ATHÉNY ZA PERIKLA
⎯ během Řecko-perských válek vznikl Athénský námořní spolek → cílem bylo udržet
Peršany za hranicemi Řecka
⎯ stavba válečného loďstva (lodě staví otroci → roste jejich počet)
⎯ založen přístav Pireus, vystavěna Akropole
⎯ ve 2. polovině 5. stol. př. n. l. vede Athény Perikles
⎯ byl čtrnáctkrát zvolen stratégem (= nejvyšší úředník, velitel)
⎯ hájil zájmy nemajetných
⎯ zavedl peněžité odměny za vykonávání úřadů → dříve neplacené, úředníky byli pouze
bohatí, teď mohli být úředníky i nemajetní

PELOPONÉSKÉ VÁLKY (431–404 př. n. l.)
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

války mezi Athénami a Spartou o moc (rozpoutala Sparta)
rozhodující bitva proběhla u Kozích říček
důsledkem války bylo omezení moci Athén
Sparta vyhrála, ale nedokázala využít vítězství
městský stát Théby porazil Spartu a stal se vládnoucím městským státem
ovšem v pol. 4. stol. př. n. l. přišli do oblasti dnešního Řecka Makedonci a celé území
ovládli
⎯ tím zaniká klasické Řecko

HELENISTICKÉ OBDOBÍ
⎯ Řekové sami sebe nazývali Helény a svoji zemi Heladu
⎯ období vlády Alexandra Makedonského
⎯
⎯
⎯
⎯

Makedoni = hornatá země s lesy a pastvinami
Makedonci byli příbuzní Řeků, živili se zemědělstvím
král Filip II. Makedonský za pomoci vycvičené armády začal obsazovat řecká města
proti Makedonii se postavily řecké městské státy v čele s Athénami → roku 338 př. n. l. se
střetly v bitvě a Filip zvítězil → ovládnul Řecko
⎯ Filip byl zavražděn a do čela státu se postavil jeho syn Alexandr
⎯ Alexandr Veliký (Makedonský)
o zmocnil se všech řeckých a perských území, při tažení zakládal nová města
(Alexandrie v Egyptě)
o byl vynikající vojevůdce, pokusil se o výpravu do Indie
o řecká vzdělanost se šířila do obsazených zemí → vznik nové kultury – helenistické
o po jeho smrti se říše rozpadla a vlády v jednotlivých zemích se ujali jeho vojevůdci
(Egypt – Ptolemaiovci)

