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Α’ ΡΑΜΖΠ
ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ:
ΑΟΣΑΗΑ ΗΠΡΝΟΗΑ
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ

ΝΚΑΓΑ Α
Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Α λα απαληήζεηε ηηο ηξεηο (3).
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 μονάδες):
α. Θνισηνί ηάθνη
Ξεξίθεκα δείγκαηα ηεο κλεκεηαθήο αξρηηεθηνληθήο ησλ Κπθελαίσλ είλαη νη ζνισηνί ηάθνη,
όπσο ν «ζεζαπξόο ηνπ Αηξέα» ζηηο Κπθήλεο, πνπ ζεσξήζεθε σο ηάθνο ηνπ Αγακέκλνλα, ν
«ηάθνο ηεο Θιπηαηκλήζηξαο» θαη άιινη. Από έλα καθξύ, πιαηζησκέλν κε ιίζηλνπο ηνίρνπο
δηάδξνκν, θζάλεη θαλείο ζηνλ θπθιηθό ζάιακν πνπ είλαη ρηηζκέλνο κε παξόκνην ηξόπν θαη έρεη
ζνισηή νξνθή. Κεηά ηελ ηαθή, δηάδξνκνο θαη ζάιακνο ζθεπάδνληαη κε ρώκα, ώζηε ν ηάθνο
έκνηαδε εμσηεξηθά κε ρακειό ιόθν. Τέηνηνη ηάθνη έρνπλ βξεζεί ζε πνιιά κπθελατθά θέληξα.
β. Ξνιέκαξρνο
Σηα πιαίζηα ηνπ αξηζηνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο ηεο Αζήλαο πνιύ ζεκαληηθό αμίσκα ήηαλ απηό
ηνπ πνιέκαξρνπ. Ν πνιέκαξρνο ήηαλ αξκόδηνο γηα ηα ζηξαηησηηθά ζέκαηα ηεο πόιεο.
γ. Χνξεγία
Ζ ρνξεγία ήηαλ κία από ηηο ιεηηνπξγίεο ηεο πόιεο ηεο Αζήλαο. Ξην ζπγθεθξηκέλα ήηαλ ε
αλάιεςε ηεο δαπάλεο από έλαλ πινύζην αζελαίν πνιίηε γηα ην αλέβαζκα κηαο ζεαηξηθήο
παξάζηαζεο πνπ ζα ιάκβαλε κέξνο ζε δξακαηηθνύο αγώλεο.
δ. «Κηιήηνπ Άισζηο»
Ζ Κίιεηνο, ε νπνία πξσηαγσλίζηεζε ζηελ Ησληθή επαλάζηαζε, ππέζηε νινθιεξσηηθή
θαηαζηξνθή. Ν ρακόο ηεο Κηιήηνπ πξνμέλεζε κεγάιε ζιίςε ζηελ Αζήλα. Ν πνηεηήο Φξύληρνο
παξνπζίαζε ην έξγν ηνπ «Κηιήηνπ Άισζηο» θαη έθαλε ηνπο Αζελαίνπο λα θιάςνπλ κε ηε
ζπκθνξά πνπ είρε βξεη ηελ ησληθή απηή πόιε. Νη Αξρέο ηεο Αζήλαο νξγίζηεθαλ κε ηελ
παξάζηαζε θαη ηηκώξεζαλ ηνλ Φξύληρν επηβάιινληάο ηνπ πξόζηηκν.

