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Μασσαλία 
μια πόλη με ελληνικές ρίζες 

Ο Μπερνάρ από τη Μασσαλία είναι μαθητής της Ε' δημοτικού. 
Στο μάθημα της Ιστορίας έκανε μία εργασία με θέμα: Μασσαλία, 
μια πόλη με ελληνικές ρίζες. 

«Η τ»όλη \λθ£ είναι τ»ολν τσολιά Idgv&nKe οτην αρχαιότητα. Οι κάτοικοι της Φώκαιας, 

\λΐας τ»όλης αώό την \wvia, τ»ον ήταν ]λΐα MQioxn οτα ^αορλια της Μ/κράτ Ανίας, 

ίφταοαν ίόΰι \κ& τα KaqaMia τονς γιατί ή&έλαν να %QOW μέταλλα. 

Αβοφάοιοαν να IOQVOOW & αντή την idtQioxn \κχα αποικία, 

όηλαόή έναν tyo&oQiKo οτα&ΐλό, γιατί ίίχί καλό κλ/μα, γόνι\ω 

έόαφος και αοφαλές λιμάνι. Α$ό edw yo&oQpvGav να φτάαονν 

ίϋκολα ατη βόρεια Αφρική, οτην \σώανία, οτην Ιταλία για να 

·&θρμχ$ίντονν αιτά^ι, aionqo και άλλα ·&ορϊόντα. 

WiQywvras αι»ό το Γι^αλτάρ, τις ^άκλίΐίς Στήλες asm 

έλεγαν το μέρος τότί, έφταναν μέχρι τη σημερινή Αγγλία 

για να -άάρονν καοοίτίρο. 

'Οταν ϊφνγαν οι άποικοι αώό τη ΦΦκαια, τη μητρόπολη (έται 

ονομαζόταν η τ»όλη τ»ον ίόρνί ]λΐα αποικία), και ήφαν να μέίνονν 

eovn, έφεραν μα[ί τονς την ιερή φνατιά αώό το %$μό τον foov tfov ·&ροοτάτίνί την τ&όλη τονς 

για να ανάψονν το βνμό ατο ναό της νέας τονς τ&ατρίόας. 

Η Φώκαια και η Μαοοαλία, η μητέραι&όλη και η αποικία όηλαόή, είχαν καλές οχέοεις και η ]λΐα 

ion&ovoe την άλλη όταν ίίχί ανάγκη. 

Στο Ν\ονοίίο ιοτορίας της Ν\αοοαλίας αγόρααα φνπογραφίές αώό αρχαία ελληνικά αντικείμενα 

τ»ον όίίχνονν την εγκατάοταΰη των \wvwv edw». 

ΦΟΚΑ1Λ 

Από τη Φώκαια στη Μασσαλία 
Οι αποκίες της Μασσαλίας, 

ϋ < ϊ > ΕΦΕΣΟΣ 

* ^ • — ^ Λ V_. .-^ 

k^_ 

Διασυνδέσεις 

* Αποικισμός, Χρονολόγιο, σελ 12, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 18, 
καθώς και οι καρτέλες Ο αποικισμός - Το ημερολόγιο μιας ανασκαφής, 
Ο αποικισμός-ΑποικΙες στα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, Ο 
αποικισμός-Αποικίες στα παράλια της Μεσογείου. 

*• Το εμπόριο στην ελληνική αρχαιότητα, Οι εμπορικοί δρόμοι, σελ 38-40. 
*• Περιοχές που αναφέρονται στο κείμενο, Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 

ημέρες. 
* Ηρακλής, αναφορά στη 3ι3λιογραφία 
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και 

άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη 
δυναμική του μαθήματος. 

ΒιΒλιογραφία 

Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 6, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1976. 
Ειρήνη Νάκου, Ταξίδι στα αρχαία χρόνια, εκδ. Κέδρος, 1990. 
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά, 
εκδ. Πατάκη, 2002. 
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Το ημερολόγιο μιας ανασκαφής 

«7 Ανγονοτον 200... 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Η όονλέΐά \JUOS ατην aqxala Σινώπη tfQomQaii καλά. 

