
Αυτό είναι το πρώτο φύλλο εργασίας το οποίο είχα αναρτήσει εδώ και μέρες αλλά δεν σας 

είχα δώσει οδηγίες για το πώς θα μου στείλετε τις απαντήσεις.  

Λοιπόν διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πρώτα για την πλατφόρμα e me: 

Πρέπει να έχετε εγγραφεί όλοι στο Πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Αφού πάρετε κωδικούς  

πρέπει να μπείτε στην πλαρφόρμα e me με τους κωδικούς σας. Θα βλέπετε στο 

κουδουνάκι πάνω δεξιά αν έχετε ειδοποιήσεις από τους καθηγητές σας να μπείτε σε 

κάποια κυψέλη. Στην Ιστορία έχω δημιουργήσει κυψέλη για την Α τάξη και μέχρι στιγμής 

έχετε μπει 23 από τους 54. Περιμένω και τους υπόλοιπους σύντομα. Στην κυψέλη θα 

πατάτε το κουμπάκι τοιχος όπου θα μπορούμε να συνομιλούμε και θα βλέπετε τις 

ανακοινώσεις μου. Επειδή κάποια πράγματα δε λειτουργούν ακόμη το φύλλο εργασίας θα 

το βρισκετε προς το παρόν την ιστοσελίδα του σχολείου  εδώ, θα πηγαίνετε στο 

«επαναληπτικό υλικο για τους μαθητές» και θα βλέπετε τι έχει για την Ιστορία. Μην Ανοίξετε 

την πρώτη ανάρτηση της ιστορίας, είναι το ίδιο φύλλο  με αυτό χωρίς οδηγίες. 

Τις απαντήσεις ( μόνο τις απαντήσεις αριθμημένες) θα τις γράψετε σε ένα word και θα τις 

στείλετε στο mail μου: vkavadopoulou@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020.  

Δείτε μια τρισδιάστατη απεικόνηση της Αρχαίας Αθήνας 

Παρακολουθείστε ένα βίντεο για την Αθήνα στα χρόνια του Περικλή: Η Αθήνα του Περικλή 

Αφού κάνετε μια επανάληψη (Συμμαχία της Δήλου, Περικλής, Λειτουργίες) δείτε  και συμπληρώστε 

τις ασκησούλες που σας ετοίμασα. Με τους μαθητές του Α5 δεν ολοκληρώσαμε τις λειτουργίες, 

αλλά θα μπορούσατε να τις διαβάσετε.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Η ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

1. Κυκλώστε το λάθος 

Μερικά από τα μέτρα που έλαβε ο Περικλής ήταν:  

α. θεωρικά        β. Σεισάχθεια       γ. Ισονομία    δ. Μισθοφορία 

 

Τα όργανα του δημοκρατικού πολιτεύματος του Περικλή ήταν: 

α. Ηλιαία      β. Βουλή των Πεντακοσίων       γ. Επωνυμος άρχοντας   δ. Εννέα άρχοντες 

 

Μερικές από τις λειτουργίες ήταν: 

α. Τριηραρχία      β. Εστίαση    γ. Χορηγία    δ. Μετοίκιο 

 

2. Χαρακτηρίστε τις προτάσεις με Σωστό ή Λάθος σημειώνοντας  στο αντίστοιχο 

κουτάκι. 

 Σ Λ 

Ο Περικλής έκανε την Εκκλησία του Δήμου κυρίαρχο όργανο   

Ο Εφιάλτης και ο Περικλής έκαναν το πολίτευμα 
συντηρητικότερο 

  

Η συμμαχία της Δήλου έγινε τελικά όργανο της Αθηναική 
ηγεμονίας 

  

Οι Περσικοί πόλεμοι τερματίστηκαν με την Τριαντακονταετή 
ειρήνη 

  

http://www.3gymkilkis.gr/
mailto:vkavadopoulou@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=EKoXsCOY0Sw
https://www.youtube.com/watch?v=BOIFQKbhk_s


Ο Κίμων ονομάστηκε «δίκαιος»   

Η τελευταία μάχη με τους πέρσες δόθηκε στον Ευρυμέδοντα 
ποταμό 

  

 

3. Τι ήταν οι λειτουργίες; 

.............................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................. 

 

4. Περιγράψτε μία από αυτές 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................... 

5.Τι σημαίνουν οι παρακάτω όροι: 

Μηδισμός: ...................................................................................................................... 

Προβούλευμα:................................................................................................................. 

Θεωρικά χρήματα:............................................................................................................ 

Χορηγία:............................................................................................................................ 

......................................................................................................................................... 

             

             Εύχομαι καλή δύναμη σε όλους! 

              Β.Καβαδοπούλου 

  ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ             

Αποστολή των απαντήσεων μόνο, με αρίθμηση στο mail μου:vkavadopoulou@gmail.com 

 μέχρι την Παρασκευή 3 Απριλίου 2020 


