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Οι Έλληνες δημιουργούν αποικίες
Οι μετακινήσεις πληθυσμών:








Αναστατώνουν τη ζωή των κατοίκων της Ελλάδας.
Τα κτήματα σταματούν να καλλιεργούνται.
Η κτηνοτροφία λιγόστεψε.
Οι φτωχοί αυξήθηκαν.
Οι τεχνίτες δεν βρίσκουν αγοραστές.
Πολλοί φεύγουν από τον τόπο τους.
Η μετανάστευση γινόταν ανοργάνωτα γιατί:

 Ένιωθαν ανασφάλεια.
 Ήθελαν να βρουν καλύτερη τύχη.
Στις νέες πατρίδες οι Έλληνες:

 Ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν τον τρόπο ζωής άλλων λαών.
 Κράτησαν τις παλιές συνήθειες.
 Λάτρεψαν τους θεούς τους και έχτισαν λαμπρούς ναούς.
 Συγκεντρώνονταν στα ιερά και γιόρταζαν μαζί.
Αποτέλεσμα:
 Το Αιγαίο πέλαγος έγινε ελληνική θάλασσα μια και στις
δυο πλευρές κατοικούσαν Έλληνες.
Πρώτος Αποικισμός

Αιολείς (από Θεσσαλία) σε Λέσβο, Τένεδο, Μικρά Ασία
Ίωνες (από Αττική) σε Σάμο, Χίο, Μικρά Ασία
Δωριείς (από Πελοπόννησο) σε Ρόδο, Κω, Μικρά Ασία
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Περίληψη μαθήματος

Οι μετακινήσεις πληθυσμών στην Ελλάδα ανάγκασαν διάφορα
ελληνικά φύλα να μεταναστεύσουν. Αιολείς, Ίωνες και ∆ωριείς
εγκαταστάθηκαν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τη Μ. Ασία,
όπου ανέπτυξαν σπουδαίο πολιτισμό.
Ερωτήσεις
a) Πώς επηρέασαν τους ανθρώπους της εποχής οι μετακινήσεις των
πληθυσμών;
β) Για ποιους λόγους η μετανάστευση γινόταν ανοργάνωτα;
γ) Τι συνέβη με τους Έλληνες στις «νέες πατρίδες»;
δ) Ποιο ήταν το αποτέλεσμα αυτής της μετακίνησης;
ε) Φαντάσου ότι είσαι ένας από τους ανθρώπους εκείνης της εποχής που
έχει αποφασίσει να μεταναστεύσει. Πώς αισθάνεσαι γι’ αυτό και τι
όνειρα έχεις για το μέλλον;
στ) Τα χρόνια έχουν περάσει, έχεις εγκατασταθεί σε μια περιοχή χιλιάδες
χιλιόμετρα μακριά από τα αγαπημένα σου πρόσωπα και σκέφτεσαι να
επιστρέψεις πίσω. Ποια είναι η απόφασή σου;
ι) Η ζωή τους στις «νέες πατρίδες» είχε ομοιότητες με αυτή που ζούσαν
μέχρι τότε;
ια) Η μετακίνηση των Ελλήνων εκείνης της εποχής έχει ομοιότητες με τη
σημερινή μετακίνηση των πληθυσμών;
(πρόσφυγες, μετανάστες)
ιβ) Πώς πιστεύεις ότι υποδέχτηκαν οι κάτοικοι των νέων περιοχών τους
Έλληνες όταν αυτοί πήγαν να εγκατασταθούν εκεί; Συμβαίνει κάτι
αντίστοιχο σήμερα;
ιγ) Με τη βοήθεια του χάρτη της σελ. 9 του Βιβλίου Μαθητή να περιγράψεις
στο τετράδιο εργασιών την πορεία του κάθε ελληνικού φύλου από την
Ελλάδα στη Μ. Ασία.
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