ΠΡΟΑΓΩΓΗΘΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Α’ ΣΑΞΖ
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ
…………………………………………………………………………..

ΟΜΑΓΑ Α
Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Α λα απαληήζεηε ηηο ηξεηο (3).
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Να αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 μονάδες):
α. Θνισηνί ηάθνη
β. Πνιέκαξρνο
γ. Χνξεγία
δ. «Μηιήηνπ Άισζηο»
2. Πόηε αλαπηύρζεθαλ νη πόιεηο – θξάηε θαη πνηα ήηαλ ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο; Τη
γλσξίδεηε γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζέθεξε θαη ηνλ ηξόπν πνπ ιεηηνπξγνύζε κηα «νπιηηηθή
θάιαγγα» ζηα πιαίζηα κηα πόιεο – θξάηνπο; (4 μονάδες)
3. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζξεζθεία ησλ Μηλσηηώλ θαη ησλ Μπθελαίσλ; (4 μονάδες)
4. α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (3 μονάδες)
β. Να αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηνλ όξν «ηπξαλλία» (1 μονάδα)
Α

Β

Γ

Α. 407π.Χ.

1. Μηιηηάδεο

α. Αλαηξνπή Αζελατθήο ηπξαλλίαο

Β. 510π.Χ.

2. Γξάθνληαο

β. Ήηηα Αζελαίσλ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο

Γ. 490π.Χ.

3. Αιθηβηάδεο

γ. Μάρε Μαξαζώλα

Γ. 624π.Χ.

4. Πεξηθιήο

δ. Πξώηε εκθάληζε ηνπ ζην πιεπξό ηνπ Δθηάιηε

Δ. 405π.Χ.

5. Ιππίαο

ε. Ήηηα Αζελαίσλ ζην Νόηην ηεο Σάκνπ

η. 462π.Χ.

6. Λύζαλδξνο

ζη. Καηαγξαθή λόκσλ ηεο Αζήλαο

5. α. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ ; (2 μονάδες)
β. Πνηα ήηαλ ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ από ην 430π.Χ. έσο
ην 425π.Χ; (2 μονάδες)
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ΟΜΑΓΑ Β
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2).
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. Σε πνηεο κάρεο δηαθξίζεθαλ νη Δπακεηλώλδαο θαη Πεινπίδαο θαη
πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπο; Τη ζπκπεξάζκαηα κπνξείηε λα βγάιεηε γηα ην ήζνο θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπο κέζα από ηα παξαζέκαηα; (4 μονάδες)
ΘΔΗΜΔΝΟ 1

« O Πεινπίδαο θαηαγόηαλ από κεγάιν ζόη θαη κεγάισζε κέζα ζηα πινύηε. Νένο αθόκε
θιεξνλόκεζε κεγάιε πεξηνπζία θαη ακέζσο άξρηζε λα βνεζάεη όζνπο είραλ αλάγθε θαη άμηδαλ
βνήζεηα. Απηό ην έθαλε γηα λα θαίλεηαη πσο εμνπζηάδεη πξαγκαηηθά ηα ρξήκαηά ηνπ θαη δελ ηνλ
εμνπζηάδνπλ εθείλα. Όινη ινηπόλ νη γλσζηνί ηνπ Πεινπίδα έβιεπαλ σθέιεηεο από ηελ απιόηεηα
θαη ηελ θαινζύλε ηνπ. O κόλνο από ηνπο θίινπο ηνπ πνπ δελ ήζειε λα σθειεζεί θη εθείλνο
από ηα πινύηε ηνπ ήηαλ ν Δπακεηλώλδαο. O Πεινπίδαο ζπκκεξηδόηαλ ηε θηώρεηα ηνπ
Δπακεηλώλδα, γη' απηό ληπλόηαλ απιά, έηξσγε ιίγν θαη ήηαλ αθνύξαζηνο ζηνπο θόπνπο. Όια
απηά ηα έθαλε ν Πεινπίδαο, γηαηί ην ζεσξνύζε ληξνπή λα μνδεύεη γηα ηνλ εαπηό ηνπ πην πνιιά
ρξήκαηα από ηνλ πην θησρό Θεβαίν. Αξγόηεξα έθαλε πινύζην γάκν θαη απόθηεζε παηδηά.
Σπλέρηζε θαη πάιη λα κελ ελδηαθέξεηαη γηα ηα ρξήκαηα θαη λνηαδόηαλ κόλν γηα ην θαιό ηεο
πόιεο ηνπ, έηζη ειάηησζε ηελ πεξηνπζία ηνπ.»
Πινύηαξρνο, Πεινπίδαο, 3 (δηαζθεπή)

