ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α΄
Από τα παρακάτω θέματα πρέπει να επιλέξετε τα τρία.
1. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
Μινωικός πολιτισμός, Σεισάχθεια
2.

Πώς παρουσιάζεται η ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο

σκοπό πιστεύετε ότι εξυπηρετούσε ο τρόπος ζωής σε αυτή; Για την
απάντησή σας να λάβετε υπόψη σας και το παράθεμα που
ακολουθεί.
Η ζωή στη Σπάρτη
Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο
αντικειμενικό σκοπό της ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή
έτοιμος να πολεμήσει με τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη
του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο έσχατος λόγος όλου του συστήματος
κοινωνικής διατάξεως ήταν να διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή
στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν αυστηρά. Η σπαρτιατική λιτότητα έγινε
παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, απορροφημένος ολότελα μέσα στο
κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική ζωή. Δεν είχε να λύσει
προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η Σπάρτη δεν ήταν
τόπος για διανοούμενους ή φίλους της θεωρίας. Το χρέος όλο του
ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν
μέσα στους νόμους της πόλης του.
J.B. Burry- Russel Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.
3. Να συγκρίνετε την Εκκλησία του δήμου στην αρχαία Αθήνα,
την εποχή του Σόλωνα και του Κλεισθένη, με τη σπαρτιατική Απέλλα. Να
επισημάνετε ομοιότητες και διαφορές.
4. α) Ποιες ήταν οι σημαντικότερες μάχες κατά τη διάρκεια των
Περσικών πολέμων μεταξύ Ελλήνων και Περσών;
β) Να επισημάνετε τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί
των Περσών.
5. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες λειτουργίες στην Αθήνα την
εποχή του Περικλή και ποιο σκοπό εξυπηρετούσε ο θεσμός αυτός;

ΟΜΑΔΑ Β΄
Από τα παρακάτω θέματα πρέπει να επιλέξετε τα δύο.
1. Να περιγράψετε ένα μυκηναϊκό ανάκτορο και να το
συγκρίνετε με

ένα μινωικό.

2. Οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα. Ποιες διαφορές
παρουσιάζουν οι Ολυμπιακοί αγώνες στη σύγχρονη μορφή
τους από τους αντίστοιχους στην αρχαιότητα;
3. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται και τις
καινοτομίες του Κλεισθένη, να δικαιολογήσετε την άποψη ότι ο
Κλεισθένης

θεωρείται

ο

θεμελιωτής

του

δημοκρατικού

πολιτεύματος στην Αθήνα.
Γιατί ψηφίστηκε ο νόμος του Οστρακισμού.
Ο Κλεισθένης, στην προσπάθειά του να ενισχύσει τη λαϊκή
δύναμη, ψήφισε και το νόμο του οστρακισμού. Ο νόμος αυτός
τέθηκε σε ισχύ εξαιτίας της καχυποψίας που προκαλούσαν όλοι όσοι
κατείχαν ισχυρές θέσεις.(Οστρακισμός: οι Αθηναίοι πολίτες έγραφαν
σε κομμάτια από όστρακο το όνομα του Αθηναίου πολίτη που
ήθελαν να φύγει από την Αθήνα. Όποιος αναγραφόταν στα
περισσότερα όστρακα, υποχρεωνόταν να φύγει από την πόλη).
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 22.1-3.
4. Αφού λάβετε υπόψη σας το απόσπασμα που σας δίνεται
και τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε το ρόλο της
γυναίκας στην αρχαία Αθήνα και να τον συγκρίνετε με τη θέση της
γυναίκας στη σημερινή εποχή.
Ο ρόλος της γυναίκας
Από τη στιγμή που οι προμήθειες μπουν στο σπίτι, πρέπει
κάποιος να τις διατηρήσει και να κάνει τις απαραίτητες εργασίες:
μέσα στο σπίτι θα μεγαλώσουν τα νεογέννητα, στο σπίτι πρέπει να
παραχθεί το αλεύρι που δίνουν τα δημητριακά. Το ίδιο ισχύει και για
την κατασκευή των ενδυμάτων από μαλλί. Επειδή μάλιστα όλες οι
εργασίες χρειάζονται βοήθεια, και αυτές που γίνονται μέσα στο σπίτι
και αυτές που γίνονται έξω, νομίζω ότι ο Θεός ανέθεσε στη φύση της
γυναίκας τις εργασίες και τις φροντίδες μέσα στο σπίτι και στον
άνδρα τις εξωτερικές.
Ξενοφών, Οικονομικός, VII,21-23.

