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ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΜΑΔΑ Α΄

1. Να περιγράψετε το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη λειτουργία ενός 

Μινωικού ανακτόρου.

2. Να εξηγήσετε τους όρους: Β΄ ΄Ελληνικός αποικισμός,  οστρακισμός, 

κούρος, αμφικτιονίες.

3. Α).Να αναφέρετε ονομαστικά τις κυριότερες μάχες κατά τη διάρκεια 

των Περσικών πολέμων μεταξύ Ελλήνων και Περσών.

3. Β) Να επισημάνετε τα αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί των 

Περσών.

4. Να καταγράψετε με τη σειρά την εξέλιξη του πολιτεύματος 

(αριστοκρατία, δημοκρατία, τυραννίδα ,βασιλεία) και να τοποθετήσετε 

με χρονική τάξη τα πρόσωπα που έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη του 

πολιτεύματος στην Αθήνα (Κύλωνας, Δράκοντας, Σόλωνας, 

Πεισίστρατος, Κόδρος).

5.  Να αναφέρετε τα αίτια που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο 

και να τα συγκρίνετε με τα αίτια που προκαλούν τους πολέμους 

ανάμεσα στα κράτη στη σημερινή εποχή.

ΟΜΑΔΑ Β΄

1. Πώς παρουσιάζεται η ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο σκοπό 

πιστεύετε ότι εξυπηρετούσε ο τρόπος ζωής σε αυτήν; 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 όλο μέσα στους νόμους της πόλης του.

J. B. Bury- Russell Meiggs,  Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος.

2. Με βάση 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 το μαλλί. Επειδή μάλιστα όλες οι εργασίες χρειάζονται 

φροντίδα, 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 (μετ, Α. Παπαγεωργίου)

3. Ο Αλέξανδρος ίδρυσε πόλεις που αποτελούν το αποκορύφωμα του 

εκπολιτιστικού του έργου. Να αναφέρετε τα μέτρα που πήρε για τη 

διοίκηση και την οικονομική ανάπτυξη του κράτους και να 

αιτιολογήσετε το σκοπό για τον οποίο τα πήρε.

4. Να διαβάσετε προσεχτικά το ακόλουθο κείμενο του Αριστοτέλη και να 

επισημάνετε τα  πολιτικά και κοινωνικά προβλήματα που υπήρχαν 

στην Αθήνα πριν από το Σόλωνα και πώς αυτός προσπάθησε να τα 

αντιμετωπίσει.

Το πολίτευμα (στην Αθήνα) ήταν ολιγαρχικό σε όλα και οι φτωχοί 

ήταν δούλοι των πλουσίων, και οι ίδιοι και οι γυναίκες τους και τα 

παιδιά τους. Και ονομάζονταν «πελάτες» και «εκτήμοροι», γιατί 



δούλευαν στα κτήματα των πλουσίων πληρώνοντας κάθε χρόνο το 

ένα έκτο της σοδειάς. Η γη όλη βρισκόταν στα χέρια λίγων και αν οι 

φτωχοί δεν πλήρωναν την κανονική εισφορά τους μπορούσαν να 

πουληθούν ως δούλοι και αυτοί και τα παιδιά τους. Και για όλα τα 

δάνεια έβαζαν υποθήκη το σώμα τους… Υπήρχαν όμως και άλλοι 

λόγοι δυσαρέσκειας, αφού σε κανένα αξίωμα της πολιτείας δεν 

είχαν δικαίωμα να πάρουν μέρος…Επειδή ήταν τέτοια η κατάσταση 

του πολιτεύματος και οι πολλοί ήταν δούλοι των λίγων, 

επαναστάτησε ο λαός εναντίον των επιφανών πολιτών. Και επειδή η 

σύγκρουση ήταν ισχυρή και για πολύ καιρό οι δύο παρατάξεις ήταν 

αντιμέτωπες, εξέλεξαν από κοινού ως άρχοντα και συμφιλιωτή το 

Σόλωνα .Αφού έγινε κύριος της κατάστασης ο Σόλων, ελευθέρωσε το 

λαό απαγορεύοντας και για το παρόν και το για το μέλλον το 

δανεισμό με εγγύηση την προσωπική ελευθερία και θέσπισε νόμους 

και διέγραψε τα χρέη και τα ιδιωτικά και τα δημόσια, μέτρο το οποίο 

ονομάζουν σεισάχθεια, επειδή αποτίναξαν το βάρος.

Παρατήρηση: Να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις της Ομάδας Α΄ 

και σε δύο της Ομάδας Β΄.

Καλή επιτυχία!!!