0ι Στην αώοοτόλή ωΑ*\λέτέ)(ονν Έλλην*? και Ιόνιοι 

αρχαιολόγοι. Προτού }νκινηΌον\κέ την ανασκαφή 

\κ&λ&τήσα\κί αυτά. tfov έγραψε για την Μριοχή ο 

Στράβωνας, ο αρχαίοι γ&νγράφος. 

Ϊ Μ (\ια%άσα\κί ότι η Σινύιύη ήταν μ/α σύονόαία αώοικία 

itoi/ g/vai/ ιόρνσίΐ οι ΊΜΛ/Κ" στα ι#αράλ/α ry7f Μαύρης 

θάλασσας. 

Οι κάτοικοι της Σινύιύης έκαναν έΐλώόριο \κ& τις 

Γ*»* κοντινές ·$αρα8αλάσσΐίς -βόλέΐς. Αγόρα[αν και 

τ&ονλονσαν σιτάρι, όέρίλατα, }νΜία και Yqyoo. 

Κάναμε ανασκαφές οί ένα αρχαίο νεκροταφείο. 

Ια αντικείμενα τ»ον %ρήκα\κ& είναι τ»ολν ιδαλιά. 

Φτιάχτηκαν όνο κιλιάόίς ί}ακόσια χρόνια Μρί^ον 

fiQiv θι»ό την eooxn \xas. Via την ι&έριοχή της Σινύθης μιλάει και η ]λν&ολογία 

Ei/af μν&ος λέέΐ ότι ίκίί άρα}αν για λίγο οι Αργοναύτες \κ& τον Ιάσονα, πηγαίνοντας για 

την ΚοΜόα» 

Οχτακόσια χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού πολλές ελληνικές 
πόλεις είχαν ιδρύσει αποικίες στα παράλια της δυτικής Μεσογείου: 
Οι Μεσσήνιοι, οι Κορίνθιοι από την Πελοπόννησο και οι Μεγαρείς από την 
Αττική, είχαν ιδρύσει αποικίες στη Σικελία Οι Σπαρτιάτες από την Πελοπόννησο 
και οι Σαντορινιοί από τη Θήρα είχαν ιδρύσει αποικίες στη Νότια Ιταλία 
Πολλές αποικίες είχαν ιδρυθεί στον Εύξεινο Πόντο και στην Προποντίδα 

riiiil^.liiij»!·! 

Ι ίμερυπκοτίΕίο 

Μεαημίψ« 
νος- Αμφίπολη 

^ Μ Π Ποτί&αια *β&ηρα 

Σ υ β ΐ ο η " , Βλϋγπος 

ΑΜΜ^αντϋν: 9 Ρήγιο 

«upifrn Α^ο^λω^α 

.Ατια* 

Χεραονη 

ΛΑωνια 

KjuOsiK; 
Λ/ίμψακος 

Αβυίος 

Π π ι π ρ σ _ ^ α Γ ΐ £ ν Ε > ί ^ 

Σινώπη 

Τραπεζούντα. 

ϊ<]λα|.νΠ 

k^_ 

Διασυνδέσεις 

* Αποικισμός, Χρονολόγιο, σελ 12, Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 18, 
καθώς και οι καρτέλες Ο αποικισμός-Μασσαλία μια πόλη με ελληνικές 
ρίζες, Ο αποικισμός-Αποικίες στα νησιά του Αιγαίου και τη Μικρά Ασία, 
Ο αποικισμός-Αποικίες στα παράλια της Μεσογείου. 

* Κώδικες επικοινωνίας, γραπτός λόγος, πληροφορία και επικοινωνία, 
Ένα μήνυμα σου στέλνω, σελ. 10-11, 18-19, 58. 

