
 

[1 από 7] 
 

                               ΠΡΟΑΓΩΓΗΘΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 
A’ ΣΑΞΖ 

ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 
ΑΡΥΑΗΑ ΗΣΟΡΗΑ 

 
ΔΝΓΔΗΘΣΗΘΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ 

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

 

1. Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ θαηόςεηο θηεξίσλ. Αλαγλσξίζηε ζε πνηνλ πνιηηηζκό 
αλήθνπλ θαη πεξηγξάςηε ηα βαζηθά αξρηηεθηνληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά. (4 μονάδερ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απάνηεζε 
 

  Η θάηνςε Α παξνπζηάδεη έλα κπθελατθό κέγαξν, ελώ ε θάηνςε Β έλα κηλσηθό αλάθηνξν.  

  Οη Μπθελαίνη ρηίδνπλ ηα κλεκεηαθά αλάθηνξα ηνπο ζε πςώκαηα -αθξνπόιεηο- ηηο νπνίεο 

νρπξώλνπλ κε γηγαληηαία ηείρε. Τα ηείρε απηά είλαη γλσζηά σο «θπθιώπεηα» από ηνπο ηεξάζηηνπο 

νγθόιηζνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ γηα ην ρηίζηκν ηνπο. Τα κπθελατθά αλάθηνξα έρνπλ πην απιό 

ζρέδην από ηα κηλσηθά. Απνηεινύληαη από έλαλ πξνζάιακν πνπ βιέπεη ζηελ απιή θαη από ην θύξην 

δσκάηην πνπ έρεη κεγάιε θπθιηθή εζηία ζην θέληξν θαη είλαη ν ρώξνο ππνδνρήο (ηύπνο κεγάξνπ). 

Γύξσ ππάξρνπλ άιινη δεπηεξεύνληεο ρώξνη θαηνηθίαο ησλ εγεκόλσλ. 

  Τα κηλσηθά αλάθηνξα είλαη κεγάια ζπγθξνηήκαηα θηηξίσλ, απνηεινύληαη δειαδή από πνιιέο 

πηέξπγεο δσκαηίσλ θαη είλαη ηα δηνηθεηηθά, νηθνλνκηθά, ζξεζθεπηηθά θαη θαιιηηερληθά θέληξα ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη. Παξά ηηο επηκέξνπο δηαθνξέο όια ηα κηλσηθά αλάθηνξα έρνπλ ηα 

εμήο θνηλά ραξαθηεξηζηηθά: 

 Έρνπλ πξνζαλαηνιηζκό ζηνλ άμνλα Βνξξά-Νόηνπ. 

 Έρνπλ κία νξζνγώληα θεληξηθή απιή. Γύξσ ηεο αλαπηύζζνληαη νη πηέξπγεο ησλ δσκαηίσλ. 

 Ήηαλ πνιπώξνθα, είραλ κεγάιεο θιίκαθεο, θσηαγσγνύο, ζύζηεκα ύδξεπζεο θαη 

απνρέηεπζεο θαη αξθεηνί ρώξνη ηνπο έθεξαλ ηνηρνγξαθίεο. Από απηέο αληινύκε πιήζνο 

πιεξνθνξηώλ γηα πνιιέο από ηηο πηπρέο ηεο δσήο ησλ Μηλσηηώλ. 

 Γελ ήηαλ νρπξσκέλα. 

 
 
 
 
 

                                                             
 

 

 

 

Α 
Β 



 

[2 από 7] 
 

 
2.α.  Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ; (2 μονάδερ) 
   β. Πνηεο ήηαλ νη δύν απόςεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζρεηηθά κε ηελ ηύρε ησλ Αζελαίσλ κεηά ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ; Πνηα άπνςε επηθξάηεζε ηειηθά θαη γηαηί; Πνηνη ήηαλ 
νη όξνη πνπ επηβιήζεθαλ ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο; (2 μονάδερ) 
 

Απάνηεζε 
 

α.  Η Αζήλα, κεηά ηελ πιήξε θπξηαξρία ζην Αηγαίν, ζηξέθεη ηηο βιέςεηο ηεο θαη πξνο ηε Γύζε, ην 

Ιόλην θαη ηελ Αδξηαηηθή. Απηό ηε θέξλεη ζε ζύγθξνπζε κε ηελ Κόξηλζν, 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. Η θιεηζηή θαη αξηζηνθξαηηθή Σπάξηε έβιεπε κε νινθάλεξε θαρππνςία ηε ζπλερώο 

απμαλόκελε δύλακε ηεο αλνηθηήο θαη δεκνθξαηηθήο Αζήλαο. Με ηελ Αζήλα θαη ηε Σπάξηε 

βξίζθνληαη αληηκέησπεο δύν αληίπαιεο θαη αληίζεηεο θνζκνζεσξίεο. 

