
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ  ΄Φροντιστηριον Τραπεζουντος’ 

Συντάκτης: Ν. Μερούσης 

ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ  

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

 

 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΔΑΓΜΕΝΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ  

ΜΕΡΟΣ Γ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1-5 

 

(σελίδες 69-81 σχολικού βιβλίου) και 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-

A105/29/159,920/ 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

ΘΕΜΑ 1ο  

Πήγαινε στη σελίδα 69 του βιβλίου, διάβασε την πρώτη παράγραφο  

και συμπλήρωσε τα κενά. 

 

 Μετά τη νίκη των Ελλήνων εναντίον των Περσών, οι πόλεις του Αιγαίου ζουν 

με τον τρόμο μιας νέας περσικής εισβολής. Με πρωτοβουλία του ……………. οι 

πόλεις του Αρχιπελάγους και των ιωνικών παραλίων συνάπτουν με την Αθήνα  

συμμαχία με έδρα το νησί της ……... (4…. π.Χ.). Τα μέλη της Συμμαχίας διαθέτουν 

από μία ψήφο στο συνέδριο, το οποίο συνέρχεται μία φορά τον χρόνο. Η …….. που 

διαθέτει την ισχυρότερη ναυτική δύναμη επηρεάζει τις άλλες πόλεις και κυριαρχεί 

στη συμμαχία. Οι πόλεις που δεν επιθυμούσαν ή δεν είχαν τη δυνατότητα να 

συνεισφέρουν ……. και ……... μπορούσαν να περιορίσουν τη συμβολή τους στην 

καταβολή ενός χρηματικού ποσού, του ……... Δέκα Αθηναίοι, που έφεραν τον τίτλο 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/159,920/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A105/29/159,920/
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του «………………...», συγκέντρωναν τα χρήματα, τα κατέθεταν στο κοινό ταμείο 

της Συμμαχίας . Ο ……………., πρώτος, καθόρισε το ποσό της εισφοράς για κάθε 

πόλη με τόσο δίκαιο τρόπο, ώστε οι σύμμαχοι τον ονόμασαν «τον δικαιότερο από 

όλους τους ανθρώπους». Η Συμμαχία αναγνώριζε στους Αθηναίους την ηγεμονία.  

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (προαιρετικά):  

1. Άνοιξε τον παρακάτω υπερσύνδεσμο   

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9160 

κάνε κλικ στο υπόμνημα (δεξιά πλευρά) και άντλησε πληροφορίες για την 

αθηναϊκή συμμαχία.  

2.  Θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι με θέμα ένα αρχαίο ναυάγιο; 

πήγαινε στη διεύθυνση 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9484 

 

ΘΕΜΑ 2ο  
Πήγαινε στις σελίδες  71-72 του βιβλίου σου και συμπλήρωσε τα κενά:. 

 
Ο Περικλής εμφανίζεται για πρώτη φορά ως πολιτικός στο πλευρό του …………..., 

του ηγέτη του δημοκρατικού κόμματος, το 462 π.Χ. Με αφορμή διάφορα γεγονότα, 

οι δύο πολιτικοί θα στραφούν εναντίον του …… ………., που ήταν το προπύργιο 

του συντηρητισμού, και θα του αφαιρέσουν κάθε πολιτική εξουσία καθώς και το 

προνομίου της απονομής της …………... Ο Περικλής ως αρχηγός του ………... 

κόμματος θα αρχίσει να εφαρμόζει το προσωπικό του πολιτικό πρόγραμμα. Για τον 

Περικλή δημοκρατία σημαίνει …………. όλων των πολιτών απέναντι στον νόμο 

αλλά συγχρόνως και δυνατότητα για όλους να διάγουν μια άνετη ζωή. Καθιερώνει 

τη …………., ένα είδος οικονομικής ενίσχυσης για τους απορότερους, ώστε να 

http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9160
http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/9484
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μπορούν, απερίσπαστοι, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του 

Δήμου και να ασκούν τα πολιτικά τους δικαιώματα.  Επιπλέον, η Πολιτεία 

αναπτύσσει θεσμούς κοινωνικής προστασίας και πληρώνει για τους απόρους το 

αντίτιμο του εισιτηρίου τους για την είσοδό τους στο ………... (……….. χρήματα). 

Ακόμη ο Περικλής συλλαμβάνει το σχέδιο της ανοικοδόμησης μεγάλων δημόσιων 

έργων, τα οποία θα προσφέρουν εργασία σε πολλούς και θα αλλάξουν την όψη της 

πόλης.   

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Διάβασε τις σελίδες 73-74 του βιβλίου και δώσε τον ορισμό στα παρακάτω:  

προβούλευμα:  

Δέκα στρατηγοί:  

λειτουργίες: φορολογικό σύστημα στην Αθήνα 

χορηγία: 

εστίαση:  

τριηραρχία:  
 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

- Διάβασε τη σελίδα 75 του βιβλίου σου και σημείωσε ποιες ήταν οι τρεις 

τάξεις στην Αθήνα: 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

Για τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα μπορείς να 

παρακολουθήσεις το βίντεο 

 http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/370 

 

 

http://photodentro.edu.gr/v/item/video/8522/370
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ΒΗΜΑ 5ο  

 
Η μόρφωση των αγοριών στην αρχαία Αθήνα: γράψε ένα μικρό κείμενο 

περίπου 40 λέξεων αφού μελετήσεις τη σελίδα 78 του βιβλίου σου.  

 

 

 

 

 

 

ΒΗΜΑ 6ο  

 
Διάβασε την παρακάτω παράγραφο:  

 Οι γιορτές ήταν συνυφασμένες με την καθημερινή ζωή της Αθήνας. Η 

λαμπρότερη ήταν τα Παναθήναια, που τελούνταν κάθε τέσσερα χρόνια προς τιμήν 

της Αθηνάς. Κατά τη διάρκειά τους ξεδιπλωνόταν όλο το μεγαλείο και η δύναμη 

της πόλης. Τα Μεγάλα ή «εν άστει» Διονύσια ήταν μια πολυήμερη γιορτή προς 

τιμήν του Διονύσου. Τα Ανθεστήρια ήταν μία άλλη γιορτή αφιερωμένη στον ίδιο 

θεό, κατά την οποία οι Αθηναίοι δοκίμαζαν το νέο κρασί. Τέλος, τα Ελευσίνια, 

γιορτή αφιερωμένη στη Δήμητρα και στην κόρη της Περσεφόνη, εορτάζονταν στις 

αρχές Οκτωβρίου. Πομπή με προσκυνητές ξεκινούσε από την Αθήνα και κατέληγε 

στο ιερό της Δήμητρας στην Ελευσίνα. Εκεί τελούνταν τα Ελευσίνια μυστήρια. 

Άσκηση αυτοαξιολόγησης 

Σύνδεσε με μία γραμμή τις λέξεις που έχουν σχέση μεταξύ τους. 

Περικλής  φόρος  

μέτοικος  απονομή δικαιοσύνης 

Ελληνοταμίες  γιορτή 

Ηλιαία 
Βουλή των 

Πεντακοσίων  

ανθεστήρια θεωρικά 

προβούλευμα  μετοίκιον  

λειτουργία  χορηγία 