*• Αρχαιολογία, Ένα μήνυμα σου στέλνω, σελ 61. 
* Περιοχές που αναφέρονται στο κείμενο Ο γύρος της Ελλάδας σε 15 

ημέρες. 
* Αργοναυτική εκστρατεία, αναφορά στη 3ι3λιογραφία 
> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και 

άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη 
δυναμική του μαθήματος. 

ΒιΒλιογραφία 

Μαριάννα Κορομηλά, Οι Έλληνες στη μαύρη θάλασσα, Πολιτιστική Εταιρεία 
Πανόραμα, 1991. 
Μαρίζα Ντεκάστρο, Αρχαιολογία, ένα ταξίδι στο παρελθόν, 
εκδ. Κέδρος, 1994 
Αικ Τσοτάκου-Καρ3έλη, Λεξικό της ελληνικής μυθολογίας για παιδιά, 
εκδ. Πατάκη, 2002. 
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 6, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1976. 
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Αποικίες στα νησιά του Αιγαίου 
και τη Μικρά Ασία 
Σε όλες τις εποχές της Ιστορίας, οι άνθρωποι μετακινούνταν και ταξίδευαν 
'Ηθελαν να καλυτερέψουν τη ζωή τους; 'Ηθελαν να αναπτύξουν το εμπόριο; 
Είχε συμ3εί κάποια φυσική καταστροφή στον τόπο τους; Αναγκάζονταν να 
φύγουν επειδή γινόταν πόλεμος; Ήθελαν να γνωρίσουν νέους τόπους; 
Οι μετακινήσεις αυτές κρατούσαν πολλά χρόνια 
Πολλές φορές οι νεοφερμένοι έμεναν στον καινούριο τόπο κι έχτιζαν μια 
πόλη. Οι καινούριες πόλεις ονομάστηκαν αποικίες. Η πόλη από όπου 
προέρχονταν οι άποικοι ονομαζόταν μητρόπολη, δηλαδή μητέρα πόλη. 
Πολύ παλιά, χίλια περίπου χρόνια πριν από τη γέννηση του Χριστού, οι 
κάτοικοι του ελλαδικού χώρου έζησαν μια περίοδο μεγάλης αναστάτωσης: 
τα μυκηναϊκά 3ασίλεια έχασαν τη δύναμη τους, η γη έμεινε ακαλλιέργητη. 
Οι άνθρωποι δεν ταξίδευαν πια για να κάνουν εμπόριο. 
Ακόμα, έφτασαν στη χώρα από το Βορρά νέοι κάτοικοι, οι 
Δωριείς, και έγιναν ταραχές. Γι' αυτούς και άλλους λόγους ι 
πολλοί άνθρωποι άφησαν τον τόπο τους, πέρασαν στα 
νησιά του Αιγαίου και στα παράλια της Μικράς Ασίας και 
ίδρυσαν αποικίες. 

Οι Αιολείς από τη 
Θεσσαλία και τη Βοιωτία έφτασαν στη 
Λέσ3ο κι εγκαταστάθηκαν απέναντι. 
Η περιοχή τους ονομάστηκε Αιολίδα 
Οι Ίωνες από τη Στερεά Ελλάδα και 
την Πελοπόννησο πέρασαν από τις 
Κυκλάδες, τη Χίο, τη Σάμο και στις 
απέναντι ακτές ίδρυσαν πλούσιες 
πόλεις, τη Μίλητο και την Έφεσο. 
Η περιοχή τους ονομάστηκε Ιωνία 
Οι Δωριείς έφυγαν από την Πελοπόννησο, 
έφτασαν στην Κρήτη, στη Ρόδο και 
στα νότια παράλια της Μικράς Ασίας. 
Η Αλικαρνασσός ήταν η πιο γνωστή 
πόλη στην περιοχή εκείνη. 