β.  Οη Σπαξηηάηεο ζπγθαινύλ ζπλέδξην ζηε Σπάξηε γηα λα απνθαζηζηεί ε ζύλαςε εηξήλεο κε ηνπο 

Αζελαίνπο. Σην ζπλέδξην νη Κνξίλζηνη θαη άιινη ζύκκαρνη δεηνύλ λα ηζνπεδσζεί ε Αζήλα θαη νη 

θάηνηθνί ηεο λα πνπιεζνύλ σο δνύινη. Οη Σπαξηηάηεο όκσο, αλαινγηδόκελνη ηελ πξνζθνξά ηεο 

Αζήλαο θαηά ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο, δελ άθνπζαλ ηε γλώκε ησλ ζπκκάρσλ θαη δέρζεθαλ λα 

ζπλάςνπλ εηξήλε κε ηνπο παξαθάησ βαξείο όξνπο: 

1) Οη Αζελαίνη λα παξαδώζνπλ όια ηνπο ηα πινία εθηόο από 12. 

2) Να θαηεδαθηζηνύλ ηα Μαθξά ηείρε θαη ηα ηείρε ηνπ Πεηξαηά. 

3) Να επαλέιζνπλ όινη νη πνιηηηθνί εμόξηζηνη. 

4) Οη Αζελαίνη λα αθνινπζνύλ ηνπο Σπαξηηάηεο θαη λα έρνπλ ηνπο ίδηνπο ερζξνύο θαη θίινπο. 

 
3.α. Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ θσηνγξαθίεο. Αλαγλσξίζηε πνηνο από ηνπο δύν 
λανύο πνπ εηθνλίδνληαη είλαη Ισληθνύ ξπζκνύ. Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. (1 μονάδα) 
   β. Πνηα είλαη ηα βαζηθά αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά ελόο λανύ ηεο αξρατθήο πεξηόδνπ;(3 
μονάδερ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απάνηεζε 
 
α.  Ο λαόο Β είλαη ησληθνύ ξπζκνύ. Απηό ην θαηαιαβαίλνπκε εύθνια από ην γεγνλόο πσο ην 

θηνλόθξαλν ηνπ θαηαιήγεη ζε δύν έιηθεο. 

   
 
 

                                                                                  
 

 

Α Β 



 

[3 από 7] 
 

 

β.  Τελ επνρή απηή νηθνδνκνύληαη νη πξώηνη πξαγκαηηθά κλεκεηαθνί λανί ηεο αξραίαο Διιάδαο πνπ 

ζα επεξεάζνπλ ηελ αξρηηεθηνληθή όινπ ηνπ θόζκνπ κέρξη θαη ηηο εκέξεο καο. Ο ειιεληθόο λαόο 

ρηίδεηαη ηώξα από πέηξα θαη ζπρλά από κάξκαξν. Σην βαζηθό ζρήκα ηνπ ζπκίδεη ην κπθελατθό 

κέγαξν, αθνύ απνηειείηαη ζπλήζσο από έλαλ αλνηθηό πξνζάιακν –πξόλαν– κε δύν θίνλεο, θαη 

έλα θπξίσο δσκάηην, ηνλ ζεθό. Όηαλ κάιηζηα πξνζηεζεί έλα παξόκνην αλνηθηό δσκάηην πίζσ –ν 

νπηζζόδνκνο– θαη αθόκε πεξηζζόηεξν, κία θηνλνζηνηρία γύξσ από ην θηίξην –ην πηεξό–, νη λανί 

γίλνληαη κεγαινπξεπέζηεξνη θαη εληππσζηαθόηεξνη. 

  Οη λανί ηεο αξρατθήο πεξηόδνπ ρηίδνληαη ζε δύν ξπζκνύο, ηνλ δσξηθό πνπ δηακνξθώζεθε ζηα 

δσξηθά θέληξα ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηνλ ησληθό πνπ απνθξπζηαιιώζεθε ζηα ησληθά θέληξα ηνπ 

Αηγαίνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. Οη ξπζκνί μερσξίδνπλ πξνπάλησλ από ηνπο θίνλεο. Ο δσξηθόο είλαη 

πην θνληόο, βαξύο θαη απζηεξόο, ελώ ν ησληθόο είλαη ςειόηεξνο, θνκςόηεξνο κε πινύζηα 

δηαθόζκεζε ζηελ επάλσ απόιεμή ηνπ –ζην θηνλόθξαλν–, πνπ αλαγλσξίδεηαη εύθνια από ηηο έιηθεο 

ζηηο νπνίεο θαηαιήγεη. Αλάγιπθα θαη νιόγιπθα ιηνληάξηα θαη κπζνινγηθά ηέξαηα, θαζώο θαη 

κπζνινγηθά ζέκαηα δηαθνζκνύλ ζπρλά ην επάλσ κέξνο ησλ λαώλ πξόθεηηαη γηα ηα αξρηηεθηνληθά 

γιππηά. 

