
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                       ΑΡ. ΦΥΛ. 24 
Η καθημερινή ζωή και η εκπαίδευση των Αθηναίων 

Όνομα: __________________________  
 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Τι χαρακτήρα είχαν οι Αθηναίοι και πού περνούσαν τις ελεύθερες ώρες τους; 
2) Πώς ήταν τα σπίτια τους εσωτερικά και εξωτερικά; 
3) Ποια ήταν η διατροφή τους; 
4) Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στην Αθήνα; 
5) Σε ποια ηλικία πήγαιναν τα παιδιά σχολείο και τι είδους σχολεία υπήρχαν;  
6) Τι ήταν ο παιδαγωγός και ποια ήταν τα μαθήματά τους; 
7) Πού μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα ένας νέος; 
8) Τι γνωρίζεις για τη στρατιωτική τους θητεία; 
 
ΑΣΚΗΣΗ  
Συμπληρώνω τα κενά: 
• Οι Αθηναίοι ήταν άνθρωποι χαρούμενοι και φρόντιζαν κάθε στιγμή να περνούν 

καλά. Τις ελεύθερες ώρες τους τις περνούσαν στα _________________ ή στην 
______________, όπου συζητούσαν τα καθημερινά __________________. 

• Τα σπίτια τους ήταν _____________ και _________, χωρίς 
________________ στο δρόμο. Τα δωμάτια είχαν λίγα ______________, τα 
πιο απαραίτητα.  

• Συνηθισμένη τους τροφή ήταν τα _________________, οι _________ και τα 
_____________, που τότε ήταν άφθονα. __________ έτρωγαν στις γιορτές 
και στις _____________ που έκαναν προς τιμή των θεών. Όταν διασκέδαζαν, 
έπιναν ____________, νερωμένο όμως.  

• Oι γυναίκες έμεναν στο ___________ κάνοντας διάφορες δουλειές. Είχαν να 
_________________, να _______________, να _________________. 
Σπάνια έβγαιναν έξω, κυρίως στη διάρκεια κάποιας επίσημης ______________. 
Αυτό δε σημαίνει όμως πως δεν ενδιαφέρονταν για τον εαυτό τους. Πολλές 
ντύνονταν ωραία, ________________, άλλαζαν το χτένισμά τους. Κάποιες 
είχαν πολλές __________________ για να τους κάνουν τις δουλειές. Αντίθετα 
στη Σπάρτη οι γυναίκες έπαιρναν μέρος σε πολλές εκδηλώσεις και 
συμπεριφέρονταν πιο ________________. 

• Στην Αθήνα δεν υπήρχαν _______________ σχολεία, όπως έχουμε σήμερα. Τα 
αγόρια ως τα __________ τους χρόνια έμεναν στο σπίτι παίζοντας διάφορα 
παιχνίδια. Μετά από αυτή την ηλικία οι γονείς τα έστελναν με τη συνοδεία 
ενός _________________ στον _________________. Εκεί θα μάθαιναν να 
_________________, να _____________ και να _________________. 
O κιθαριστής τούς μάθαινε να παίζουν _________________ και __________. 

• Ανώτερα σχολεία δεν υπήρχαν. O κάθε νέος μπορούσε να μάθει πολλά πράγματα 
παρακολουθώντας συζητήσεις στην _____________ και σ' άλλα μέρη. Μετά 
πήγαιναν _________________, δίνοντας όρκο ότι θα κάνουν το καθήκον τους 
στην πατρίδα. Στο στρατό υπηρετούσαν __________ χρόνια. 

 
 
 


