
12ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΘΗΝΩΝ   ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΤΑΞΕΙΣ Α -Β
 ΠΑΠΠΑ ΘΕΟΔΩΡΑ, ΠΕ02 - ΤΣΕΛΙΓΚΑ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, ΠΕ86

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ "ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ"

ΘΕΜΑ: Η Αρχαία Αγορά της Αθήνας  παγκόσμιο κέντρο της Δημοκρατίας.

ΘΕΣΗ ΧΑΡΤΗ

Θ
εμ

α
τική εβ

δομ
ά

δα
  2019



ΑΡΧΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΘΗΝΑΣ -ΕΠΙΣΚΕΨΗ
Α. Λεξιλόγιο

Πολίτευμα=σύστημα διακυβέρνησης της κοινωνίας.

Δημοκρατία = το πολίτευμα στο οποίο ο λαός ασκεί την εξουσία. Η πρώτη δημοκρατία στην ιστορία ήταν η Αθηναϊκή. Από
τότε, στον σύγχρονο κόσμο το πολίτευμα της δημοκρατίας εμφανίζεται ξανά στα τέλη του 17ου αιώνα μ.Χ,, με τη μορφή της
έμμεσης δημοκρατίας. Σήμερα, τα περισσότερα κράτη, πλην εξαιρέσεων, δηλώνουν οτι έχουν κάποια μορφή δημοκρατίας.

Άμεση δημοκρατία= ο λαός ασκεί ο ίδιος την εξουσία.

Έμμεση δημοκρατία= ο λαός εκλέγει τους αντιπροσώπους του κι αυτοί ασκούν την εξουσία για λογαριασμό του.

Αθηναϊκή Δημοκρατία = Η άμεση δημοκρατία  της αρχαίας Αθήνας του 5ου και 4ου αιώνα πΧ,.  Η Αθηναϊκή Δημοκρατία  
ξεκίνησε με τη νομοθεσία του Σόλωνα (594 Πχ) και εξελίχθηκε με τις  μεταρρυθμίσεις αρχικά του Κλεισθένη (508 πΧ) και 
στη συνέχεια  του Εφιάλτη και του Περικλή (462 πΧ). 

Β.Τα κύρια όργανα (σώματα διακυβέρνησης) της δημοκρατίας στα χρόνια του Περικλή (462 πΧ) 
ήταν:

α)Η Εκκλησία του Δήμου 

1) Λαϊκή συνέλευση. Μέλη της ήταν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες από 20 ετών και πάνω. 

2) Συνεδρίαζε 40 φορές το χρόνο, στο λόφο της Πνύκας.

3) Ο καθένας μπορούσε να μιλήσει σε αυτή τη συνέλευση, που αποφάσιζε για όλα τα σημαντικά θέματα της πόλης.

β)Η Βουλή των Πεντακοσίων

1)Είχε μέλη με θητεία ενός έτους, πάνω από 30 ετών, που εκλέγονταν από την Εκκλησία του Δήμου.

2) Έδρα της ήταν το Βουλευτήριο.

3)Προετοίμαζε τα κείμενα των νόμων (προβούλευμα), τους οποίους ψήφιζε ή απέρριπτε η Εκκλησία του Δήμου.

4) Οι βουλευτές έπαιρναν μια μικρή χρηματική αποζημίωση τριών οβολών την ημέρα. Η νομοθεσία ήταν γραπτή και 
φυλάσσονταν

γ)Η Ηλιαία

1)Ήταν το πιο σημαντικό δικαστήριο, με 6.000 δικαστές, πάνω από 30 ετών.

2)Είχαν θητεία ενός έτους. 

3)Εκλέγονταν από την Εκκλησία του Δήμου. 

4) Έπαιρναν χρηματική αποζημίωση τριών οβολών την ημέρα.

5)Η Ηλιαία χωριζόταν σε 10 τμήματα από 600 δικαστές το καθένα. Το κάθε τμήμα είχε αρμοδιότητα σε διαφορετικό 
δικαστικό τομέα και αντιπροσώπευε μία από τις δέκα φυλές της Αθήνας.

δ)Οι Δέκα Στρατηγοί 

1)Ήταν οι ανώτατοι άρχοντες.

