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ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ;

Γεια σας παιδιά! Ας πάμε να

μελετήσουμε τις σχέσεις των

ομάδων της Κλασικής εποχής.

Σύμφωνα με αυτά που είχαμε

μελετήσει για άλλες εποχές, τι

σχέσεις υποθέτετε ότι μπορεί να

υπήρχαν μεταξύ τους άραγε; Τα

διπλανά ευρήματα μπορούν να σε

βοηθήσουν ακόμα περισσότερο!

Μαρμάρινη πολεμική 
σκηνή από το μνημείο 
των Νηρηίδων – 5ος

αιώνας π.Χ.
Μπρούντζινη πανοπλία – 5ος αιώνας π.Χ.

Αγγείο με 
σκηνή των 
Ολυμπιακών 
Αγώνων 
(στέψη 
νικητών) – 5ος

αιώνας π.Χ.

Ελληνικό δοχείο που βρέθηκε 
στην Σαλαμίνα 4ος αιώνας π.Χ. 
– Βρετανικό Μουσείο

Κυπριακή προτομή που 
βρέθηκε στη Ναύκρατις 
της Αιγύπτου 4ος αιώνας 
π.Χ. – Βρετανικό 
Μουσείο



ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ;

Όπως καταλάβατε παιδιά, οι ομάδες των

ανθρώπων και πάλι είχαν διάφορες

σχέσεις, και καλές και κακές. Όπως

θυμάστε όμως η Αθήνα έγινε μια πάρα

πολύ ισχυρή πόλη-κράτος και

αναπτύχθηκε πολύ την Κλασική

περίοδο. Ποια άλλη πολύ δυνατή πόλη-

κράτος νομίζεις ότι ένιωσε να απειλείται

άραγε; Για σκέψου!



ΠΟΙΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ 
ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ;

Είμαι σίγουρος παιδιά ότι

σκεφτήκατε κατευθείαν την

Σπάρτη, που έχουμε ήδη

μελετήσει!

Για παρατηρήστε λίγο πιο

προσεκτικά τον διπλανό χάρτη! Τι

έκαναν ακριβώς οι πόλεις-κράτη;

Τι νομίζεις ότι συνέβηκε άραγε

μεταξύ των 2 αντίθετων

ελληνικών Συμμαχιών;;;



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Όπως είμαι σίγουρος ότι

καταλάβατε ήδη παιδιά,

ακολούθησε ένας εμφύλιος

πόλεμος μεταξύ πολλών

ελληνικών πόλεων-κρατών με

αρχηγούς την Αθήνα και την

Σπάρτη! Αυτός ο πόλεμος

ονομάστηκε Πελοποννησιακός

πόλεμος και κράτησε από το 431

π.Χ. – 404 π.Χ.



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ήρθε όμως η ώρα παιδιά για τη δική σας ιστορική έρευνα για τον

Πελοποννησιακό πόλεμο! Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε πολλές πηγές

που μπορούν να σας φανούν χρήσιμες, όπως βίντεο, αποσπάσματα

αρχαίων ιστορικών αλλά και αποσπάσματα σχολικών βιβλίων! Αφού

τα μελετήσετε πολύ προσεκτικά φτιάξτε το δικό σας διάγραμμα με τα

σημαντικότερα σημεία. Για παράδειγμα: σημαντική μάχη, ονόματα

αρχηγών, τελικό αποτέλεσμα, συνέπειες για τους ανθρώπους κ.τ.λ.



ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ 
ΠΟΛΕΜΟΣ



Aπ' όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, ο
οποίος τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος
κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε
ποτέ πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν
καταστράφηκαν τόσες πολιτείες, είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν
μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε
καινούριος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δε σκοτώθηκαν τόσοι
άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σ' εμφυλίους σπαραγμούς.
Θουκυδίδης, Ιστορία, Α, 23 (μτφρ. Άγγ. Βλάχου)

ΠΗΓΕΣ

Βίντεο:
https://www.youtube.com/watch?v=fxLVGlr_1tM
https://www.youtube.com/watch?v=1amJgX_EZPE

https://www.youtube.com/watch?v=fxLVGlr_1tM
https://www.youtube.com/watch?v=1amJgX_EZPE