2. Ξόηε 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)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Τνλ 8ν αηώλα π.Χ. παξαηεξήζεθε ζηνλ ειιεληθό θόζκν κία ζεκαληηθή εμέιημε. Τν παιηό θπιεηηθό
θξάηνο δηαζπάζηεθε θαη ηε ζέζε ηνπ πήξε ε πόιε-θξάηνο. Ν Αξηζηνηέιεο είδε ηε δεκηνπξγία ηεο
πόιεο-θξάηνπο σο επηζπκία ησλ αλζξώπσλ γηα δσή θαη ηελ επηβίσζε ηεο σο επηζπκία γηα θαιή
δσή. Ξπξήλαο ηνπ λένπ ζεζκνύ ππήξμε ν ζπλνηθηζκόο. Αθνινύζεζε ε έλσζε ησλ ζπλνηθηζκώλ ζε
κία πόιε (άζηπ), γύξσ από κία ηζρπξή ζέζε, ηελ αθξόπνιε. Ξάλσ ζηελ αθξόπνιε ρηίδνληαλ νη
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λανί θαη ηα δεκόζηα θηίξηα. Θάησ θαη γύξσ από απηήλ απιώλνληαλ νη θαηνηθίεο θαη ηα
θαηαζηήκαηα, όπνπ ηερλίηεο, μπινπξγνί, αγγεηνπιάζηεο θαη έκπνξνη εξγάδνληαλ γηα λα θαιύςνπλ
ηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο. Σηαδηαθά ε πόιε πεξηβάιιεηαη από ηείρε. Σηελ ύπαηζξν εμαθνινύζεζε λα
κέλεη έλα κέξνο ηνπ πιεζπζκνύ πνπ αζρνινύληαλ κε ηε γεσξγία θαη ηελ θηελνηξνθία.
Ν πνιίηεο αηζζάλεηαη αζθαιήο, αλαπηύζζεη πνηθίιεο δξαζηεξηόηεηεο θαη ληώζεη ειεύζεξνο.
Απνθηά ζπλείδεζε ηνπ ξόινπ ηνπ σο κέινπο κηαο θνηλόηεηαο, ζηε δηαθπβέξλεζε ηεο νπνίαο
κεηέρεη ελεξγά. Νη πνιίηεο ζηξαηεύνληαη γηα λα ππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ελόο λένπ νξγαληθνύ
ζπλόινπ. Σπγθξνηνύλ ηελ «νπιηηηθή θάιαγγα», θνξνύλ παλνπιία θαη όινη καδί ππεξαζπίδνληαη
ηελ πόιε ηνπο. Ζ πξνζθνξά είλαη ζπιινγηθή θαη ν ζθνπόο θνηλόο. Σηελ νπιηηηθή θάιαγγα
ζπκκεηείραλ όζνη κπνξνύζαλ λα αγνξάζνπλ κε δηθή ηνπο δαπάλε ηελ απαξαίηεηε παλνπιία. Απηή
ε δηεπξπκέλε ζπκκεηνρή επέθεξε κηα γεληθόηεξε θνηλσληθή εμίζσζε. Νη θνηλσληθέο δηαθνξέο
πεξηνξίζηεθαλ. Ωζηόζν, δελ έιεηςαλ νη πνιηηηθνί αληαγσληζκνί πνπ αληηθείκελν ηνπο είραλ ηελ
άζθεζε εμνπζίαο.
3. Τη γλσξίδεηε γηα ηε ζξεζθεία ησλ Κηλσηηώλ θαη ησλ Κπθελαίσλ; (4 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Νη Κηλσίηεο πίζηεπαλ, βαζηθά, ζε έλα ζύκπιεγκα γπλαηθείσλ ζενηήησλ νη νπνίεο έρνπλ άκεζε