Με το πέρασμα του χρόνου, οι αποικίες αναπτύχθηκαν και ίδρυσαν, με τη 
σειρά τους, νέες αποικίες σε μακρινότερες περιοχές. 

k ^ _ 

Διασυνδέσεις 

* Γεωγραφία: Επισήμανση στο χάρτη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θυμόμαστε και γιορτάζουμε, σελ. 13 

*• Παραδείγματα λέξεων με λατινική ρίζα. Π.χ λατινικά = lupus, ιταλικά = 
lupo, γαλλικά = loup, λατινικά = tabula, ιταλικά = tavola, γαλλικά = 
table, αγγλικά = table. Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 18. 

*• Η δουλεία στην αρχαιότητα: τι εξυπηρετούσε. Ποιες δουλειές έκαναν οι 
δούλοι. Ποια ήταν τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις των δούλων. 
Το δουλεμπόριο, αγοραπολησίες δούλων στα δουλοπάζαρα. Μ' ένα 
λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ 52. 

* Μορφές δουλείας στη σημερινή εποχή: Λαθρομετανάστες. Αιτίες της 
λαθρομετανάστευσης (φτώχεια, πολιτικά φρονήματα). Οι συνθήκες της 
ζωής των λαθρομεταναστών, επαγγέλματα. Νόμοι για την προστασία 
τους. Αφορμές για τη συζήτηση του θέματος μπορούν να δώσουν 
άρθρα από εφημερίδες και ρεπορτάζ από την τηλεόραση. 

* Στοιχεία για τη ρωμαϊκή περίοδο στα 3ι3λία: Ένα μήνυμα σου στέλνω, 
σελ. 5, 9, 30-31, 57, και Χρονολόίγιο, σελ. 15. 

> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και 
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη 
δυναμική του μαθήματος. 

ΒιΒλιογραφία 

Αρχαία Ρώμη, εκδ. Ερευνητές, 1997. 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Το ευρώ, ένα νόμισμα για την Ευρώπη, 
εκδ. Καλειδοσκόπιο, 1999. 
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 6, Εκδοτική Αθηνών, 1976. 
Τζέιμς Σάιμον, Αρχαία Ρώμη, εκδ. Πατάκη, 1994. 
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Αποικίες στα παράλια της Μεσογείου 

Β 

Γμιαριιοβ 

llli:flu:lirr;in 

HHiraAii;T f l 

Θ Α π ^ 

T O Y O J C 

AMKUAEK) 

ΛαΜαιν; 

n^rgw ΐππϋΛΟΐ 

IflCBC- Γα^.ι-.: 

Κ' ,Τ,Γ AnaUunu 

NDu^arr; 

r 

Γ όλες τις 
ε?οχ?? τη? 
ιστορία?, οι 
άνίρ??οι 
μετακινούνταν 
και ταξίδε?αν( 

άλλοτε για να 
γν?ρίσο?ν 
ν?ο?? ττΊ?ο??, άλλοτε για να κάνο?ν εμ?ΐΊριο ή για άλλο?? λΐΊγο??... 
Οι μετακινήσει? α?τ?? κρατούσαν ?ολλά xpfivia 
Πολλ?? φορ?? οι νεοφερμ?νοι ?μεναν στον καινούριο xfi?o και ?χτι?αν μια 
?fiArj· Οι καινούριε? ?ΐίλει? ονομάστηκαν α?οικίε?. Π ?ΐίλη a?? fi?o? 
?ρο?ρχονταν οι ά?οικοι ονομα?1τταν μητρΑτ^ολη, δηλαδή μητ?ρα ?ΐίλη. 
Πολύ ?αλιά, οχτακόσια xpfivia ?ερί?ο? ?ριν a?fi τη γ?ννηση το? Χριστού, 
?ολλ?? ελληνικ?? ?τΧ\ει?- κράτη ίδρ?σαν α?οικίε? στα ?αράλια τη? δ?τική? 
Μεσόγειο?. 