 
4. Πνηα ήηαλ ηα αίηηα ηεο κεηαθίλεζεο ειιεληθώλ πιεζπζκώλ θαηά ηνλ 8ν αηώλα π.Χ; Πνηα ήηαλ ηα 
ραξαθηεξηζηηθά πνπ έπξεπε λα έρεη ν λένο ηόπνο εγθαηάζηαζεο θαη πσο νξγαλσλόηαλ ε 
κεηαθίλεζε ηνπ πιεζπζκνύ; Πνηεο ήηαλ νη ζρέζεηο πνπ αλαπηύζζνληαλ κεηαμύ απνηθίαο θαη 
κεηξόπνιεο; (4 μονάδερ) 
 

Απάνηεζε 
 

  Ο 8νο αηώλαο π.Χ. ππήξμε αθεηεξία κηαο πξσηνθαλνύο εμόδνπ ησλ Διιήλσλ πξνο ηηο αθηέο ηεο 

Μεζνγείνπ θαη ηνπ Δύμεηλνπ πόληνπ. Οη ιόγνη πνπ ώζεζαλ ηνπο Έιιελεο ζηε κεηαλάζηεπζε ήηαλ 

θπξίσο νηθνλνκηθνί, όπσο ε επηζπκία απόθηεζεο θαιιηεξγήζηκεο γεο, θαη ε αλάγθε πξνκήζεηαο 

ζηδεξνκεηαιιεύκαηνο. Παξάιιεια θαη ιόγνη πνιηηηθνί, όπσο ε επηθξάηεζε πνιηηηθώλ αληηπάισλ, 

αλάγθαζαλ πνιινύο λα εγθαηαιείςνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ λένπο ρώξνπο 

εγθαηάζηαζεο. 

  Η εγθαηάζηαζε ζε έλαλ ηόπν δε γηλόηαλ ηπραία. Η ζέζε επηιεγόηαλ από πξηλ θαη ε αλαρώξεζε 

ήηαλ νξγαλσκέλε. Ωο αξρεγόο ηεο απνζηνιήο (νηθηζηήο) νξηδόηαλ έλα άηνκν πνπ είρε μερσξηζηέο 

ηθαλόηεηεο θαη ελέπλεε εκπηζηνζύλε ζε όινπο. Η ηειεηή ηεο αλαρώξεζεο γηλόηαλ κε ηε ζπκκεηνρή 

όισλ ησλ θαηνίθσλ κέζα ζε έλα θιίκα κεγάιεο ζπγθίλεζεο. Η πόιε πνπ ηδξπόηαλ είρε ηηο 

πεξηζζόηεξεο θνξέο πινύζηα ελδνρώξα θαη απάλεκν ιηκάλη. Σπλήζσο πξνηηκνύζαλ πεξηνρή πνπ 

είρε θπζηθή νρύξσζε. Απηό ηνπο απαζρνινύζε ηδηαίηεξα, γηαηί είραλ λα αληηκεησπίζνπλ θαη ηελ 

πηζαλή έρζξα ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο. Η ζπκβίσζε γεληθά ήηαλ εηξεληθή, αιιά δελ είλαη ιίγεο 

νη θνξέο πνπ νη άπνηθνη πνιέκεζαλ γηα λα θξαηήζνπλ ηε ζέζε ηνπο. 

  Η λέα πόιε απνθηνύζε δηθή ηεο νξγάλσζε θαη λένπο ζεζκνύο. Σηαδηαθά γηλόηαλ αλεμάξηεηε θαη 

αλέπηπζζε ζπκκαρηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζρέζεηο κε άιιεο πόιεηο. Οη δεζκνί όκσο κε ηε κεηξόπνιε 

(κεηέξα - πόιε) ήηαλ πάληνηε ζηελνί θαη ε ζύγθξνπζε αλάκεζά ηνπο ήηαλ αδηαλόεηε. Καη αλ απηό 

ζπλέβαηλε θακηά θνξά, όινη ην θαηέθξηλαλ. 

