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2.1.2.  Κοινοί ∆εσµοί των Αρχαίων Ελλήνων - Παιδεία 
 

• Eρωτήσεις ανάπτυξης 

1.  Να αναλύσετε το ρόλο που έπαιξαν οι Αµφικτυονίες ως θρησκευτικοί, 
πολιτικοί και κοινωνικοί θεσµοί των αρχαίων Ελλήνων. 

 
2.  Να αναλύσετε την άποψη ότι ∆ιεθνείς Οργανισµοί όπως η Κ.Τ.Ε και ο Ο.Η.Ε  
θεωρούνται σύγχρονες αµφικτυονίες.  

 
3.  Ο Περικλής στον Επιτάφιο υποστηρίζει: «Φιλοκαλούµεν µετ� ευτελείας και 
φιλοσοφούµεν άνευ µαλακίας». ∆ηλαδή, «Αγαπούµε το ωραίο χωρίς να 
αποµακρυνόµαστε από την απλότητα και καλλιεργούµε τα γράµµατα χωρίς 
να χάνουµε τη µαχητική µας ικανότητα.» (Θουκυδίδη Ξυγγραφή, Β΄, 40.1) (βλ. 
Η Πολιτισµική Προσφορά του Ελληνισµού, σ. 165.) 
Με βάση αυτή την περιεκτική φράση του Περικλή, να βρείτε ποιες είναι οι 
αξίες των πολιτών της Αθήνας του 5ου αιώνα και να τις συγκρίνετε µε αυτές 
των πολιτών της αρχαίας Σπάρτης. 
 

4.  α)  Σκιαγραφήστε τις δύο Συµπολιτείες, Αχαϊκή και Αιτωλική ως πολιτειακούς -  
     πολιτικούς θεσµούς.  
β) Αναζητήστε σχέσεις και διαφορές µεταξύ των συµπολιτειών και των 
πόλεων-κρατών. 

 
5.  «Αιέν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι άλλων», δηλαδή «να είσαι πάντα 
πρώτος και να υπερέχεις των άλλων» είχε πει στην Ιλιάδα (Μ 243) ένας από 
τους ήρωές της, ο Ιππόλοχος, προς το γιο του Γλαύκο.  

Στηριζόµενοι στην παραπάνω παρότρυνση, που µπορεί να θεωρηθεί 
ταυτόχρονη µε την καθιέρωση των Ολυµπιακών Αγώνων (776 π.Χ.): 

α) Να παρουσιάσετε αναλυτικά το ανδρικό ιδανικό πρότυπο της οµηρικής και 
αρχαϊκής εποχής.  

β) Να αναφέρετε τους τρόπους και τα µέσα που χρησιµοποίησαν για να το 
επιτύχουν.  

γ) Να εκθέσετε γενικότερα την άποψή σας για τη γέννηση και ανάπτυξη του 
Ολυµπιακού πνεύµατος στην αρχαία Ελλάδα.  
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• Eρωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Να αναπτύξετε µε συντοµία δύο από τα παρακάτω θέµατα: 
α)  η οργάνωση µιας αµφικτυονίας 
β)  οι λόγοι δηµιουργίας του θεσµού 
γ)  η εξέλιξη του θεσµού από θρησκευτικό σε πολιτικό όργανο 
δ)  το κύρος του θεσµού. 
 

2.  Να αναφέρετε περιληπτικά τα στοιχεία που καθόριζαν το θρησκευτικό 
χαρακτήρα της  Αµφικτυονίας. 

 
3.  Συµπληρώστε τις παρακάτω φράσεις: 

• «Η Πυθία Φιλιππίζει» µια έκφραση η οποία σηµαίνει: ..............................
..................................................................................................................... 

• «Οµφαλός της γης» θεωρούνταν .............................................................. 
διότι  ............................................................................................................ 

• «Κρύπτη» ή «Στοά της Ηχούς» ονοµαζόταν ............................................
..................................................................................................................... 

• «Σπονδοφόροι κήρυκες» ήταν .................................................................
..................................................................................................................... 

• «Λοξίας» ονοµαζόταν ο Απόλλωνας διότι ..................................................
..................................................................................................................... 

• «∆ελφύς» σηµαίνει ..................................................................................... 
και από αυτή τη λέξη προέρχεται ο ............................................................. 
απ� όπου πήραν το όνοµά τους οι ............................................................... 

 
4.  α)  Τι ήταν η «κρυπτεία»; 
β) Να ερµηνεύσετε τους λόγους για τους οποίους χρησιµοποιήθηκε η 

«κρυπτεία» για την αγωγή των Σπαρτιατών. 
 



 

 70

• Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 

α)  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
1.  Το µαντείο των ∆ελφών έχασε σταδιακά την αίγλη του επειδή: 
α)  πραγµατοποιήθηκε η Ανταλκίδειος Ειρήνη 
β)  δηµιουργήθηκαν και άλλα µαντεία 
γ)  η ανάπτυξη του ορθολογισµού οδήγησε σε αµφισβήτηση της εγκυρότητας 
των χρησµών 

δ)  χτίστηκαν στο χώρο του µαντείου χριστιανικές εκκλησίες. 
 
 
2.  «Η διδαχή µεταρυσµοί την φύσιν, µεταρυσµούσα δε φυσιοποιεί», δηλαδή η 
δύναµη της διδασκαλίας επιδρά καταλυτικά πάνω στον άνθρωπο τόσο, ώστε 
να τον µεταµορφώσει σε καινούργια προσωπικότητα.  