Οι Μεσσήνιοι, a?fi την Πελο?τ'ίννησο/ Αταν η χώρα το?? 
κατακτήίηκε a?fi το?? Σ?αρτιάτε? ??γαν στη Σικελία fi?o? 
ίδρ?σαν μια α?οικία, τη Μεσσήνη. Οι ?ορίνίιοι και οι 
Μεγαρεί?, a?fi την ?ττική, ίδρ?σαν ε??ση? α?οικίε? στη 
Σικελία ?ά?οιοι Σ?αρτιάτε? ?φ?γαν a?fi τη Σ?άρτη ε?ειδή 

?γιναν ταραχ?? και ίδρ?σαν μια α?οικία στη vfma ιταλική 
χερσόνησο, τον Δάραντα Οι Σαντορινιοί, ?φ?γαν a?fi το νησί 

το?? τη θήρα, εξαιτία? μια? μεγάλη? ξηρασία?, και ίδρ?σαν την ??ρήνη στα 
?αράλια τη? Λι3ύη?, στην ακτή τη? 3Αρεια? ?φρική?. 
Πολλ?? α?οικίε? ιδρύίηκαν στον Ε?ξεινο nfivro και στην Προ?οντίδα 
Με το ??ρασμα το? xpfivo?, οι α?οικίε? ανα?τύχίηκαν και ίδρ?σαν, με τη 
σειρά το??, ν?ε? α?οικίε? σε μακρινότερε? ?εριοχ??. Για ?αράδειγμα η 
Μασσαλία, η α?οικία τη? Φ?καια?, ίδρ?σε ν?ε? α?οικίε? στην π?ηρική 
χερσόνησο, στη σημερινή πσ?ανία 

k ^ _ 

* Γεωγραφία: Επισήμανση στο χάρτη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Θυμόμαστε και γιορτάζουμε, σελ. 13 

* Παραδείγματα λέξεων με λατινική ρίζα. Π.χ λατινικά = lupus, ιταλικά = 
lupo, γαλλικά = loup, λατινικά = tabula, ιταλικά = tavola, γαλλικά = 
table, αγγλικά = table. Το παζάρι και ο κόσμος του, σελ. 18. 

*• Η δουλεία στην αρχαιότητα τι εξυπηρετούσε. Ποιες δουλειές έκαναν οι 
δούλοι. Ποια ήταν τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις των δούλων. 
Το δουλεμπόριο, αγοραπολησίες δούλων στα δουλοπάζαρα Μ' ένα 
λεωφορείο τριγυρνάμε όλοι μέσα στην πόλη, σελ 52. 

* Μορφές δουλείας στη σημερινή εποχή: Λαθρομετανάστες. Αιτίες της 
λαθρομετανάστευσης (φτώχεια, πολιτικά φρονήματα). Οι συνθήκες της 
ζωής των λαθρομεταναστών, επαγγέλματα Νόμοι για την προστασία 
τους. Αφορμές για τη συζήτηση του θέματος μπορούν να δώσουν 
άρθρα από εφημερίδες και ρεπορτάζ από την τηλεόραση. 

* Στοιχεία για τη ρωμαϊκή περίοδο στα 3ι3λία: Ένα μήνυμα σου στέλνω, 
σελ.. 6, 9, 30-31, 57, και Χρονολόίγιο, σελ. 16. 

> Οι διασυνδέσεις αυτές είναι ενδεικτικές. Ενδεχομένως υπάρχουν και 
άλλες συνδέσεις που μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε ανάλογα με τη 
δυναμική του μαθήματος. 

ΒιΒλιογραφία 

Αρχαία Ρώμη, εκδ. Ερευνητές, 1997. 
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Το ευρώ, ένα νόμισμα για την Ευρώπη, 
εκδ. Καλειδοσκόπιο, 1999. 
Ιστορία του ελληνικού έθνους, τ. 6, Εκδοτική Αθηνών, 1976. 
Τζέιμς Σάιμον, Αρχαία Ρώμη, εκδ. Πατάκη, 1994. 


