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6 .  Κ ο ι ν ω ν ι κ ο ί  θ ε σ µ ο ί  
 

Ο  θεσµός  της  οικογένειας  και  η  θέση  της  γυναίκας   
 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. Να περιγράψετε τον τύπο της οικογένειας κατά την οµηρική, την αρχαϊκή, την 
κλασική και την ελληνιστική εποχή. 
Να παρουσιάσετε συγχρόνως τα µέλη που ζούσαν στα πλαίσια του «οίκου» 
την κάθε περίοδο, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του καθενός. 

 

2. Πώς θα περιγράφατε τη θέση της γυναίκας σε κάθε µια από τις περιόδους της 
ελληνικής αρχαιότητας:  

α) στην οµηρική εποχή 
β) στην κλασική εποχή 
γ) στην ελληνιστική εποχή; 

 
3. Α. Να σχολιάσετε τις απόψεις του επικού ποιητή Ησιόδου (700 π.Χ. πε-ρίπου) 

και του φιλοσόφου Αριστοτέλη (384-322 π.Χ.) για ορισµένες από τις 
προϋποθέσεις που απαιτούνταν για να παντρευτεί κάποιος εκείνα τα 
χρόνια. 

«αν παντρευτείς στην κατάλληλη ηλικία, ούτε λιγότερο από τα τριάντα 
σου ούτε πολύ πιο πάνω. Να παντρευτείς γυναίκα άβγαλτη, για να την 
µάθεις τους σεµνούς τρόπους, και µάλιστα να πάρεις µια που κάθεται 
κοντά σου και που την ξέρεις καλά».  

Ησίοδος, Έργα και Ηµέρες, 695-96 

«Γι� αυτό, τα µεν κορίτσια είναι ταιριαστό να παντρεύονται περίπου στο 
18ο έτος της ηλικίας τους και τα αγόρια πάνω-κάτω στο 37ο έτος τους. 
Γιατί σε αυτή την ηλικία τα σώµατα είναι πάνω στην ακµή τους και η 
παύση της τεκνοποιίας θα επέλθει τον κατάλληλο χρόνο». 

Αριστοτέλης, Πολιτικά Η΄ 1335a, 31-35 

Β. Να εκθέσετε τις διαφορές µεταξύ αρχαίας και σύγχρονης Ελλάδας ως προς 
τις προϋποθέσεις για τη σύναψη γάµου (όριο ηλικίας κ.λπ.). 

 
4. Οι Αθηναίες ή οι Σπαρτιάτισσες απολάµβαναν καλλίτερη ζωή στην αρχαία 
Ελλάδα; Να δικαιολογήσετε µε επιχειρήµατα την απάντησή σας. 
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5.  Να διαβάσετε το παρακάτω κείµενο και να εξηγήσετε τους λόγους που στην 
ελληνική αρχαιότητα οι άγαµοι, αν και ο γάµος δεν ήταν µε νόµο υποχρεωτικός, 
δέχονταν έντονη κοινωνική κριτική. 

«Αλλά στους άγαµους πρόσθεσε (ο Λυκούργος) και κάποια απαγόρευση 
δικαιώµατος : τους εµπόδιζε να παρίστανται ως θεατές στους γυµναστικούς 
αγώνες. Ακόµα, το χειµώνα οι άρχοντες τους διέταζαν να κάνουν κύκλους 
στην πλατεία γυµνοί και οι παρευρισκόµενοι τους έψελναν κάποια ωδή, 
ειδικά γι� αυτούς καµωµένη, που έλεγε ότι δίκαια παθαίνουν γιατί δεν 
υπάκουσαν στους νόµους. 
Στερούνταν επιπλέον κάθε τιµή και περιποίηση που παρείχαν οι νέοι προς 
τους γεροντότερους. Γι� αυτό και κανείς δεν κατηγόρησε αυτό που 
ειπώθηκε στο ∆ερκυλλίδα, παρόλο που ήταν καλός στρατηγός. Πράγµατι, 
όταν αυτός προσήλθε σε κάποια συγκέντρωση, ένας νεαρός δεν του 
παραχώρησε τη θέση του αλλά δικαιολογήθηκε λέγοντάς του «ούτε και συ 
άλλωστε γέννησες αυτόν που θα παραχωρήσει κάποτε τη θέση του σε 
µένα». 

Πλούταρχος, Λυκούργος 15, 4-14 
 
6. Να παρουσιάσετε ποιο ήταν, για τους Αθηναίους πολίτες, το ιδανικό της 

µόρφωσης των κοριτσιών, πριν το γάµο τους. 
(Στην απάντησή να λάβετε υπόψη σας και το περιεχόµενο του παρακάτω κειµένου, 
το οποίο εµφανίζει τον πλούσιο Αθηναίο γεωργό Ισχόµαχο να διηγείται στο Σωκράτη 
ότι η γυναίκα του, όταν παντρεύτηκαν, δεν ήξερε σχεδόν τίποτε). 