 
 
 



 

[4 από 7] 
 

 
5. Τνπνζεηήζηε ηα γεγνλόηα ζηε ζσζηή ζεηξά μεθηλώληαο από ην παιαηόηεξν. Πξνζζέζηε ηε 
ρξνλνινγία ζε θαζέλα από ηα γεγνλόηα πνπ ζαο δίλνληαη. (4 μονάδερ) 
 

Απάνηεζε 
 
1. Αλαηξνπή Ιππία από ηνπο Αζελαίνπο 510π.Υ 
2. Ισληθή επαλάζηαζε ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ 499π.Υ. 
3. Μάρε Θεξκνππιώλ 480π.Υ. 
4. Μάρε Πιαηαηώλ 479π.Υ 
5. Έλαξμε Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ 431π.Υ 
6. Καηάιεςε Σθαθηεξίαο από ηνπο Αζελαίνπο 425π.Υ. 
7. Νίθε Λύζαλδξνπ ζηνπο Αηγόο πνηακνύο 405π.Υ. 
8. Μάρε ζηα Λεύθηξα κεηαμύ Θεβαίσλ θαη Σπαξηηαηώλ 371π.Υ 
 

ΟΜΑΓΑ Β 
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Ομάδαρ Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2). 

Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
1. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε 

ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδερ) 
α. Πνηα είλαη ε ζέζε ηνπ πνιίηε ζηα πιαίζηα ηεο πόιεο – θξάηνπο;  
β. Τη ήηαλ ε νπιηηηθή θάιαγγα θαη πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηεο γηα ηελ πόιε;  
 

  «Από ηνλ 7ν αηώλα θαη κεηά, νξηζκέλεο πόιεηο πηνζέηεζαλ έλα λέν ηξόπν δηεμαγσγήο κάρεο: ηε δηάηαμε ζε θάιαγγα ησλ νπιηηώλ. 
Ο νπιίηεο είλαη έλαο ζηξαηηώηεο κε βαξύ νπιηζκό πνπ θνξάεη κεηάιιηλν ζώξαθα θαη θξάλνο πνπ έρεη ζηελ θνξπθή κηα απόιεμε1 ζε 
ζρήκα πεηάινπ. Δίλαη νπιηζκέλνο κε δόξπ θαη αζπίδα ζηξνγγπιή κε δηπιή ιαβή. […] Η δηάηαμε ζε θάιαγγα πνπ ζπλεπάγεηαη2 ηε 
ζπιινγηθή καρεηηθή πξνζπάζεηα θαη δίλεη ηε λίθε ζε απηνύο πνπ ζα κείλνπλ θύξηνη ηνπ εδάθνπο ηνπο, δηεξκελεύεη3 πξάγκαηη κηα 
δηπιή δνκηθή εμέιημε: από ηε κία πιεπξά, ην ζξίακβν ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ελαιιαμηκόηεηαο4 ησλ αηόκσλ πνπ απνηεινύλ 
ηε θάιαγγα – ηζόηεηα αξηζηνθξαηηθνύ ηύπνπ ζηελ θαηαγσγή ηεο, δειαδή ηζόηεηα κεηαμύ «νκνίσλ» πνπ απνθιείεη ην αηνκηθό 
θαηόξζσκα πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ νκεξηθή επνρή – θαη από ηελ άιιε, ηελ επηβεβαίσζε ηνπ δεζκνύ ηεο πόιεο κε ην έδαθνο ηεο θαη 
ηελ αλάγθε λα πξναζπίδνληαη5 ζην εμήο ηα ζύλνξα απηνύ ηνπ εδάθνπο απέλαληη ζε θάζε εμσηεξηθή εηζβνιή.» 

 
Claude Mosse, Annie Schnapp Gourbeillon, Δπίηνκε Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2000 – 31π.Χ.) 

κηθ. Λύληηα Σηεθάλνπ, εθδόζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκαο, Αζήλα 2012, ζ. 185-186 

 
Απάνηεζε 

 
α. Σηα πιαίζηα ηεο πόιεο θξάηνπο 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. Οη πνιίηεο ζηξαηεύνληαη γηα λα 

ππεξεηήζνπλ ηηο αλάγθεο ελόο λένπ νξγαληθνύ ζπλόινπ. Σπγθξνηνύλ ηελ «νπιηηηθή θάιαγγα», 

θνξνύλ παλνπιία θαη όινη καδί ππεξαζπίδνληαη ηελ πόιε ηνπο. Η 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. Οη θνηλσληθέο δηαθνξέο πεξηνξίζηεθαλ. Ωζηόζν, δελ έιεηςαλ νη πνιηηηθνί 

αληαγσληζκνί πνπ αληηθείκελν ηνπο είραλ ηελ άζθεζε εμνπζίαο. 

