ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
(να απαντήσετε στις 3 από τις 5 ερωτήσεις που ακολουθούν)
1. Να επισημάνετε τα κύρια στοιχεία της αρχαίας αιγυπτιακής θρησκείας.
2. Τι ήταν τα μινωικά ανάκτορα; Ποια κοινά χαρακτηριστικά έχουν;
3. Να αναφέρετε τρία βασικά μέτρα που έλαβε ο Σόλων για την αντιμετώπιση των
σοβαρών προβλημάτων της Αθήνας στην εποχή του.
4. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου;
5. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές (Σ) ή λανθασμένες (Λ):
α΄) Το μινωικό σύστημα γραφής της Γραμμικής Β δεν έχει ακόμη αποκρυπτογραφηθεί.
β΄) Στην κορυφή της πυραμίδας της μυκηναϊκής κοινωνίας βρισκόταν ο ἄναξ.
γ΄) Στη αρχαία Σπάρτη ασχολούνταν με το εμπόριο οι περίοικοι.
δ΄) Πρώτο πολίτευμα της αρχαίας Αθήνας ήταν η βασιλεία.
ε΄) Η στρατιά του Δαρείου νικήθηκε από τους Έλληνες για πρώτη φορά στη Σαλαμίνα το 490 π.Χ.
στ΄) Σημαντικό ρόλο στην αρχαία δημοκρατική Ρώμη είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι
εκλέγονταν για δύο χρόνια.
ΟΜΑΔΑ Β΄
(να απαντήσετε στις 2 από τις 4 ερωτήσεις που ακολουθούν)
1. «Οι Έλληνες όλοι είναι από το ίδιο αίμα, έχουν την ίδια γλώσσα, έχουν
ναούς και αγάλματα θεών και θυσίες όλα κοινά και συνήθειες ίδιες».
Ηροδότου, Ἱστορίη 8,144.
Το απόσπασμα εξηγεί την ενότητα του ελληνικού έθνους. Θα μπορούσατε, με βάση
τις γνώσεις σας, να περιγράψετε μια αρχαία εκδήλωση πανελλήνιου χαρακτήρα που
να δείχνει αυτή την ενότητα;
2. «Η οργάνωση του αρχαίου πολιτεύματος πριν από την εποχή του
Δράκοντα ήταν η εξής: Οι άρχοντες ορίζονταν με βάση την ευγενική τους
καταγωγή και τον πλούτο τους…».
Αριστοτέλης, Ἀθην. πολιτ. 3,1.
Σε ποιο πολίτευμα αναφέρεται ο Αριστοτέλης; Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά
του; Πότε παρήκμασε;
3. «…Ο δούλος είναι ένα εργαλείο έμψυχο. Εάν κάθε εργαλείο μπορούσε,
με μια απλή εντολή, να εκτελέσει μόνο του μια εργασία, τότε ο κύριος δε
θα χρειαζόταν τους δούλους. Χρήσιμοι για τους ίδιους τους δούλους, η
δουλεία είναι δίκαιη».
Αριστοτέλης, Πολιτικά Α,4,1-3
Τι σας κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στο κείμενο του Αριστοτέλη; Πώς λειτουργούσε ο
θεσμός της δουλείας στην αρχαία Αθήνα;
4. Αναφερόμενος ο ιστορικός Αρριανός (Ἀλεξ. ἀν. Γ,1-2) στην κτίση της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου από τον Μ. Αλέξανδρο λέει ότι «χάραξε ο ίδιος (ο
Αλέξανδρος) το σημείο όπου έπρεπε να χτιστεί η αγορά, τα ιερά τα
αφιερωμένα στις ελληνικές θεότητες και ένα στην Ίσιδα, την Αιγύπτια
θεά».
Με βάση τις γνώσεις σας να εξηγήσετε την κίνηση αυτή του Μ. Αλεξάνδρου να
χτίσει ναό στη αιγυπτιακή θεότητα της Ίσιδας;

