ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε τρία θέματα από τα πέντε. Κάθε θέμα βαθμολογείται
με 4 μονάδες. (Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από τρία θέματα από αυτή
την ομάδα).

1. Ποιες ήταν οι κοινωνικές τάξεις στη Σπάρτη και ποιες οι ασχολίες τους;
2. Τι γνωρίζετε για τις αμφικτιονίες;
3. “ Ἑλλήνων προμαχοῦντες
ἐστόρεσαν δύναμιν”

Ἀθηναῖοι

Μαραθῶνι

χρυσοφόρων

“ Ὦ ξεῖν᾿ ἀγγέλειν Λακεδαιμονίοις ὃτι τῇδε κείμεθα τοῖς
πειθόμενοι”

Μήδων

κείνων ῥήμασι

Τα δύο αυτά επιγράμματα του Σιμωνίδη σε ποια ιστορικά γεγονότα
αναφέρονται; (Πού και πότε διαδραματίστηκαν, ποιοι ήταν οι αντίπαλοι
και ποιο το τελικό αποτέλεσμα; )
4. Ποια ήταν τα αίτια του Πελοποννησιακού πολέμου; Σε ποιες φάσεις διαιρείται και
ποιοι ιστορικοί της αρχαιότητας έχουν γράψει την ιστορία του;
5. Αν απαντήσετε στις 10 ερωτήσεις που ακολουθούν, θα σχηματισθεί στην
ακροστιχίδα το πολίτευμα που γεννήθηκε στην αρχαία Αθήνα.
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Ο αυστηρότερος νομοθέτης της Αθήνας…..
Πολυμελές λαϊκό δικαστήριο της Αθήνας ….
Επίδομα για τους φτωχούς της Αθήνας …..
Μ’ αυτόν τον τρόπο εξόριζαν πολιτικούς…..
Ο θεμελιωτής του δημοκρ. πολιτεύματος …
Ήταν ο Ισοκράτης και ο Δημοσθένης …. …
Η λαϊκή συνέλευση των Σπαρτιατών ……..
Ήταν ο Πεισίστρατος και οι γιοι του ………
Σπουδαίος Αθηναίος ρήτορας……………..
Το ανώτατο δικαστήριο της Αθήνας…….…
.ΟΜΑΔΑ Β΄

Από την ομάδα αυτή επιλέγετε δύο θέματα από τα τέσσερα. Κάθε θέμα
βαθμολογείται με 4 μονάδες. (Δεν επιτρέπεται να γράψετε περισσότερα από δύο
θέματα από αυτή την ομάδα).
6. « Οι εμφύλιες συγκρούσεις έφεραν στις πόλεις αμέτρητες συμφορές, πράγμα που
γίνεται και θα γίνεται συνέχεια, όσο δεν αλλάζει ο χαρακτήρας των ανθρώπων».
Τα λόγια αυτά του Θουκυδίδη έχουν επιβεβαιωθεί στην ελληνική ιστορία;
7. Αν ήσουν παιδί στην αρχαιότητα πού θα προτιμούσες να ζεις: στην Αθήνα ή στη
Σπάρτη και γιατί;

8.

Τι ακριβώς απεικονίζεται στα δύο σχήματα; Ποιες διαφορές παρατηρείτε;

9.

Τα κεραμικά αγγεία που εικονίζονται παρακάτω με ποιες τεχνικές έχουν
διακοσμηθεί; Μήπως μπορείτε να περιγράψετε το θέμα της διακόσμησής τους;

