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Φύλλο Εργασίας στην ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 480-323 π.Χ. (σελ. 98-114) 
Αφού κάνετε δύο φορές ανάγνωση και τον Πολιτισμό της Κλασικής εποχής 
(σελίδες: 112-114), να κάνετε τις επόμενες επαναληπτικές ασκήσεις 
 

1. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄. 
 

Α΄ Β΄ 
1. Κίμων Α. Έκλεισε ειρήνη για 30 χρόνια 

2. Εφιάλτης Β. Αριστοκρατικός, υπέρμαχος της συνεργασίας με τη 
Σπάρτη 

3. Περικλής Γ. Κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας 
4. Ισοκράτης Δ. Αρχηγός των δημοκρατικών, περιόρισε τη δύναμη 

των αριστοκρατικών 
 
 

2. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄. 
 

Α΄ Β΄ 

1. Ιππόδαμος Α. Ιτρική 
2. Ιπποκράτης Β. Μαθηματικά- Αστρονομία 

3. Μέτων Γ. Πολεοδόμος΄με τα σχέδια του χτίστηκε ο Πειραιάς 

4. Θουκυδίδης Δ. Ιστοριογραφία 
 
 

3. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις της στήλης Α΄ με αυτές της στήλης Β΄. 
 

 Α΄ Β΄ 
Α. Αθήνα  α. Διάσημος γλύπτης της αρχαιότητας, υπεύθυνος και για τον 

 διάκοσμο του Παρθενώνα 
 

Β. Σπάρτη β. Δημοκρατικό πολίτευμα 
 

Γ. Φειδίας γ.Ολιγαρχικό πολίτευμα  

Δ. Μεγάλα Παναθήναια δ. Αθηναϊκό δικαστήριο 

Ε. Περικλής  ε. Συνέλευση των Αθηναίων πολιτών  

ΣΤ. Εκκλησία του Δήμου  στ. Αθηναίος πολιτικός 

Ζ. Άρειος Πάγος  ζ. Γιορτή προς τιμή της θεάς Αθηνάς 
 
 

Α. Ιπποκράτης    α. Αρχαίος φιλόσοφος που ίδρυσε το Λύκειο  

Β. Πλάτωνας    β. Δραματικός ποιητής που έγραψε τραγωδίες 

Γ. Αριστοτέλης    γ. Ο ≪πατέρας ≫της ιατρικής επιστήμης 

Δ. Σοφοκλής  δ. ποιητής που έγραψε κωμωδίες  

Ε. Αριστοφάνης    ε. Φιλόσοφος που ίδρυσε την Ακαδημία 
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4. Σημειώστε Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ) δίπλα στις παρακάτω προτάσεις: 
 

1. Στη δημοκρατική Αθήνα πολιτικά δικαιώματα είχαν όλοι, δηλαδή όσοι κατάγονταν από 
πατέρα και μητέρα Αθηναίους , οι μέτοικοι (ξένοι) αλλά και οι δούλοι. 
2. Στη δημοκρατική Αθήνα πολιτικά δικαιώματα είχαν και οι γυναίκες και οι άνδρες. 
3. Ο Πειραιάς ήταν το λιμάνι της αρχαίας Αθήνας. 
4. Ο Μέγας Αλέξανδρος επέβαλε σε όλες τις περιοχές που κατακτούσε τη λατρεία και τον 
τρόπο διοίκησης των Μακεδόνων. 
7.Ο Μέγας Αλέξανδρος κατέκτησε το περσικό κράτος και δημιούργησε μια νέα μεγάλη 
αυτοκρατορία. 
8. Στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου απαγορεύονταν οι γάμοι ανάμεσα σε 
Μακεδόνες και ξένες γυναίκες. 
9. Μέσα στην αυτοκρατορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου διαδόθηκε ο ελληνικός 
πολιτισμός.  
10.Μετά το θάνατό του ο Μέγας Αλέξανδρος θεοποιήθηκε και δημιουργήθηκαν πολλοί 
μύθοι για αυτόν σε διάφορους λαούς. 

 

5.  Να τοποθετήσετε τους πνευματικούς ανθρώπους της ελληνικής αρχαιότητας που σας 
δίνονται παρακάτω στην κατηγορία όπου ο καθένας ανήκει: 

 
Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοφάνης, Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Ηρόδοτος, Ισοκράτης 
Σωκράτης, Σοφοκλής, Ευριπίδης. 
 
Δραματικοί ποιητές  

Φιλόσοφοι  

Ρήτορες  

Ιστορικοί  
 
 

6. Να συμπληρώσετε τα κενά:  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΙΔΕΑ 
1. Είναι  το όραμα ενός  ____________ συνασπισμού.  Άρχισε ως ιδέα και σταδιακά 

μεταβλήθηκε σε πολιτική: 

 Ο σοφιστής ___________________ τον 5ο αι. διατύπωσε για πρώτη φορά την ιδέα 

(στην Ολυμπία) . 

 Ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος Ισοκράτης αποδεσμεύτηκε από τοπικιστικές 

αντιλήψεις και  :  

Α.   Στον Πανηγυρικό του (380π.Χ.)  υποστηρίζει ότι η  Αθήνα μπορεί να ανασυστήσει την 
_________________ της και να αναλάβει τον κοινό ελληνικό αγώνα εναντίον των 
____________________. 
Β.  Η αδυναμία της Αθήνας να εμπνεύσει εμπιστοσύνη τον έστρεψε στην ιδέα ότι  ένας ισχυρός 
______________ μπορεί να ______________ τους Έλληνες και να τους οδηγήσει εναντίον των 
Περσών (υποψήφιες προσωπικότητες:  Ευαγόρας, Ιάσονας, Διονύσιος ο Α΄).  Στα γεράματά του 
έλπιζε στην επικράτηση του _________________________. 

 ΟΑθηναίος ρήτορας Δημοσθένης, αντίθετος με την ιδέα, εκφράζει την θέση περί 

πρωταγωνιστικού ρόλου της Αθήνας, σε αντίθεση με τις άλλες πόλεις‐κράτη. 

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
1. Η πολιτιστική ανάπτυξη της κλασσικής περιόδου γίνεται αντιληπτή: 

 από ταπνευματικά και καλλιτεχνικά ________________________ και  
 από την καθημερινή ______________ στις ελληνικέςπόλεις (μητροπολιτική Ελλάδα και 

αποικίες). 
2. Καθημερινή ζωή: 
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 Περιφρονούσαν τη  ____________________ εργασία ∙ 

 Οι ελεύθεροι πολίτες ασχολούνταν  με τα __________ ∙ 

 Διασκέδαζαν  σε ιδιωτικά ____________ και σε δημόσιες _____________,  

πανηγύρια  και __________________ παραστάσεις ∙ 

 Οι ειδικές τελετές  που πλαισίωναν τη γέννηση, το γάμο και τον θάνατο είχαν 

____________________ χαρακτήρα. 

3. Επιτεύγματα: 

  Η Αθήνα είχε τα πρωτεία στην __________________ ανάπτυξη,  

 Η ευημερία και ________________ ζωήςτραβούσαν εκεί πνευματικούς ανθρώπους και 

καλλιτέχνες άλλων πόλεων 

 Τον  5ο και 4ο αι. π.Χ.  στην Αθήνα έχουμε: 

 Δράση του ____________________ 

 Οικοδόμηση σπουδαίων έργων 

 Τέλεση λαμπρών ___________________και πνευματικών 

__________________ (Παναθήναια, __________________ μυστήρια, 

θεατρικές __________________, διονυσιακές ________________). 

 Δημιουργήθηκαν έργα απαράμιλλα σε πνευματική και καλλιτεχνική 

______________________, πρότυπα για τους μεταγενέστερους δημιουργούς. 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ 
1. Επίκεντρο ο ________________ και τα προβλήματά του ∙  

2. Ερμηνεία τωνφαινομένων με βάση τη __________________(ορθολογισμός) 

3. Εκπρόσωποι: σοφιστές και ____________________ (5ος αι.), Πλάτων και 

__________________ (4ος αι) 

4. Όλοι επιδίωξαν με τις  προτάσεις τους να ______________________ τον άνθρωπο και τη 

ζωή του. 

ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 5ος αι.: Ηρόδοτος και ______________________ (έθεσε τα θεμέλια της επιστήμης της 

ιστορίας), 

 4ος αι.:  Ξενοφών 

 ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ 
 Τραγωδία (Αισχύλος, __________________,  _________________________) 

 Κωμωδία:________________________. Ασκούσε κριτική στην καθημερινή 

___________________ζωή. 

ΡΗΤΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ: Καλλιεργήθηκε κυρίως τον 4ο αι. (Λυσίας, Ισοκράτης,Δημοσθένης), λόγω  
της άνθησης του ______________________ πολιτεύματος και της οργάνωσης της 
________________ προς το συμφέρον του πολίτη. 

ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ: Συστηματοποιήθηκαν οι γνώσεις για τηφύση και τον άνθρωπο ∙ οι περισσότεροι 
φιλόσοφοι ήταν και ειδικοί ____________________ σεκάποιο τομέα της επιστήμης, π.χ. 

 ______________ ο Αθηναίος (μαθηματικά και αστρονομία), 

 ____________________ ο Μιλήσιος (πολεοδομία),  

 __________________ ο Κώος (ιατρική ∙ ο Ιπποκράτης εισήγαγε τη θεμελιώδη αντίληψη 

ότι όλες οι ασθένειες έχουν φυσικά αίτια). 

 

 