Η παραπάνω άποψη για τη δύναµη της διδασκαλίας ανήκει: 
α) στον αρχαίο φυσικό φιλόσοφο ∆ηµόκριτο 
β) στον Αριστοφάνη στο έργο του «Νεφέλες» 
γ) στον Πλάτωνα στο έργο του «Κρίτων» 
δ) στον «Επιτάφιο» του Θουκυδίδη 
 
 
3.  Ποιο ήταν το νοηµατικό περιεχόµενο του όρου «παιδεία» στην αρχαία Αθήνα; 
α)  η εκπαίδευση των παιδιών στην πειθαρχία και την υποταγή στους νόµους 
β)  η προπόνησή τους από παιδοτρίβες στα διάφορα αγωνίσµατα 
γ) η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους µε την ποίηση, τη 

µουσική και τη γυµναστική 
δ)  η αποστήθιση των οµηρικών επών µε τη βοήθεια γραµµατιστών 
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β) Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

1.  Συµπληρώστε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις αφού τις τοποθετήσετε στην 
κατάλληλη πτώση: 

γενναίοι, πειθαρχία, γραµµατιστές, σκληραγωγία, πολεµιστές, παιδοτρίβες, 
κιθαριστές, σπαρτιατική, πνεύµα, αγωγή, σώµα, ιδιωτική 

Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο, ο Λυκούργος δεν επέτρεπε στους Σπαρτιάτες να 
παραδίδουν τα παιδιά τους σε µισθωτούς ............................. . Σκοπός της 
σπαρτιατικής αγωγής ήταν η ............................. και η ............................. µε 
απώτερο σκοπό τη δηµιουργία ............................. . Αντίθετα, στην αρχαία 
Αθήνα, η εκπαίδευση ήταν ............................. . Σκοπός της αθηναϊκής αγωγής 
ήταν η αρµονική ανάπτυξη του ............................. µε το ............................. . 
Το σώµα το εκπαίδευαν οι ............................., το πνεύµα οι ............................. 
και οι ............................. .  

 
 
2.  Συµπληρώστε τα κενά µε τις παρακάτω λέξεις αφού τις τοποθετήσετε στην 
κατάλληλη πτώση: 

χρονολογικό σύστηµα, χρονολογική αναφορά, ολυµπιάδες, ιέρεια της Ήρας,  
ο επώνυµος άρχοντας, Αθήνα, Σπάρτη, Άργος, έφοροι, πόλεις-κράτη 

Πριν από την καθιέρωση των Ολυµπιακών αγώνων του 776 π.Χ. ως 
.............................  ............................. όλων των ............................. 
.............................  κάθε πόλη είχε το δικό της σύστηµα χρονολόγησης. Έτσι 
στην αρχαία ............................. χρονολογούσαν µε βάση το όνοµα του 
.............................  ............................., στην αρχαία ............................. µε 
βάση τα ονόµατα των ............................. και στο ............................. µε βάση 
το όνοµα της .............................   .............................   ............................. . 
Όµως από το 776 π.Χ., επικράτησε η συνήθεια να χρονολογούν ανά 
............................. παράλληλα µε τα τοπικά τους .............................    
............................. . 

 



 

 72

γ) Ερωτήσεις αντιστοίχισης ή σύζευξης 

1. Να ενώσετε τα στοιχεία της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β και της στήλης Γ 
Α   Β   Γ 

386π..Χ   Ιεροί  ∆εσµοί  Αµφικτυονία 
Άγαλµα του ∆ιός Μητριαρχία                   Άρατος  
Καλλιπάτειρα  Αχαϊκή Συµπολιτεία Ολυµπιακοί Αγώνες 
Ισοκράτης  Αθήνα                        Ολυµπία 
280 π. Χ   Βασίλειος Συνθήκη Ανταλκίδας 
Λυκίσκος   Πανηγυρικός  Ενότητα των Ελλήνων 
Πυθία   Ελλανοδίκες  ∆ελφοί 
Ιεροµνήµων   Ακαρνάν  Ρωµαϊκή απειλή  
 
 

2.  Να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β και Γ: 
Α   Β           Γ 

γενική παιδεία  πολιτική ρητορική Πρωταγόρας 
παιδοτρίβες  Αριστοτέλης  Φίλιππος ο Β΄  
τροφοί    Σπάρτη   Χαρώνδας 
Ακαδήµεια  Αθήνα   Πλάτων 
παιδαγωγός  φιλόσοφος  Λυκούργος 
σοφιστής   
ευβουλία 
Αλέξανδρος 

 
 
3.  Να αντιστοιχίσετε τα ονόµατα της στήλης Α µε αυτά της στήλης Β: 

Α    Β            
Πλάτων  αρνητικός στη διδασκαλία του Σωκράτη  
Σωκράτης «η πόλη µας είναι σχολείο όλης της Ελλάδος» 
Αριστοφάνης «παιδεία γενική για όλους µε δυνατότητα ειδίκευσης» 
Χαρώνδας αποκάλεσε τον Όµηρο «παιδείας ηγεµόνα» 
Περικλής   εισηγητής της υποχρεωτικής εκπαίδευσης 
Λυκούργος    

    