«Και πώς ήταν δυνατόν, Σωκράτη, να την παραλάβω µορφωµένη, αυτή 
που δεν ήταν ούτε δεκαπέντε χρόνων, όταν ήλθε σε µένα και 
προηγουµένως ζούσε µε πολλή φροντίδα, έτσι που να βλέπει, να ακούει 
και να ρωτάει όσο το δυνατόν λιγότερα; Μόνο στα σχετικά µε τη µαγειρική 
θέµατα, σε αυτά ήλθε πολύ καλά ενηµερωµένη, πράγµα που εγώ 
τουλάχιστον θεωρώ σπουδαιότατο µάθηµα και για τον άνδρα και για τη 
γυναίκα». 

Ξενοφώντος Οικονοµικός 7, 5 
 

7.  Πώς θα σχολιάζατε την απάντηση του Αθηναίου Ισχόµαχου προς το Σωκράτη; 
«Σου απαντώ λοιπόν, Σωκράτη, σε κείνο που µε ρώτησες. Ποτέ δε µένω 
µέσα στο σπίτι. Και σε βεβαιώνω ότι τα θέµατα του σπιτιού, µόνη η 
σύζυγός µου είναι ικανή να τα διοικεί».. 

Ξενοφώντος Οικονοµικός 7, 3 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. ∆ιαβάζοντας το παρακάτω κείµενο, πληροφορούµαστε ότι στην αρχαία 
Ελλάδα υπήρχε το δηµόσιο αξίωµα του γυναικονόµου: 

«Υπάρχουν υπηρεσίες πολιτικές που άλλες αναφέρονται σε όλους γενικά 
τους πολίτες σε σχέση προς ορισµένη υποχρέωσή τους, όπως π.χ. ο 
στρατηγός που η υπηρεσία του αναφέρεται σε όλους γενικά τους 
υπόχρεους να στρατευτούν, και άλλες που αναφέρονται σε µέρος των 
πολιτών, όπως ο γυναικονόµος ή ο παιδονόµος. Ο επόπτης της διαγωγής 
των παίδων και ο επόπτης της διαγωγής των γυναικών (ο παιδονόµος και 
ο γυναικονόµος) και οποιοσδήποτε άλλος άρχοντας επιφορτισµένος µε 
τέτοιου είδους εποπτεία, είναι θεσµός �». 

Αριστοτέλης, Πολιτικά ∆΄ 1299 

− Να εκθέσετε ποιοι, κατά τη γνώµη σας, λόγοι επέβαλλαν τον αυστηρό 
έλεγχο στη συµπεριφορά των γυναικών. 

 
2. Να µελετήσετε προσεκτικά τις παρακάτω πηγές, Α και Β, και να απαντήσετε 
στις ερωτήσεις που ακολουθούν 

 
Α.  Παράσταση γαµήλιας ποµπής, σε κορινθιακό κρατήρα του 6ου αι. π.Χ..  

 

 

Το αγγείο βρίσκεται στο Μουσείο του Βατικανού 

Εικονίζεται η στιγµή που η νύφη οδηγείται στο σπίτι του γαµπρού. ∆ιακρίνονται οι νεόνυµφοι 
πάνω σε άµαξα που τη σέρνουν τέσσερα άλογα. Ο γαµπρός γενειοφόρος κρατάει τα ηνία της 
άµαξας, ενώ η νύφη ανασηκώνει το πέπλο της. Το ζευγάρι συνοδεύουν στο νέο σπιτικό τους 
συντροφιές ανδρών και γυναικών. 
Β. «Νυµφεύονταν µάλιστα (οι Σπαρτιάτες) µε αρπαγή, ακµαίες και ώριµες 

παρθένες και όχι µικρές και άγουρες για γάµο. 
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Η λεγόµενη νυµφεύτρια αφού παρελάµβανε την αρπαγείσα κόρη, της 
ξύριζε σύρριζα τα µαλλιά, την έντυνε µε αντρικά ρούχα και της έστρωνε να 
κοιµηθεί µόνη και χωρίς φως, πάνω σε µια στοίβα καλάµια. Ερχόταν τότε ο 
γαµπρός, νηφάλιος, ούτε µεθυσµένος ούτε παρασυρµένος από ηδυπάθεια, 
αφού πρώτα δειπνούσε όπως πάντα στα συσσίτια, έλυνε τη ζώνη της 
κόρης, την έπαιρνε στα χέρια του και την οδηγούσε στο κρεβάτι. Εκεί έµενε 
µαζί της όχι για πολύ διάστηµα αλλά αποχωρούσε κόσµια και πήγαινε να 
κοιµηθεί, όπως και πριν, µε τους άλλους νέους. Και στο εξής έτσι 
ενεργούσε: περνούσε τη µέρα του µε τους συνοµηλίκους, ξεκουραζόταν µε 
αυτούς και στη νύφη πήγαινε κρυφά και µε συστολή, µε ντροπή και φόβο 
µήπως τον καταλάβει κάποιος από τους συνοίκους της. Μάλιστα και η 
νύφη συνεργούσε ώστε να συναντιούνται την κατάλληλη στιγµή και να µη 
τους αντιλαµβάνεται κανείς.  
Όλα αυτά συνέβαιναν για αρκετό διάστηµα, τόσο που µερικοί έφταναν να 
γεννήσουν παιδιά πριν δουν τις γυναίκες τους στο φως της ηµέρας». 

