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                                                   ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

                                                  ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ 

Α.  Τοποθετήστε στη σωστή σειρά τις παρακάτω εποχές και τις χρονολογίες που τις 

οριοθετούν: 

(μια εποχή και ένα χρονικό πλαίσιο είναι λανθασμένο) 

 α . κλασική εποχή                                                  1. 750-480 π.Χ. 

 β. ομηρική εποχή                                                   2. 1100-750 π.Χ. 

 γ. μυκηναϊκός πολιτισμός                                     3. 323-27 π.Χ. 

 δ. μεταναστευτική εποχή                                      4. 1600-1100 π.Χ. 

 ε. ομηρική εποχή                                                    5. 480-323 π.Χ. 

 

1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

  Β.  1. Αντιστοιχίστε: 

 ----------οίκος                α. περιλαμβάνει περισσότερα άτομα από μια «πυρηνική» 

οικογένεια 

 ---------  άριστοι                 β. κληρονομικός κατά τις μετακινήσεις 

 ---------  πλήθος                 γ. συμβούλιο των ευγενών 

 --------   δημιουργοί          δ. σύνοδος όλων των οίκων 

 --------   βασιλεύς              ε. σύνοδος του πλήθους 

 -------   βουλή των γερόντων   στ. ζούσαν στον οίκο χωρίς συγγενικούς δεσμούς με 

τους ευγενείς 

 -------    εκκλησία του δήμου     ζ. εργασία για τις ανάγκες της κοινότητας 

                                                             η. κληρονομικός μετά την εγκατάσταση 

                                                              θ. ευγενείς, κάτοχοι της γης 

                                                              ι. η λέξη αποδίδει μια οικογένεια 

     2. Αντιστοιχίστε: 

 Αρχιτέκτονες                       α.   Καλλικράτης 

 Γλύπτες                                β.   Λυσίας 

 Ζωγράφοι                             γ.   Μνησικλής 

 Ρήτορες                                δ.   Φειδίας 

 Μαθηματικός                       ε.   Πολύγνωτος 

 Πολεοδόμος                         στ. Ιππόδαμος 

                                              ζ.  Αγοράκριτος 

                                              η.  Απελλής 

                                              θ.  Μέτων 

                                              ι.  Λύσιππος 

Γ. Ερώτηση συμπλήρωσης κενού: 

1. Στη φιλοσοφική σκέψη επικράτησε ο ……………………………………… 

2. Στην ιστοριογραφία ο Θουκυδίδης έθεσε τα θεμέλια…………………….. 
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3. Στην ποίηση το έργο των τριών τραγικών εξελίχθηκε……………………… 

4. Στην ανάπτυξη του ρητορικού λόγου συνέβαλαν………………………….. 

5. Στην αρχιτεκτονική άρχισε να χρησιμοποιείται ένας νέος τύπος…………… 

6. Στη γλυπτική τα χαρακτηριστικά του «πλούσιου ρυθμού» είναι…………… 

7. Στη γλυπτική του 4ου αι. π.Χ. την ηρεμία των μορφών 

διαδέχτηκαν………………………………………………………………... 

 

Δ. Ερωτήσεις σωστού- λάθους 

 

1. H Σαμοθράκη ήταν κέντρο πολιτισμού του Β.Α.Αιγαίου. 

2. Τα μαρμάρινα ειδώλια ήταν στοιχεία του μυκηναϊκού πολιτισμού. 

3. Το Ακρωτήρι βρίσκεται στη Θήρα. 

4. Η πειρατεία ήταν ασχολία των κατοίκων των Κυκλάδων. 

5. Το ανταλλακτικό εμπόριο είναι συνώνυμο με το διαμετακομιστικό 

εμπόριο. 

6. Ο Μίνωας ήταν βασιλιάς των Μυκηνών. 

7. Η Γραμμική Α δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί. 

8. Τα ταυροκαθάψια ήταν γιορτή της Μινωϊκής Κρήτης. 

9. Οι Μυκήνες ονομάστηκαν «πολυχάλκινες». 