                                                 
1 απόλεξε: ην αθξαίν, ζπλήζσο ιεπηό ηκήκα αληηθεηκέλνπ. 
2 ζςνεπάγεηαι: θάηη έρεη σο απνηέιεζκα, σο ινγηθή ζπλέπεηα θάηη άιιν. 
3 διεπμενεύω: εθθξάδσ κε ιόγηα ή κε ελέξγεηεο ηηο ζθέςεηο ή ηηο επηζπκίεο θάπνηνπ άιινπ ή θάπνησλ άιισλ, πνπ ηνπο 
εθπξνζσπώ. 
4 εναλλάξ: πόηε ν έλαο, πόηε ν άιινο. Μηα ν έλαο, κηα ν άιινο εθ πεξηηξνπήο. 
5 πποαζπίδω: πξνζηαηεύσ, ππνζηεξίδσ ελεξγά θάηη, ππεξαζπίδσ. 



 

[5 από 7] 
 

 

β.   Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη θαη ην παξάζεκα πνπ κειεηάκε ε νπιηηηθή θάιαγγα άιιαμε 

ηνλ ηξόπν δηεμαγσγήο κάρεο. Οη νπιίηεο πνπ ηελ ζπγθξνηνύλ είλαη πνιίηεο ηεο πόιεο θαη έρνπλ 

αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε λα ππεξαζπηζηνύλ ηα εδάθε ηεο. Δίλαη βαξηά νπιηζκέλνη κε 

πεξηθεθαιαία θαη κεηαιιηθό ζώξαθα, ελώ θέξνπλ ζπαζί, αζπίδα θαη δόξπ. Τν γεγνλόο πσο ζηελ 

νπιηηηθή θάιαγγα ζπκκεηέρνπλ όζνη πνιίηεο έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα εμαζθαιίζνπλ ηνλ 

εμνπιηζκό ηνπο, απνηειεί «ζξίακβν ηεο αξρήο ηεο ηζόηεηαο θαη ηεο ελαιιαμηκόηεηαο ησλ αηόκσλ 

πνπ ζπγθξνηνύλ ηε θάιαγγα» θαη αλαδεηθλύεη ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο πξνο ηνλ 

θνηλό ζηόρν έλαληη ησλ εξσηθώλ – αηνκηθώλ θαηνξζσκάησλ ηεο νκεξηθήο επνρήο. Απνδεηθλύεη 

ηέινο ηε ζηελή ζύλδεζε ηεο πόιεο θξάηνπο κε ην έδαθνο ηεο ην νπνίν θαινύληαη λα 

ππεξαζπηζηνύλ νη πνιίηεο ηεο.  

 
2. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε 

ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδερ) 
α. Πνηνη ιόγνη νδήγεζαλ ην Γαξείν λα ζηξαθεί ελαληίνλ ηεο Δξέηξηαο θαη ηεο Αζήλαο; 
β. Τη γλσξίδεηε ζρεηηθά κε ηε κάρε ηνπ Μαξαζώλα; Πνηνο εγήζεθε ηεο πξνζπάζεηαο ησλ 
Διιήλσλ έλαληη ησλ Πεξζώλ; 
γ. Πνηα ππήξμε ε ζεκαζία ηεο ηειηθήο έθβαζεο ηεο κάρεο ηνπ Μαξαζώλα γηα ηνπο Έιιελεο; 

 
  «Η πεξζηθή εθζηξαηεία μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ θαινθαηξηνύ ηνπ 490. Καηεπζύλζεθε πξώηα πξνο ηηο Κπθιάδεο θαη ηελ Δύβνηα, 
όπνπ νη Πέξζεο ζπλάληεζαλ ηελ αληίζηαζε ηεο Καξύζηνπ θαη ηεο Δξέηξηαο, ηηο νπνίεο ηειηθά εμνπδεηέξσζαλ. Ύζηεξα 
απνβηβάζηεθαλ ζηνλ θόιπν ηνπ Μαξαζώλα. Οη Αζελαίνη πξνηνύ αθόκα θηάζνπλ νη Πέξζεο, θαζνδεγνύκελνη θαζώο θαίλεηαη από ην 
Μηιηηάδε, απνθάζηζαλ λα ζηείινπλ πξεζβεία ζηε Σπάξηε  γηα λα δεηήζνπλ ηε βνήζεηα ησλ Λαθεδαηκνλίσλ. Απηνί ζπλέπεζε6 λα 
έρνπλ ηόηε ηηο γηνξηέο πξνο ηηκήλ ηνπ Καξλείνπ Απόιισλα θαη ε απάληεζε πνπ έδσζαλ ζηνπο Αζελαίνπο ήηαλ, αλ όρη αξλεηηθή, 
πάλησο ακθίβνιε. Έηζη νη Αζελαίνη, κόλνη, καδί κε ιίγνπο Πιαηαηείο, εηνηκάζηεθαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ ερζξό.» 