2)Φρόντιζαν για την ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και τη διοίκηση του στρατού και του στόλου.

Τα παραπάνω σώματα στεγάζονταν στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας.
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1.Η λέξη αγορά προέρχεται από το ρήμα,,,,,,,,,,,,,,,,,το οποίο σημαίνει......................

 

1. Λεωκόρειον                  2. Βωμός των 12 Θεών 

3. Ναός του Δία                4. Ναός του Απόλλωνα Πατρώου

 5. Μητρώο ή Παλαιό Βουλευτήριο           6. Βουλευτήριο

7. Το Πρυτανικόν,η Θόλοςή Σκιάς     8. Αιάκειο         9.Εννεάκρουνος   
2) Ποια από τα παραπάνω κτήρια του σχεδιαγράμματος έχουν άμεση σχέση με τη λειτουργία του 
αθηναϊκού πολιτεύματος το 490π.Χ.; 

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

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

........................................................
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3) Αναγνωρίστε και ονομάστε τα παρακάτω κτήρια συμβουλευόμενοι τον παρακάτω πίνακα:

1. Βουλευτήριο  2. Δεσμωτήριο    3. Θόλος ή Πρυτανείο
4. Στοά του Αττάλου   5. Μουσείο της Αρχαίας Αγοράς  6. Ναός του Ηφαίστου (Θησείο)

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

...................................................     ........................................…       ……………...................................

4) Τι ήταν το μνημείο των Επώνυμων Ηρώων;

....................................................... ......................…

....................................................... ......................…

....................................................... ......................…

....................................................... .........................
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5) Τι παριστάνουν τα παρακάτω εκθέματα από το μουσείο της στοάς του Αττάλου;

…………………………………………...

……………………………………………….

……………………………………………... ……………………………………………….

Θ
εμ

α
τική εβ

δομ
ά

δα
  2019



6) ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ; ΠΩΣ 
ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΗΝ;

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..

…………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..

7) ΟΔΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΩΝ ,ΤΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ;

....................................................................................................
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Ερωτήσεις

1) Συμπλήρωσε τα κενά:

α) Η Αθηναϊκή Δημοκρατία  ξεκίνησε με τη νομοθεσία του ……(1)……. και εξελίχθηκε με τις  μεταρρυθμίσεις αρχικά του 
……(2)………. (508 πΧ) και στη συνέχεια  του ……(3)……... και του ………(4)………. (462 πΧ). 

β) Στα χρόνια του Περικλή, τα κυριότερα όργανα της δημοκρατίας ήταν:

………………………

………………………

………………………

……………………….

γ) Στην Αθηναϊκή Δημοκρατία

-τις αποφάσεις για τα σημαντικά θέματα της πόλης τις έπαιρνε ……………………

  και συνεδρίαζε στον λόφο της ……………………..

-τους νόμους τους προετοίμαζε …………….…………………… και τους ψήφιζε ……………………………

-οι δικαστές του δικαστηρίου της Ηλιαίας εκλέγονταν από …………………………………..

δ) Πόση ήταν η χρονική διάρκεια της εξουσίας,

των Βουλευτών: ………………...

των Δικαστών του δικαστηρίου της Ηλιαίας : ……………...

2) α) Τι είδους πολίτευμα έχουν σήμερα οι περισσότερες χώρες; ………………….
     β) Σε ποιο μάθημα στο σχολείο οι μαθητές διδάσκονται για το πολίτευμα της χώρας τους; …...
     γ)  Την Αρχαία Αγορά της Αθήνας επισκέπτονται σήμερα άνθρωποι από πολλές διαφορετικές
          χώρες. Για ποιόν λόγο πιστεύετε ότι την θεωρούν σημαντική;

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………...

3) Να δώσετε τους ορισμούς:
κληρωτήριο : …………………………………………………………………..…………....
μέτρα και σταθμά : ……………………………………………………………..…………...
κλεψύδρα : ……………………………………………………………………………….....
οστρακισμός :  ……………………………………………………………………………...

4) Ποια ήταν τα κύρια δημόσια κτήρια στην Αρχαία Αγορά της Αθήνας, τα οποία σχετίζονταν με την δημοκρατία;

……………………………….…   ……………………………….…

…………………………………    ……………………………….…

……………………………...…
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