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ΕΝΟΤΗΤΑ 10

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αχαιοί, οι πρώτοι Έλληνες

{saudioplayer}istoria_c/istoria_c_10_1a.mp3{/saudioplayer} Πατήστε το πλήκτρο για να
ακούσετε την αφήγηση!!!

Όταν ο Κυκλαδικός και ο Μινωικός πολιτισµός βρίσκονταν στην ακµή τους, ένας νέος
λαός, οι Αχαιοί, ήρθαν από το Βορρά κι εγκαταστάθηκαν στην κεντρική και τη νότια
Ελλάδα. Αυτοί είναι οι πρώτοι Έλληνες.
Οι Αχαιοί γνώρισαν τον Κυκλαδικό και το Μινωικό πολιτισµό και εντυπωσιάστηκαν.
Έµαθαν πολλά πράγµατα από τους Κυκλαδίτες και τους Μινωίτες και δηµιούργησαν το δικό
τους πολιτισµό που ονοµάζεται Μυκηναϊκός. Πήρε το όνοµά του από τις Μυκήνες, που
βρίσκονται στην Πελοπόννησο και ήταν το µεγαλύτερο κέντρο του πολιτισµού αυτού. Άλλα
µυκηναϊκά κέντρα ήταν
η Θήβα, ο Ορχοµενός, η Αθήνα, η Ιωλκός, η Πύλος, η Σπάρτη, η Τίρυνθα.
Οι Μυκηναίοι ή Αχαιοί, έχοντας σαν παράδειγµα τους Μινωίτες, έγιναν κι αυτοί έµποροι.
Με τα πλοία τους ταξίδευαν σε όλη τη Μεσόγειο κι έφταναν µέχρι την Αίγυπτο, την
Παλαιστίνη και την Κύπρο. Κατέλαβαν και την Κρήτη που, µετά από την έκρηξη του
ηφαιστείου της Θήρας και την καταστροφή των πόλεών της, είχε χάσει τη µεγάλη της
δύναµη.
Αργότερα οι Αχαιοί έκαµαν εκστρατεία εναντίον της Τροίας. Η θέση που βρισκόταν η Τροία
ήταν πολύ σηµαντική για το εµπόριο. Γι’ αυτό οι Αχαιοί ήθελαν να την κατακτήσουν και να
φτιάξουν εκεί δικό τους εµπορικό σταθµό. Ο Τρωικός πόλεµος, όπως έχουµε µάθει,
κράτησε δέκα χρόνια. Οι Αχαιοί κατέκτησαν την Τροία, µετά όµως άρχισαν να χάνουν σιγά
σιγά τη δύναµή τους.
Ο Γερµανός ερευνητής Ερρίκος Σλήµαν ήταν ο πρώτος που έκανε ανασκαφές και
ανακάλυψε τις Μυκήνες.
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Παρουσίαση
σε Power Point
{edocs}C-class/2011-2012/May/axaioi_cyprus.ppt,400,320{/edocs}
24-05-2012

Μια παρουσίαση με τίτλο
" " Αχαιοί οι πρώτοι Έλληνες
από τη δασκάλα
Δρακιού Τσαμπίκα

Για να αποκτήσετε το αρχείο
εδώ !πατήστε
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