 
Claude Mosse, Annie Schnapp Gourbeillon, Δπίηνκε Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2000 – 31π.Χ.) 

κηθ. Λύληηα Σηεθάλνπ, εθδόζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκαο, Αζήλα 2012, ζ. 238 

 
Απάνηεζε 

 
α.  Γηα λα κπνξέζνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηηο πνιιαπιάζηεο πεξζηθέο δπλάκεηο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο Ισληθήο επαλάζηαζεο νη Έιιελεο ηεο Ισλίαο δήηεζαλ βνήζεηα από ηελ Διιάδα. 

Αληαπνθξίζεθαλ κόλν νη Αζελαίνη θαη νη Δξεηξηείο, ζηέιλνληαο 25 πινία. Οη επαλαζηάηεο, παξά ηηο 

αξρηθέο επηηπρίεο ηνπο, δελ κπόξεζαλ λα θάκςνπλ ηελ πεξζηθή αληίζηαζε. Ο Γαξείνο δελ μέραζε 

όηη ηνπο Έιιελεο ηεο Μηθξάο Αζίαο ζηελ επαλάζηαζε ελαληίνλ ηνπ βνήζεζαλ νη Αζελαίνη θαη νη 

Δξεηξηείο. Έπξεπε γηα ηνλ ιόγν απηό λα ηηκσξεζνύλ. Τελ επηρείξεζε αλέζεζε ζηνπο 

ζηξαηεγνύο Γάηε θαη  Αξηαθέξλε, όπσο κάιηζηα πιεξνθνξνύκαζηε από ην παξάζεκα ε 

εθζηξαηεία μεθίλεζε ην 490π.Χ. 

β. Τελ ίδηα ρξνληά ηζρπξέο πεξζηθέο δπλάκεηο, πιένληαο ζην Αηγαίν, αγθπξνβόιεζαλ ζηελ Δξέηξηα, 

ηελ νπνία θαη θαηέζηξεςαλ, όπσο επίζεο θαη ηελ Κάξπζην. Σηε ζπλέρεηα θαηεπζύλζεθαλ ζηνλ 

Μαξαζώλα, όπνπ θαη ζηξαηνπέδεπζαλ. Οη Αζελαίνη δήηεζαλ βνήζεηα από ηνπο Σπαξηηάηεο, νη 

νπνίνη επηθαιέζηεθαλ ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο, κε απνηέιεζκα ε ζπαξηηαηηθή δύλακε λα θζάζεη 

κεηά ηε κάρε. Πην ζπγθεθξηκέλα νη Σπαξηηάηεο είραλ ηε γηνξηή ηνπ Καξλείνπ Απόιισλα θαη όπσο 

αλαθέξεηαη θαη ζην παξάζεκα πνπ κειεηάκε ε απάληεζε πνπ έδσζαλ «ήηαλ, αλ όρη αξλεηηθή, 

πάλησο ακθίβνιε». Οη Αζελαίνη ηειηθά απνθάζηζαλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνπο Πέξζεο ζην ζεκείν 

όπνπ είρε γίλεη ε απόβαζε.  

                                                 
6 ζςμπίπηω: γηα θάηη πνπ ζπκβαίλεη ζπγρξόλσο κε θάηη άιιν, ηπραία ή θαη πξνγξακκαηηζκέλα. 



 

[6 από 7] 
 

 

  Γέθα ρηιηάδεο Αζελαίνη θαη ρίιηνη Πιαηαηείο πνπ έζπεπζαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ έκειιε λα 

αληηθξίζνπλ πξώηνη ηνλ θίλδπλν. Ο ζηξαηεγόο Μηιηηάδεο παξέηαμε ην ζηξάηεπκά ηνπ, έρνληαο 

εληζρύζεη πεξηζζόηεξν ηα άθξα. Μόιηο δόζεθε ην ζύλζεκα, νη Αζελαίνη, γηα λα απνθύγνπλ ηα 

ππθλά βέιε ηνπ ερζξνύ, όξκεζαλ ηξέρνληαο. Τν θαηεθνξηθό έδαθνο πνπ είραλ δηαιέμεη ηνπο 

βνήζεζε λα θζάζνπλ πην γξήγνξα ζηνλ ζθνπό ηνπο. Οη Πέξζεο θπθιώζεθαλ θαη πνιινί 

ππνρώξεζαλ παληθόβιεηνη πξνο ηα θαξάβηα.  