ΠΗΓΕΣ

Απόσπασμα από σχολικό βιβλίο



ΠΗΓΕΣ

Βαριοί οι όροι για τους Αθηναίους
Όταν οι απεσταλμένοι της Αθήνας έφτασαν στη Σπάρτη, οι πέντε έφοροι κάλεσαν σε
συμβούλιο τους συµµάχους τους. Σ' αυτό οι Κορίνθιοι, οι Θηβαίοι και πολλοί άλλοι Έλληνες
πρότειναν να µην κάνουν ειρήνη µε τους Αθηναίους, αλλά να τους αφανίσουν. Οι Λακεδαιμόνιοι
όμως είπαν πως δε θα υποδουλώσουν µια πόλη ελληνική που πρόσφερε πολλά στη διάρκεια
των περσικών πολέμων. Γι' αυτό δέχτηκαν να κάνουν ειρήνη µε τους εξής όρους: να
γκρεμίσουν οι Αθηναίοι τα Μακρά τείχη και τα τείχη του Πειραιά, να παραδώσουν τα πλοία
τους εκτός από δώδεκα κ.ά. . Οι Αθηναίοι αποφάσισαν να δεχτούν την ειρήνη, µια και δεν
µπορούσαν να περιμένουν άλλο, αφού πολλοί πέθαιναν από την πείνα.
Ξενοφώντας, Ελληνικά, 2, 19-22 (διασκευή)



ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ…

Η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή… Η Σαλαμίνα, η σημαντικότερη πόλη της Κύπρου

που ήταν και η πρωτεύσουσα, βρέθηκε σε πολύ άσχημη οικονομική και πνευματική

κατάσταση, εξαιτίας της περσικής κυριαρχίας! Όμως ο Ευαγόρας, ένας άνδρας από

βασιλική οικογένεια, αποφάσισε ότι πρέπει να δώσει ένα τέρμα σ’ αυτήν την κατάσταση!

Παιδιά, τι νομίζετε ότι έκανε άραγε ο Ευαγόρας;

Χρυσά νομίσματα την εποχή του Ευαγόρα



ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ας πάμε να ερευνήσουμε τις πιο κάτω πηγές παιδιά, για να δούμε τι ακριβώς έκανε ο Ευαγόρας!

Απόσπασμα από

σχολικό βιβλίο σελ. 66

Ισοκράτης



ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο Ευαγόρας με τη βοήθεια της Αθήνας κατάφερε να ενώσει όλα τα βασίλεια της Κύπρου

μέχρι το 387 π.Χ. Τότε ο Πέρσης βασιλιάς ανησύχησε και αποφάσισε να εκστρατεύσει

εναντίον του. Οι Αθηναίοι όμως αποφάσισαν να υπογράψουν συμφωνία με τους Πέρσες

για να παραμείνει η Κύπρος στα χέρια των Περσών. Ο Ευαγόρας πήρε την απόφαση να

συμμαχήσει με τους Αιγυπτίους και ανέλαβε μεγάλη πολεμική δράση. Όμως οι συνεχείς

πολεμικές συγκρούσεις εξάντλησαν οικονομικά και στρατιωτικά τον Ευαγόρα. Αφού

ηττήθηκε το 381 π.Χ. σε ναυμαχία στο Κίτιον, αναγκάστηκε να υποχωρήσει και να

υπογράψει συμφωνία με τους Πέρσες.

Απόσπασμα από

σχολικό βιβλίο σελ. 66



ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Ο ΕΥΑΓΟΡΑΣ, ΕΝΑΣΑΓΑΘΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ

Ο Ευαγόρας, είχε ασκήσει τόσο τον εαυτό του, ώστε δεν έπαιρνε ποτέ λανθασμένες

αποφάσεις.. Αλλά με τόσο θεοσεβή και φιλάνθρωπο τρόπο κυβερνούσε το κράτος του, ώστε

οι επισκέπτες του δεν ζήλευαν τον Ευαγόρα για τη δύναμη της εξουσίας του, όσο τους

υπηκόους του που είχαν την τύχη να κυβερνώνται από ένα τέτοιο άρχοντα. Όλη του τη ζωή

την πέρασε χωρίς να αδικήσει κανένα και κυβέρνησε τιμώντας τους αγαθούς, τιμωρώντας

τους ενόχους σύμφωνα με το νόμο και έχοντας το σεβασμό όλων. Τηρούσε με ευλάβεια όλες

τις συμφωνίες.

Ισοκράτης, Ευαγόρας, 43-45 (Μετ.Β.Σ.)



ΕΥΑΓΟΡΑΣ - ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Παιδιά, γιατί νομίζετε ότι ακόμα και σήμερα ο Ευαγόρας είναι

μια σπουδαία φιγούρα για την Κύπρο;

Προσπαθήστε να δικαιολογήσετε τις απαντήσεις σας με

τεκμήρια από τις πηγές! Να θυμάστε: βρίσκουμε πάντα λέξεις –

κλειδιά ως τεκμήρια και εξηγούμε την άποψη μας

χρησιμοποιώντας και δικά μας λόγια!



Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά που με βοηθήσατε και

στη σημερινή ιστορική μου αποστολή! Νομίζω

μάθαμε αρκετά πράγματα για τις σχέσεις των

διάφορων ομάδων της Κλασικής Εποχής!