ζρέζε κε ηε βιάζηεζε θαη ηε δηαδνρή ησλ επνρώλ, ηελ άλζεζε θαη ην καξαζκό, ην ζάλαην θαη
ηελ αλάζηαζε. Σηα ρξόληα ηεο αθκήο ηνπ κηλσηθνύ πνιηηηζκνύ δελ ππήξραλ ζηελ Θξήηε κεγάινη
λανί αιιά κόλν κηθξά αλαθηνξηθά ή νηθηαθά ηεξά. Νη πηζηνί αηζζάλνληαη ηε ζεόηεηα ζαλ θάηη
κπζηεξηαθό, θεπγαιέν θαη άπηαζην. Σπρλά ε ιαηξεία ηνπ ζείνπ πξαγκαηνπνηείηαη θαη ζε ζπήιαηα,
όπσο ζην Γηθηαίν Άληξν, όπνπ νη πηζηνί πξνζέθεξαλ κηθξά εηδώιηα πνπ απεηθόληδαλ ηνπο ίδηνπο
ηνπο ζενύο. Κεγάιε είλαη ε ζεκαζία ηνπ ηεξνύ δέληξνπ ζηε κηλσηθή ζξεζθεία. Τν θύξην ηεξό
δέληξν θαίλεηαη λα είλαη ε ειηά. Από ηα δώα ζεκαληηθό ξόιν παίδεη ζηε κηλσηθή ζξεζθεία ν
ηαύξνο. Νη ηειεηέο πεξηιάκβαλαλ ρνξνύο θαη αγώλεο, όπσο ηα ηαπξνθαζάςηα. Τν ηεξαηείν ην
απνηεινύζαλ θπξίσο γπλαίθεο, αιιά ππήξραλ θαη άλδξεο ηεξείο. Δπεηδή δελ έρνπλ αθόκε
αλαγλσζζεί νη γξαθέο ησλ Κηλσηηώλ, κόλε πεγή πιεξνθόξεζήο καο γηα ηε ζξεζθεία ηνπο είλαη ηα
έξγα ηέρλεο πνπ έθεξαλ ζην θσο νη αλαζθαθέο.
Ξξηλ από ηελ απνθξππηνγξάθεζε ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Β’ νη επηζηήκνλεο ππνζηήξηδαλ όηη ε
κπθελατθή ζξεζθεία ηαπηηδόηαλ απόιπηα κε ηε κηλσηθή. Όκσο, κεηά ηελ αλάγλσζε ησλ πηλαθίδσλ
ηεο Γξακκηθήο γξαθήο Β απνδεηθλύεηαη όηη ζην κπθελατθό πάλζενλ εκθαλίδνληαη όινη νη κεγάινη
Έιιελεο ζενί ηεο 1εο ρηιηεηίαο, κε εμαίξεζε ηνλ Απόιισλα. Σηηο πηλαθίδεο αλαθέξνληαη ν Εεπο, ε
Ήξα, ν Ξνζεηδώλ, ε Άξηεκηο, ν Άξεο θαη ν Γηόλπζνο. Σπνπδαία ζέζε θαηέρεη κία ζεά ε νπνία
ζπλήζσο πξνζθσλείηαη κε ηελ νλνκαζία «Ξόηληα (=ζεβάζκηα)». Ζ «Θπξία Ξόηληα» είλαη
αλακθίβνια ε θπξίαξρε κπθελατθή ζεόηεηα θαη ζε απηήλ πξνζθέξνληαη πξόβαηα, αξσκαηηθά
έιαηα, καιιί θαη κέιη.
Νη Κπθελαίνη δελ έρηηδαλ κεγάινπο λανύο θαη, όπσο θαη νη Κηλσίηεο, ιάηξεπαλ ηνπο ζενύο ηνπο
ζε κηθξά ηεξά. Τν ηεξαηείν, άλδξεο θαη γπλαίθεο, απνηεινύζε ηδηαίηεξε θνηλσληθή ηάμε θαη
δηαρεηξηδόηαλ ηελ πεξηνπζία ησλ ηεξώλ.