γ. Η πεξηθαλήο ειιεληθή λίθε έδεημε όηη νη Πέξζεο δελ ήηαλ αθαηαλίθεηνη. 

 
3. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε 

ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδερ) 
α. Πνηεο ππήξμαλ νη αθνξκέο πνπ νδήγεζαλ ζηελ έλαξμε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ; 
β. Δπηβεβαηώζεθαλ νη πξνβιέςεηο ηνπ Πεξηθιή γηα έλαλ ζύληνκν θαη ληθεθόξν πόιεκν; 
Γηθαηνινγήζηε ηελ απάληεζε ζαο. 
 
 «Φαίλεηαη όηη πξάγκαηη κε πξσηνβνπιία ηνπ Πεξηθιή βγήθε ηελ ίδηα επνρή έλα ςήθηζκα πνπ απαγόξεπε ζηνπο Μεγαξείο ηελ 
πξόζβαζε ζηηο αγνξέο, ζηελ Αζήλα θαη ζηηο πόιεηο ηεο ζπκκαρίαο, κε ηελ αηηίαζε όηη νη Μεγαξείο έδηλαλ άζπιν ζηνπο θπγάδεο 
δνύινπο. Αηειείσηεο ζπδεηήζεηο έρνπλ γίλεη γηα ηηο αηηίεο ηεο επηβνιήο ελόο ηέηνηνπ κέηξνπ, […] όπσο ε ζπκκεηνρή ησλ 
Μεγαξέσλ ζηελ επηρείξεζε ηεο Κνξίλζνπ ελαληίνλ ηεο Κέξθπξαο, πξόθιεζε ππνινγηζκέλε από ηνλ Πεξηθιή γηα λα εμαλαγθάζεη 
ηνπο Σπαξηηάηεο λα θάλνπλ έλαλ πόιεκν πνπ ηνλ έβιεπε ζύληνκν θαη ληθεθόξν[…]» 

 
Claude Mosse, Annie Schnapp Gourbeillon, Δπίηνκε Ιζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδαο (2000 – 31π.Χ.) 

κηθ. Λύληηα Σηεθάλνπ, εθδόζεηο Γεκ. Ν. Παπαδήκαο, Αζήλα 2012, ζ. 274 
 

Απάνηεζε 
 

α.  Σύκθσλα κε ηνλ Θνπθπδίδε ν νπνίνο κέζα από ην έξγν ηνπ θαηαγξάθεη ηα αίηηα, ηηο αθνξκέο, 

αιιά θαη ηελ εμέιημε ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ, ε αλάκεημε ησλ Αζελαίσλ ζηε δηακάρε 

αλάκεζα ζηελ Κέξθπξα θαη ηελ Κόξηλζν γηα ηελ Δπίδακλν (Γπξξάρην), απνηειεί ηελ πξώηε 

αθνξκή ηνπ πνιέκνπ. Η αληηπαιόηεηα αλάκεζα ζε Κόξηλζν θαη Αζήλα νμύλεηαη θαη νη Κνξίλζηνη 

σζνύλ ζε απνζηαζία από ηελ Αζελατθή ζπκκαρία ηελ Πνηίδαηα (432π.Χ.). Σε αληίπνηλα ν Πεξηθιήο 

απαγνξεύεη ζηα πινία ησλ Μεγαξέσλ, ζπκκάρσλ ηεο Σπάξηεο, λα αγθπξνβνινύλ ζε ιηκάληα ηεο 

Αζελατθήο ζπκκαρίαο θαη λα δηεμάγνπλ εκπόξην (Καηά Μεγαξέσλ ςήθηζκα). Πην ζπγθεθξηκέλα, 

όπσο αλαθέξεηαη ζην παξάζεκα πνπ κειεηάκε, ν Πεξηθιήο θαηεγόξεζε ηνπο Μεγαξείο πσο 

παξείραλ άζπιν ζε δνύινπο θπγάδεο, ζηελ πξαγκαηηθόηεηα όκσο ε απόθαζε ηνπ Πεξηθιή 

ζρεηηδόηαλ κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Μεγαξέσλ ζηελ επηρείξεζε ηεο Κνξίλζνπ ελαληίνλ ηεο Κέξθπξαο. 