ΘΔΗΜΔΝΟ 2

« Οη Σπαξηηάηεο, βιέπνληαο ηνλ Δπακεηλώλδα λα νξκάεη ζηε κάρε κε γελλαηόηεηα, ηνπ
επηηέζεθαλ όινη καδί. Τα βέιε έπεθηαλ βξνρή πάλσ ηνπ, αιιά εθείλνο μέθεπγε κε έμππλεο
θηλήζεηο. Αθνύ αγσλίζηεθε εξσηθά γηα ηε λίθε, δέρηεθε έλα θνβεξό ρηύπεκα ζην ζηήζνο. Τν
θνληάξη έζπαζε θαη ε ζηδεξέληα κύηε ηνπ έκεηλε ζην ζώκα ηνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο κάρεο ν
Δπακεηλώλδαο κεηαθέξζεθε ζην ζηξαηόπεδν. ήηαλ αθόκε δσληαλόο. Οη γηαηξνί είπαλ πσο ζα
πεζάλεη ζύληνκα, εθείλνο όκσο αληηκεηώπηζε ην ηέινο ηνπ ζαξξαιέα. Εήηεζε κάιηζηα λα κάζεη
αλ έζσζαλ ηελ αζπίδα ηνπ. Όηαλ ηνπ απάληεζαλ «λαη» θαη ηνπ ηελ έδεημαλ, ξώηεζε κεηά λα
κάζεη πνηνη λίθεζαλ. Μόιηο ηνπ είπαλ πσο λίθεζαλ νη Βνησηνί, είπε: «Δίλαη ώξα λα πεζάλσ» θαη
δηέηαμε λα ηνπ βγάινπλ ην δόξπ. Οη θίινη ηνπ πνπ ήηαλ θνληά δηακαξηύξνληαλ κε θξαπγέο θαη
όηαλ θάπνηνο ηνπ είπε: «πεζαίλεηο ρσξίο λα έρεηο απνθηήζεη παηδηά, Δπακεηλώλδα». Δθείλνο
απάληεζε: «Όρη πξνο ζενύ, αθήλσ δύν θόξεο, ηε λίθε ζηα Λεύθηξα θαη ηε λίθε ζηε
Μαληίλεηα».
Γηόδσξνο Σηθειηώηεο, Ιζηνξηθή Βηβιηνζήθε, ΙΔ, 87 (δηαζθεπή)
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2. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. « Τν πνιίηεπκα καο ιέγεηαη δεκνθξαηία, επεηδή ηελ εμνπζία δελ ηελ αζθνύλ ιίγνη πνιίηεο,
αιιά όινο ν ιαόο ». Πσο απνδεηθλύνληαη ηα ιεγόκελα ηνπ Πεξηθιή κέζα από ηε ιεηηνπξγία ηνπ
αζελατθνύ πνιηηεύκαηνο;
β. « Γηα ηα δεκόζηα αμηώκαηα πξνηηκώληαη εθείλνη πνπ είλαη ηθαλνί θαη ηα αμίδνπλ θαη όρη εθείλνη