2 από 7

4. α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (3 μονάδες)
β. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηνλ όξν «ηπξαλλία» (1 μονάδα)
Α

Β

Γ

Α. 407π.Χ.

1. Κηιηηάδεο

α. Αλαηξνπή Αζελατθήο ηπξαλλίαο

Β. 510π.Χ.

2. Γξάθνληαο

β. Ήηηα Αζελαίσλ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο

Γ. 490π.Χ.

3. Αιθηβηάδεο

γ. Κάρε Καξαζώλα

Γ. 624π.Χ.

4. Ξεξηθιήο

δ. Ξξώηε εκθάληζε ηνπ ζην πιεπξό ηνπ Δθηάιηε

Δ. 405π.Χ.

5. Ηππίαο

ε. Ήηηα Αζελαίσλ ζην Λόηην ηεο Σάκνπ

Πη. 462π.Χ.

6. Ιύζαλδξνο

ζη. Θαηαγξαθή λόκσλ ηεο Αζήλαο
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Α-3-ε
Β-5-α
Γ-1-γ
Γ-2-ζη
Δ-6-β
Πη-4-δ

Ζ εμνπζία ησλ νιίγσλ δελ έιπζε ηα βαζηθά πξνβιήκαηα ησλ πνιιώλ ζηηο πόιεηο θξάηε, κε
απνηέιεζκα λα μεζπνύλ ζπρλά ηαξαρέο. Τελ θνηλσληθή απηή δπζαξέζθεηα θαη ηελ αλαζθάιεηα
γεληθά ησλ πνιηηώλ εθκεηαιιεύηεθαλ θηιόδνμα άηνκα, πνπ θαηάθεξαλ κε ιατθή πνιιέο θνξέο
ππνζηήξημε λα επηβάινπλ ηπξαλληθό θαζεζηώο.
Νη ηύξαλλνη άζθεζαλ ηελ εμνπζία απνβιέπνληαο ζην δηθό ηνπο όθεινο, ρσξίο λα δίλνπλ ιόγν ζε
θαλέλαλ γηα ηηο πξάμεηο ηνπο. Αλ θαη ζπλέδεζαλ ην όλνκά ηνπο κε κεγάια έξγα, όπσο ν
Ξεξίαλδξνο ζηελ Θόξηλζν, ν Ξνιπθξάηεο ζηε Σάκν, o Φείδσλ ζην Άξγνο θαη άιινη, γεληθά δελ
θέξδηζαλ ηε ζπκπάζεηα ηνπ ιανύ.

5. α. Ξνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηνπ Ξεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ ; (2 μονάδες)
β. Ξνηα ήηαλ ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα ηνπ Ξεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ από ην 430π.Χ. έσο
ην 425π.Χ; (2 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Α. Ζ Αζήλα, κεηά ηελ πιήξε θπξηαξρία ζην Αηγαίν, ζηξέθεη ηηο βιέςεηο ηεο θαη πξνο ηε Γύζε, ην
Ηόλην θαη ηελ Αδξηαηηθή. Απηό ηε θέξλεη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ Θόξηλζν, θύξηα ζύκκαρν ηεο
Σπάξηεο, ε νπνία ζεσξνύζε σο ρώξν επηξξνήο ηεο ηηο δπηηθέο ζάιαζζεο θαη βιέπεη ηώξα ηα
νηθνλνκηθά ηεο ζπκθέξνληα λα απεηινύληαη. Αθόκε, ε πνιηηεηαθή δηαθνξά ηεο Αζήλαο κε ηε
Σπάξηε, ε νπνία γελλά θαη ηε δηαθνξά ζηελ αλάπηπμε ησλ λννηξνπηώλ, είλαη ε βαζύηεξε θαη
νπζηαζηηθόηεξε αηηία ηνπ ράζκαηνο αλάκεζα ζηηο δύν πόιεηο, ην νπνίν, ζηαδηαθά, ζα θαηαζηεί
αγεθύξσην. Ζ θιεηζηή θαη αξηζηνθξαηηθή Σπάξηε έβιεπε κε νινθάλεξε θαρππνςία ηε ζπλερώο
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απμαλόκελε δύλακε ηεο αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. Κε ηελ Αζήλα θαη ηε Σπάξηε
βξίζθνληαη αληηκέησπεο δύν αληίπαιεο θαη αληίζεηεο θνζκνζεσξίεο. Ζ ζύγθξνπζε ήηαλ
αλαπόθεπθηε.
Β. Θαηά ηελ πξώηε θάζε ηνπ Ξεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ν πεινπνλλεζηαθόο ζηξαηόο, κε
αξρεγό ην βαζηιηά ηεο Σπάξηεο Αξρίδακν, ιεειαηεί ηελ ύπαηζξν ηεο Αηηηθήο θαη ν πιεζπζκόο ηεο
αλαγθάδεηαη λα θαηαθύγεη κέζα ζηελ νρπξσκέλε πόιε. Τν 430π.Χ. κηα κνιπζκαηηθή αζζέλεηα
απνδεθαηίδεη ηνλ πιεζπζκό ηεο Αζήλαο. Θύκα ηεο θαη ν ίδηνο ν Ξεξηθιήο (429π.Χ.). Νη Αζελαίνη
ράλνπλ ην εζηθό ηνπο. Ηζάμηνο δηάδνρνο ηνπ Ξεξηθιή δελ ππάξρεη. Σηελ πνιηηηθή θπξηαξρνύλ πιένλ
νη δεκαγσγνί.
Γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο ζπαξηηαηηθέο επηδξνκέο, ε Αζήλα πηέδεη νηθνλνκηθά ηνπο Σπκκάρνπο. Νη
απζαηξεζίεο πξνθαινύλ εμεγέξζεηο. Ζ Ιέζβνο πξσηνζηαηεί (428π.Χ.) θαη ε απνζηαζία θαηαπλίγεηαη
κε αγξηόηεηα από ηνπο Αζελαίνπο.
Τν 425π.Χ. έλα απξνζδόθεην γεγνλόο, ε θαηάιεςε ηνπ κηθξνύ λεζηνύ Σθαθηεξία ζηελ Ξύιν από
ηνπο Αζελαίνπο θαη ε ζύιιεςε πνιιώλ Σπαξηηαηώλ, αλαγθάδεη ηε Σπάξηε, γηα λα πεηύρεη ηελ
απειεπζέξσζε ησλ αηρκαιώησλ, λα δεηήζεη εηξήλε. Νη Αζελαίνη απνξξίπηνπλ ηελ πξόηαζε.
ΝΚΑΓΑ Β
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Νμάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2).
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. Σε πνηεο κάρεο δηαθξίζεθαλ νη Δπακεηλώλδαο θαη Ξεινπίδαο θαη
πνην ήηαλ ην ηέινο ηνπο; Τη ζπκπεξάζκαηα κπνξείηε λα βγάιεηε γηα ην ήζνο θαη ηελ
πξνζσπηθόηεηα ηνπο κέζα από ηα παξαζέκαηα; (4 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη
πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή.

ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ
Τν 371π.Χ., ζηα Ιεύθηξα ηεο Βνησηίαο, ν ζηξαηόο ησλ Σπαξηηαηώλ ζπληξίβεηαη. Ν ίδηνο ν
βαζηιηάο Θιεόκβξνηνο, ν νπνίνο νδεγνύζε ην ζηξάηεπκα, θνλεύεηαη. Ζ ζηξαηησηηθή κεγαινθπΐα
ηνπ Δπακεηλώλδα, ν νπνίνο εθάξκνζε ζηε κάρε ην ζηξαηεγηθό ζρέδην ηεο ινμήο
θάιαγγαο, νδήγεζε ηνπο Θεβαίνπο ζηε λίθε.
Ν ζξίακβνο ζηα Ιεύθηξα αλνίγεη λένπο νξίδνληεο δξάζεο γηα ηνλ Δπακεηλώλδα. Δθζηξαηεύεη ζηελ
Ξεινπόλλεζν θαη θζάλεη κέρξη ηε Ιαθσληθή. Τν 370π.Χ. ηδξύεη ηε Κεγαιόπνιε θαη ηελ θαζηζηά
πξσηεύνπζα ηεο Αξθαδηθήο ζπκπνιηηείαο. Σπγρξόλσο, ε Θήβα δξα πξνο ηε Θεζζαιία. Δθεί, ζε κηα
κάρε, ν Ξεινπίδαο ζθνηώλεηαη. Ν Δπακεηλώλδαο ζπλερίδεη κόλνο. Τν 362π.Χ. επηρεηξεί κία λέα
εθζηξαηεία ζηελ Ξεινπόλλεζν, απεηιώληαο θαη ηελ ίδηα ηε Σπάξηε, ηελ νπνία ππεξαζπηδόηαλ ν
γέξνο βαζηιηάο Αγεζίιανο. Σηε κάρε ζηε Καληίλεηα (362π.Χ.), νη Θεβαίνη λίθεζαλ, αιιά ν
Δπακεηλώλδαο έπεζε λεθξόο. Κεηά ηνλ ζάλαην ηνπ Δπακεηλώλδα, εγθαηέιεηςαλ ηελ Ξεινπόλλεζν
θαη ε Θήβα έπαςε λα παίδεη πξσηεύνληα ξόιν ζηα ειιεληθά πξάγκαηα.
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ
ΘΔΗΚΔΛΝ 1

« O Ξεινπίδαο θαηαγόηαλ από κεγάιν ζόη θαη κεγάισζε κέζα ζηα πινύηε. Λένο 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 Ξεινπίδα 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 Ξεινπίδαο ζπκκεξηδόηαλ ηε θηώρεηα ηνπ
Δπακεηλώλδα, γη' απηό ληπλόηαλ απιά, έηξσγε ιίγν θαη ήηαλ αθνύξαζηνο ζηνπο θόπνπο. Όια
απηά ηα έθαλε ν Ξεινπίδαο, 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.»
Ξινύηαξρνο, Ξεινπίδαο, 3 (δηαζθεπή)