Με ην «θαηά Μεγαξέσλ ςήθηζκα» νη «Τξηαθνληνύηεηο ζπνλδαί» (ηξηαθνληαεηήο εηξήλε) είραλ 

παξαβηαζηεί. Σε ζπλέδξην ζηε Σπάξηε, Κνξίλζηνη θαη Μεγαξείο, κε ηε ζπκπαξάηαμε θαη ηεο 

θηινπόιεκεο ζπαξηηαηηθήο κεξίδαο, ηζρπξίδνληαη όηη ν πόιεκνο είλαη ε κόλε ιύζε. Δπηθξαηνύλ νη 

θηινπόιεκνη θαη νη ερζξνπξαμίεο αξρίδνπλ ην 431π.Χ. Ο πόιεκνο νλνκάζηεθε Πεινπνλλεζηαθόο, 

θξάηεζε, κε κηθξέο δηαθνπέο, 27 ρξόληα θαη δηαθξίλεηαη ζε ηξεηο θάζεηο: α) Αξρηδάκεηνο πόιεκνο 

(431-421π.Χ.) β) Σηθειηθή εθζηξαηεία (415-413π.Χ.) γ) Γεθειεηθόο πόιεκνο (413-404π.Χ.). 

β. Μνινλόηη ν Πεξηθιήο πξνέβιεπε έλαλ κηθξό ζε δηάξθεηα θαη ληθεθόξν πόιεκν ελαληίνλ ησλ 

Σπαξηηαηώλ, ηα γεγνλόηα ηνλ δηέςεπζαλ. Ο Πεινπνλλεζηαθόο πόιεκνο ηαιάληζε ηνπο Έιιελεο γηα 

27 ρξόληα, ελώ θαη γηα ηελ Αζήλα ε ηειηθή έθβαζε ηεο ζηξαηησηηθήο δηακάρεο δελ ππήξμε 

ληθεθόξα. Έλα από ηα πξώηα κάιηζηα ζύκαηα ήηαλ θαη ν ίδηνο ν Πεξηθιήο ν νπνίνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πνιηνξθίαο ηεο Αζήλαο από ηνλ Σπαξηηάηε Αξρίδακν έραζε ηε δσή ηνπ από 

κνιπζκαηηθή αζζέλεηα.  



 

[7 από 7] 
 

 
4. Πνηεο ππήξμαλ νη κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξνώζεζε ν Κιεηζζέλεο ζηελ πόιε ηεο Αζήλαο; Γηα 

πνηνπο ιόγνπο ν Κιεηζζέλεο ζεσξείηαη ν ζεκειησηήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο; (4 
μονάδερ) 

 
Απάνηεζε 

 
  Από ηελ πνιηηηθή δηακάρε πνπ αθνινύζεζε ηελ πηώζε ηεο ηπξαλλίαο ζηελ Αζήλα, επλνεκέλνη 

βγήθαλ νη δεκνθξαηηθνί, νη νπνίνη κε αξρεγό ηνλ Κιεηζζέλε 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. Με ην κέηξν απηό ν Κιεηζζέλεο 

«έδσζε ηελ πνιηηεία ζηνλ ιαό», όπσο έγξαςε αξγόηεξα ν Αξηζηνηέιεο. Έλα άιιν κέηξν ήηαλ ε 

αύμεζε ηεο βνπιήο θαηά 100 κέιε (Βνπιή ησλ Πεληαθνζίσλ). Γηα λα πξνζηαηεύζεη ηνπο πνιίηεο 

από ηνλ θίλδπλν αύμεζεο ηεο δύλακεο ηνπ πνιέκαξρνπ ζηξαηεγνύ, αύμεζε ηνλ αξηζκό ησλ 

ζηξαηεγώλ ζε δέθα. Κπξίαξρν ζώκα έγηλε πιένλ ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ, ζηελ νπνία ιακβάλνληαλ 

νη πην ζνβαξέο απνθάζεηο. 

  Ο Κιεηζζέλεο έθαλε πξνζηηά ζηνπο πνιίηεο όια ηα αμηώκαηα θαη εμαζθάιηζε ηε ιατθή ζπλνρή. 

Γίθαηα ζεσξείηαη σο ν ζεκειησηήο ηνπ δεκνθξαηηθνύ πνιηηεύκαηνο. Οη δεκνθξαηηθνί ζεζκνί 

αθύπληζαλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ πνιίηε γηα ηα θνηλά θαη επέθεξαλ ζεκαληηθή αιιαγή ζηνλ ηξόπν 

δσήο ηεο πόιεο. 


