο Διόνυσος, θεός του κρασιού. Φύλαγε τα αμπέλια και
τα φόρτωνε με γλυκά σταφύλια.
Η Άρτεμις, θεά του κυνηγίου.
Η Αφροδίτη, θεά της ομορφιάς.
Η Αθηνά, θεά της σοφίας.
Η Εστία, θεά του σπιτιού.
24

Ο Ποσειδωνας

λεξιλογιο - vocabulary
ο κεραυνός - thunderbolt
η αστραπή - lightning
κινούσε - he moved
η τρίαινα - trident
η μαντική - prediction, divination
το άρμα - chariot
ο τεχνίτης - artisan, craftsman
ο ταχυδρόμος - mailman
η διαταγή - order
φόρτωνε - he loaded
η γεωργία - agriculture
τα σπαρτά - crops
καθημερινές - daily
ο γεωργός - farmer
ζωντανός - alive

Ο Ερμης
Ο Ζευς

ερωτησεις
1. Τι θεός ήταν ο Ζεύς;
2. Ποια ήταν η γυναίκα του;
3. Ποια ήταν η θεά της ομορφιάς;
4. Ποια ήταν η θεά της σοφίας;
5. Τι θεά ήταν η Δήμητρα;
6. Σε ποιο θεό προσευχόταν ένας ναύτης πριν πάει σε ταξίδι;
7. Σε ποιο θεό προσευχόταν ένας πολεμιστής;
8. Ποιος ήταν ο ταχυδρόμος των θεών;
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