10. Ο αρχαιολόγος Σλήμαν  έκανε ανασκαφές στις Μυκήνες. 

11. Η ανάπτυξη της βιομηχανίας ,κατά την ομηρική εποχή, ήταν λύση για 

την κρίση. 

12. Τα «τιμήματα» ήταν εισόδημα. 

13. Στην Εκκλησία του δήμου έπαιρναν μέρος όλοι οι πολίτες. 

14. Ανατολίζουσα φάση ονομάστηκε γιατί τα κτίρια κοίταζαν στην Ανατολή. 

15. Η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία είχε έδρα τη Μήλο. 

16. Ο Εφιάλτης ανήκε στην αριστοκρατική τάξη. 

17. Το μετοίκοι ήταν εισιτήριο για το θέατρο. 

18. Τα θεωρικά ήταν φόρος του κράτους. 

19. Στο συνέδριο της Κορίνθου δεν πήρε μέρος ή Σπάρτη.  

20. Ο Σοφοκλής ήταν φιλόσοφος. 

                   Ε.      Συμπληρώστε τα κενά. 

1. Κύρια πηγή πληροφοριών για την ομηρική εποχή είναι  τα   ………    …………… 

2. Η θρησκευτική ένωση, το  …………………, είχε κέντρο το ιερό του Ποσειδώνα, στο 

ακρωτήριο της Μυκάλης. 

3. Η …………..     …..    ……………. ήταν συμβούλιο ευγενών που βαθμιαία 

περιόρισε τη βασιλική εξουσία. 

4. Η …………….     …………   ήταν μια ευρύτερη καλλιεργήσιμη περιοχή, γύρω από 

την πόλη, με διάσπαρτους οικισμούς. 

5. Μόνο στις ελληνικές πόλεις-κράτη η έννοια του …………..  απόκτησε υπόσταση και 

έγινε πραγματικότητα. 

6. Η Αθήνα επιβλήθηκε δυναμικά, κατόρθωσε να επεκτείνει τη συμμαχία ανάμεσα 

στους Έλληνες και τη μετέβαλλε σε ……………. 

7. Την εποχή του Περικλή δεν υπήρχε στην Αθήνα …………… φορολογία. 

8. Η …………………ήταν η λειτουργία για την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα 

Παναθήναια. 

9. Μέχρι την εποχή του Μ. Αλεξάνδρου η ……………. ήταν και φορολογική μονάδα. 

10. O Μ. Αλέξανδρος ήταν ……………….. στρατηγός. 

 

 



3 
 

 

ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

 

1. ………………..     Κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας. 

2. ………………..     Έργο του ο ναός της Απτέρου Νίκης. 

3. ………………..     Νομίσματα της Αρχαίας Ελλάδας. 

4. …………..……     Πατέρας της Ιατρικής από την Κω. 

5. ……………….       Ήταν ο Λυκούργος από τη Σπάρτη. 

6. ……………….      Στοιχείο της ομηρικής εποχής. 

7. ……………….       Μεγάλος αρχαίος τραγωδός 

 

 

 

ΑΝΑΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΙ 

 

1. Μ , Ρ, Ο, Ο, Η, Σ                          ………………………. 

2. Ρ, Ε, Ν, Ν, Π, Θ, Α, Ω, Α, Σ         ……………………….. 

3. Τ, Υ, Σ, Α                                     …………………………. 

4. Ι, Σ, Π, Π, Ι, Ε,                             ………………………… 

5. Ι, Ο, Ρ, Υ, Ο, Κ                            ………………………… 

6. Ρ, Γ, Ο, Χ, Α, Ι, Η                        …………………………. 

7. Ω, Κ, Η, Μ                                   …………………………. 

8. Γ, Γ, Ι, Ο, Σ, Ρ, Α,                        ………………………… 

9. Δ, Λ, Σ, Ο, Η                                ………………………… 

10. Ε, Ω, Ι, Σ, Δ, Ι, Ρ,                          …………………………. 

 

 

 

         

 

 