πνπ αλήθνπλ ζε κηα νξηζκέλε ηάμε. Καλείο, αλ ηύρεη θαη δελ έρεη θνηλσληθή ζέζε ή αλ είλαη
θησρόο δελ εκπνδίδεηαη γη’ απηό λα ππεξεηήζεη ηελ πνιηηεία, αλ έρεη θάηη άμην λα πξνζθέξεη ».
Με πνηνλ ζεζκό ε αζελατθή πνιηηεία βνεζνύζε ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηεο πόιεο λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα θνηλά;

« Τν πνιίηεπκα πνπ έρνπκε ζε ηίπνηα δελ αληηγξάθεη ηα μέλα πνιηηεύκαηα. Αληίζεηα, είκαζηε
πνιύ πεξηζζόηεξν εκείο παξάδεηγκα γηα ηνπο άιινπο παξά κηκεηέο ηνπο. Τν πνιίηεπκα καο
ιέγεηαη δεκνθξαηία, επεηδή ηελ εμνπζία δελ ηελ αζθνύλ ιίγνη πνιίηεο, αιιά όινο ν ιαόο. Όινη
νη πνιίηεο είλαη ίζνη κπξνζηά ζην λόκν γηα ηηο ηδησηηθέο ηνπο δηαθνξέο. Γηα ηα δεκόζηα
αμηώκαηα πξνηηκώληαη εθείλνη πνπ είλαη ηθαλνί θαη ηα αμίδνπλ θαη όρη εθείλνη πνπ αλήθνπλ ζε κηα
νξηζκέλε ηάμε. Καλείο, αλ ηύρεη θαη δελ έρεη θνηλσληθή ζέζε ή αλ είλαη θησρόο δελ εκπνδίδεηαη
γη’ απηό λα ππεξεηήζεη ηελ πνιηηεία, αλ έρεη θάηη άμην λα πξνζθέξεη.»
Θνπθπδίδεο, Ιζηνξία, Β, 37

3. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε
ζην εξώηεκα. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ νξγάλσζε, ηε ζξεζθεία θαη ηηο ζπλήζεηεο ησλ Πεξζώλ; (4
μονάδες)

« Τα παηδηά ησλ Πεξζώλ πεγαίλνπλ θάζε κέξα ζρνιείν γηα λα κάζνπλ δηθαηνζύλε θαη
απηνζπγθξάηεζε. Τα δηδάζθνπλ αθόκε ππαθνή ζηνπο άξρνληεο. Πνιύ ηα βνεζάεη ζ' απηό ε
ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ απέλαληη ζηνπο άξρνληεο. Τα καζαίλνπλ επίζεο λα αληέρνπλ ηελ
πείλα θαη ηε δίςα. Καη εδώ ην παξάδεηγκα ην δίλνπλ νη κεγαιύηεξνη, πνπ πεγαίλνπλ γηα
θαγεηό, όηαλ ηνπο ην επηηξέςνπλ νη άξρνληεο. Τα παηδηά δελ ηξώλε θνληά ζηε κεηέξα ηνπο
αιιά θνληά ζην δάζθαιν. Φέξλνπλ από ην ζπίηη ηνπο γηα θαγεηό ςσκί, θάξδακν θαη έλα
πνηήξη, γηα λα πίλνπλ λεξό από ην πνηάκη άκα δηςάζνπλ. Τέινο καζαίλνπλ λα ρεηξίδνληαη ην
ηόμν θαη ην αθόληην. Μέρξη λα γίλνπλ 16 ή 17 ρξόλσλ ηα παηδηά κε απηά αζρνινύληαη. Έπεηηα
πεξλάλε ζηελ ηάμε ησλ εθήβσλ.»
Ξελνθώληαο, Κύξνπ Παηδεία, 2, 6 (δηαζθεπή)

4. Γηα πνην ιόγν ν Κιεηζζέλεο ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο; Πσο
απνδεηθλύεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκόο κέζσ ησλ αιιαγώλ πνπ ζεζκνζέηεζε ζηελ πόιε
ηεο Αζήλαο; (4 μονάδες)
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