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Caracteristici generale

• Bazele solide ale civilizaţiei europene se pun în Grecia.

• Oamenii au marea capacitate de a deschide drumuri 
noi în economie, filosofie, ştiinţă, artă.

• Colonizând bazinele Mediteranei şi Mării Negre, ei 
contribuie la răspândirea civilizaţiei şi la 
interferenţele etno-culturale.

• Vechii greci creează sistemele de conducere – 
oligarhic şi democratic



  

Viaţa publică şi privată

• Grecia antică a inaugurat în istorie formulele superioare 
de organizare politică – practic, a „inventat” politica, 
reguli de drept referitoare explicit la proprietatea privată, 
conducere reprezentativă şi libertate juridică. Pe fundalul 
unei dezvoltări a agriculturii, comerţului, meşteşugurilor, 
a circulaţiei monetare, s-a constituit polisul – cetatea-stat, 
ca unitate de teritoriu, locuire, instituţii, valori juridice, 
religioase, morale etc



  

Atena şi Sparta

•  Sparta şi Atena, în 
secolele IX — VIII î.Hr., 
Ele au fost rivale Sparta – 
ca stat oligarhic, 
militarist, cu bază 
economică agricolă, 
dominată de aristocraţia 
funciară tradiţională, 
Atena – ca democraţie, 
mare putere maritimă, cu 
resurse materiale 
impresionante, agricole, 
„industriale”, financiare, 
condusă de o aristocraţie 
cu putere financiară.



  

Pericle 
• Pericle (495–429 î.Hr.) a fost un 

om de stat atenian. Descendent 
al familiei aristocratice a 
Alcmeonizilor, s-a afirmat de 
timpuriu ca lider al 
„democraţilor” atenieni în lupta 
împotriva conservatorilor. A 
condus cetatea în funcţia de 
strateg. A încercat să impună 
hegemonia Atenei în 
Mediterana de Est şi să creeze 
un adevărat „imperiu maritim”; 
totodată, a sprijinit artele, ca 
unul dintre cei mai străluciţi 
protectori ai culturii din istorie. 
Sub conducerea sa, Atena atinge 
apogeul dezvoltării economice 
şi al democratizării instutiţiilor 
de stat.



  

Alexandru cel Mare
•  Alexandru cel Mare, Alexandru Macedon sau Alexandru al III-lea al 

Macedoniei ( în greacă Μέγας Αλέξανδρος), rege al Macedoniei (336 
î.Hr.-323 î.Hr.) a fost unul dintre primii mari strategi şi conducători 
militari din istorie. Cuceririle sale spectaculoase i-au făcut pe greci 
stăpâni ai Orientului Apropiat. La moartea sa, la vârsta de 33 de ani, 
Alexandru era stăpânul celui mai mare imperiu cucerit vreodată. 
Alexandru a contribuit substanţial la răspândirea culturii elene în 
întreaga lume.



  

Forme de guvernare în Grecia antică

• Monarhia a caracterizat epocile preclasice regalitatea întrunind 
atributele puterii religioase, militare şi politice. Descendenţa de 
sânge şi prestigiul personal contribuiau la menţinerea autorităţii 
monarhului.

• Aristocraţia  a urmat îndeobşte monarhiei şi a reprezentat 
guvernarea unei categorii sociale privilegiate (mari posesori de 
pământuri).

• Oligarhia-puterea aparţinea unui grup sau unei familii, în general 
aristocratice, agricole sau agrar-comerciale.

• Democraţia- aristocraţia de avere împarte puterea cu poporul.

• Tirania desemna o dictatură detestată, în ciuda unor reforme 
remarcabile, şi de popor şi de aristocraţi.

• Monarhia elenistică- Regele era asimilat, în tradiţia orientală, 
cu un zeu.



  

Muzele
• Clio – istorie,
• Thalia – comedie,
• Melpomene – tragedie,
• Terpsihora – dans,
• Erato – elegie,
• Polimnia – poezie lirică,
• Urania – astronomie,
• Calliope – elocinţă,
• Euterpe – muzică



  



  

Ştiinţe
• matematică: Pitagora (secolul VI î.Hr.) şi Euclid (secolul III î.Hr.) 

puneau bazele geometriei plane. 
• fizică: Arhimede (secolul III î.Hr.) dezvolta mecanica fluidelor şi 

geometria; a fixat legile fundamentale ale hidrostaticii; a inventat 
numeroase maşini de război.

• astronomie: Aristarh din Samos (secolul III î.Hr.)afirma existenţa 

sistemului heliocentric a încercat să măsoare distanţa de la Pământ 
la Lună.

• istorie: Herodot (484 – 425 î.Hr.), „părintele istoriei”, în ale sale 
Istorii s-a bazat pe observarea directă şi studierea tradiţiilor şi altor 
surse de informare, unele fanteziste; el prezenta şi primele 
informaţii scrise, culese de la „faţa locului”, despre traci şi geţi.

• geografie: Pytheas din Marsilla a măsurat distanţa până la Soare şi 
a stabilit legăturile între maree şi fazele Lunii.

 



  

Arhimede



  

Jocuri Olimpice antice
• Jocurile se desfăşurau la fiecare patru ani, vara, în zilele sărbătorilor lui 

Zeus în câmpia Olimpia. Participau doar bărbaţii de origine grecească în 
timp ce femeilor nu le era permisă prezenţa nici ca spectatoare. De 
asemenea, doar cetăţenii liberi erau admişi, sclavii fiind excluşi.

• Organizarea jocurilor, judecarea rezultatelor şi decernarea premiilor se 
făceau de către magistraţi numiţi Helladonike. Jocurile durau cinci zile şi 
începeau cu o procesiune solemnă şi cu jertfe, cu defilarea concurenţilor şi 
jurământul olimpic.

• În ziua a doua avea loc întrecerea tinerilor de 18-20 ani după care, în ziua a 
treia întreceri de alergare, lupte, pugilat şi pancraţiu. Cea mai disputată 
probă, cea de pentatlon avea loc în ziua a patra urmată de întrecerile 
„hoplitodorilor” (oameni înarmaţi), alergările de care şi călăria. 

• Învingătorii primeau o cunună din ramuri de măslin sălbatic.
• Tradiţia spune că începând cu anul 720 î.Hr. atleţii concurau dezbrăcaţi



  



  

Corinna, Erinna si Sappho



  

GRECIA In urma cu aproape 
trei mii de ani, intr-o zona 
intinsa, scaldata de apele 

Marii Mediterane, a inflorit, 
pentru o lunga perioada de 

timp, o civilizatie care a 
avut o mare influenta in 

istoria omenirii - civilizatia 
greaca. Cultura aceasta a 

fost extraordinara nu numai 
prin frumusetea si maiestria 
capodoperelor sale artistice 
si arhitectonice, dar si prin 

filosofia, cunostinte...
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