ΘΔΗΚΔΛΝ 2

« Νη 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. Κεηά ην ηέινο ηεο κάρεο ν
Δπακεηλώλδαο κεηαθέξζεθε ζην ζηξαηόπεδν. ήηαλ αθόκε δσληαλόο. Νη 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. Κόιηο ηνπ είπαλ πσο λίθεζαλ νη Βνησηνί, είπε: «Δίλαη ώξα λα πεζάλσ» θαη
δηέηαμε λα ηνπ βγάινπλ ην δόξπ. Νη 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 Ιεύθηξα θαη ηε λίθε ζηε
Καληίλεηα».
Γηόδσξνο Σηθειηώηεο, Ηζηνξηθή Βηβιηνζήθε, ΗΔ, 87 (δηαζθεπή)

2. Κε 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 ». Ξσο απνδεηθλύνληαη ηα ιεγόκελα ηνπ Ξεξηθιή 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. Θαλείο, 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 ».
Κε πνηνλ ζεζκό ε αζελατθή πνιηηεία βνεζνύζε ηα θαηώηεξα θνηλσληθά ζηξώκαηα ηεο πόιεο λα
ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηα θνηλά;
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη
πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή.

ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ
Σύκθσλα κε ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ηνπ αζελατθνύ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο ηελ
πξαγκαηηθή εμνπζία ηελ είραλ νη πνιίηεο ηεο Αζήλαο, αλεμαξηήησο θαηαγσγήο ή νηθνλνκηθήο
θαηάζηαζεο. Ξην ζπγθεθξηκέλα, ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ όινη νη
γλήζηνη Αζελαίνη πνιίηεο αλαδεηθλύεηαη ζε θπξίαξρν πνιηηηθό όξγαλν. Δπηπιένλ ζε όια ηα
δηθαζηηθά θαη πνιηηηθά αμηώκαηα ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηώλ εθόζνλ
επηιέγνληαλ από ηνλ αζελατθό ιαό ή αλαδεηθλύνληαλ έπεηηα από θιήξσζε.
Κεηά ηε δνινθνλία ηνπ Δθηάιηε θαη ηελ πνιηηηθή απνδπλάκσζε ηνπ Θίκσλα, ν Ξεξηθιήο, σο
αξρεγόο ηνπ δεκνθξαηηθνύ θόκκαηνο, ζα αξρίζεη λα εθαξκόδεη ην πξνζσπηθό ηνπ πνιηηηθό
πξόγξακκα. Γηα ηνλ Ξεξηθιή δεκνθξαηία ζεκαίλεη ηζόηεηα όισλ ησλ πνιηηώλ απέλαληη ζην
λόκν αιιά ζπγρξόλσο θαη δπλαηόηεηα γηα όινπο λα δηάγνπλ κηα άλεηε δσή. Θαζηεξώλεη ηε
κηζζνθνξία, έλα είδνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο γηα ηνπο απνξόηεξνπο, ώζηε λα κπνξνύλ,
απεξίζπαζηνη, λα παξαθνινπζνύλ ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ θαη λα αζθνύλ ηα
πνιηηηθά ηνπο δηθαηώκαηα. Αθόκε θαη νη θησρόηεξνη είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θαηαιακβάλνπλ
πνιηηεηαθά αμηώκαηα.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ

« 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. Θαλείο, 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, Ηζηνξία, Β, 37

3. Κε 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 Ξεξζώλ; (4
μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Νποηαδήποηε απάνηεζε ζσνδσάδεη μ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβλίοσ με ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσν οη
πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή.

ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ
Νη Ξέξζεο, όπσο θαη νη Κήδνη κε ηνπο νπνίνπο ζπγρσλεύζεθαλ, αλήθνπλ ζηελ ηλδνεπξσπατθή
νκνεζλία. Ηδξπηήο ηνπ πεξζηθνύ θξάηνπο ζεσξείηαη ν Θύξνο Α’ (645-602π.Χ.). Τν κεγάιν απηό
πνιπεζληθό θξάηνο ήηαλ δηαηξεκέλν ζε ζαηξαπείεο, ηηο νπνίεο δηνηθνύζαλ νη ζαηξάπεο, αξκόδηνη
γηα ηε ρξεζηή δηνίθεζε θαη ηελ είζπξαμε ησλ θόξσλ. Από ηε θνξνινγία εμαηξνύληαλ νη Ξέξζεο
θαη νη Κήδνη. Κε ηηο ζπλερείο θαηαθηήζεηο ηνπο νη Ξέξζεο είραλ ζέζεη ηηο βάζεηο γηα κηα
θνζκνθξαηνξία.
Νη Ξέξζεο πίζηεπαλ ζηνλ Αρνπξακάζδα, ζεό ηεο ζνθίαο θαη ηεο αιήζεηαο. Γηα ηελ αιήζεηα
έδεηρλαλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ν Ζξόδνηνο, κάιηζηα, αλαθέξεη όηη ηα παηδηά ησλ Ξεξζώλ
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κάζαηλαλ από κηθξά «λα ηππεύνπλ, λα ηνμεύνπλ θαη λα ιέλε ηελ αιήζεηα». Δπεξεαζκέλνη από
ηνπο παιαηόηεξνπο ιανύο ηεο πεξηνρήο, νη Ξέξζεο είραλ πηνζεηήζεη ηε ζθελνεηδή γξαθή.
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΝΠ

« Τα παηδηά ησλ Ξεξζώλ πεγαίλνπλ θάζε κέξα ζρνιείν γηα λα κάζνπλ δηθαηνζύλε θαη
απηνζπγθξάηεζε. Τα δηδάζθνπλ αθόκε ππαθνή ζηνπο άξρνληεο. Ξνιύ ηα βνεζάεη ζ' απηό ε
ζπκπεξηθνξά ησλ κεγάισλ απέλαληη ζηνπο άξρνληεο. Τα καζαίλνπλ επίζεο λα αληέρνπλ ηελ
πείλα θαη ηε δίςα. Θαη 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. Κέρξη λα γίλνπλ 16 ή 17 ρξόλσλ ηα παηδηά κε απηά αζρνινύληαη. Έπεηηα
πεξλάλε ζηελ ηάμε ησλ εθήβσλ.»
Μελνθώληαο, Θύξνπ Ξαηδεία, 2, 6 (δηαζθεπή)

4. Γηα πνην ιόγν ν Θιεηζζέλεο ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο; Ξσο
απνδεηθλύεηαη ν ζπγθεθξηκέλνο ηζρπξηζκόο κέζσ ησλ αιιαγώλ πνπ ζεζκνζέηεζε ζηελ πόιε
ηεο Αζήλαο; (4 μονάδες)
ΑΞΑΛΡΖΠΖ
Από ηελ πνιηηηθή δηακάρε πνπ αθνινύζεζε ηελ πηώζε ηεο ηπξαλλίαο ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο,
επλνεκέλνη βγήθαλ νη δεκνθξαηηθνί, νη νπνίνη κε αξρεγό ηνλ Θιεηζζέλε πξνρώξεζαλ ζε
ελέξγεηεο πνπ ζεκειίσζαλ ην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα. Σεκαληηθό κέηξν ήηαλ ε δεκηνπξγία
δέθα θπιώλ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε πξνέξρνληαλ από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο ηεο Αηηηθήο. Έηζη
έπαςαλ ε ζπγγέλεηα θαη ε θαηαγσγή λα παίδνπλ ξόιν ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο. Κε ην
κέηξν απηό ν Θιεηζζέλεο «έδσζε ηελ πνιηηεία ζηνλ ιαό», όπσο έγξαςε αξγόηεξα ν
Αξηζηνηέιεο. Έλα άιιν κέηξν ήηαλ ε αύμεζε ηεο βνπιήο θαηά 100 κέιε (Βνπιή ησλ
Ξεληαθνζίσλ). Γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνπο πνιίηεο από ηνλ θίλδπλν αύμεζεο ηεο δύλακεο ηνπ
πνιέκαξρνπ ζηξαηεγνύ, αύμεζε ηνλ αξηζκό ησλ ζηξαηεγώλ ζε δέθα. Θπξίαξρν ζώκα έγηλε
πιένλ ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία ιακβάλνληαλ νη πην ζνβαξέο απνθάζεηο.
Ν Θιεηζζέλεο έθαλε πξνζηηά ζηνπο πνιίηεο όια ηα αμηώκαηα θαη εμαζθάιηζε ηε ιατθή ζπλνρή.
Γίθαηα ζεσξείηαη σο ν ζεκειησηήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Νη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί
αθύπληζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πνιίηε γηα ηα θνηλά θαη επέθεξαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξόπν
δσήο ηεο πόιεο.
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