Πλούταρχος, Λυκούργος 15, 14-33 
 
α) Ποιες ιδιαίτερες πληροφορίες µπορούµε να αντλήσουµε από τις παραπάνω 
πηγές για την καθαυτό γαµήλια τελετή κατά την αρχαιότητα; 

β) Ποιες άλλες λεπτοµέρειες θα συµπληρώνατε για τα έθιµα του γάµου στην 
αρχαία Ελλάδα και για τις διαφορές µεταξύ Αθήνας και Σπάρτης; 

 
 
3. Ένας Αθηναίος πολίτης του 4ου π.Χ. αιώνα, µιλώντας στο δικαστήριο, λέει τα 
εξής:  

«Όταν έγινα δεκαοκτώ χρόνων, ο πατέρας µου επέµενε να παντρευτώ την 
κόρη του Ευφήµου. Ήθελε να δει παιδιά δικά µου. Εγώ, πάλι, πίστευα πως 
είµαι υποχρεωµένος να κάνω κάθε τι που τον ευχαριστούσε. Τον άκουσα 
λοιπόν κι έτσι παντρεύτηκα»  

(∆ηµοσθένης, Κατά Βοιωτού 2, 12-13). 
 
α) Για ποιο λόγο παντρεύτηκε ο Αθηναίος αυτός; 
β) Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός του θεσµού του γάµου στις κοινωνίες της 
ελληνικής αρχαιότητας; 

 

4.  Ποιες ήταν οι σχέσεις των συζύγων πριν από το γάµο; 
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5.  Ποιο ρόλο διαδραµάτιζαν, κατά την αρχαιότητα, στη ζωή των ανδρών καθένα 
από τα παρακάτω πρόσωπα; 
α) η σύζυγος: .................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
β) η παλλακίδα: ................................................................................................. 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
γ) η εταίρα: ....................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 

6.  Σε ποιον περιερχόταν η προίκα σε περίπτωση διάλυσης του γάµου στην 
αρχαία Αθήνα και στη Σπάρτη; 

 
7.  Ποιες πληροφορίες θα δίνατε για καθένα από τα παρακάτω; 
α) έκπεµψις: ..................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
β) απόλειψις: .................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
γ) αφαίρεσις: ..................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
δ) εγγύη: ........................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
...........................................................................................................................  
 

8. Πώς αντιµετώπιζαν τους άνδρες και τις γυναίκες µοιχούς στην αρχαία 
Ελλάδα; 

 
9. Με ποιους τρόπους λύνονταν οι γάµοι στην αρχαία Αθήνα; 
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Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1. Στο κείµενο που ακολουθεί, ο Ισχόµαχος παρουσιάζει στο Σωκράτη ένα 
διάλογο µε τη γυναίκα του: 

«Λοιπόν, της είπα, εντός του σπιτιού πρέπει να µένεις: Όσοι από τους 
υπηρέτες έχουν εξωτερική εργασία αυτούς µαζί θα τους στέλνεις έξω, και 
όσους έχουν δουλειά µέσα στο σπίτι, αυτούς θα τους επιστατείς. Τα 
εισερχόµενα προϊόντα θα παραλαβαίνεις και πρέπει να κανονίζεις πόσα 
από αυτά θα ξοδευτούν και να προνοείς πόσα θα περισσέψουν για να τα 
φυλάξεις, έτσι ώστε να µη ξοδέψουµε σε ένα µήνα τόσα όσα προορίζονται 
για τις δαπάνες ενός χρόνου. Και όταν σου φέρουνε µαλλιά, πρέπει να 
φροντίσεις να κατασκευαστούν ενδυµασίες. Και το ξερό σιτάρι πρέπει να 
φροντίσεις πώς θα γίνει άρτος φαγώσιµος. Ένα από τα καθήκοντά σου, 
που ίσως σου φανεί όχι και τόσο ευχάριστο, είναι το εξής : αν κάποιος από 
τους υπηρέτες αρρωστήσει οφείλεις να µεριµνήσεις για να θεραπευθεί». 

Ξενοφώντος Οικονοµικός 7, 35-37 
 
α) Τι συµπεραίνετε, από το κείµενο, για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 
των συζύγων; 

β) Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση του Ισχόµαχου προς τη γυναίκα του; 
 
2. O Ησίοδος (700 π.Χ. περίπου), στο έπος «Έργα και Ηµέραι», στ. 376, γράφει: 

«Μοναχοπαίδι γιο µακάρι το πατρικό σπιτικό να τρέφει». Τέσσερις περίπου 
αιώνες αργότερα, ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά του αναφέρει: 

«Και όσον αφορά την έκθεση των βρεφών και την ανατροφή των παιδιών, 
είναι ανάγκη να υπάρχει νόµος που να απαγορεύει τη διατροφή των 
ανάπηρων παιδιών. Και για την πολυτεκνία, εάν τα ήθη απαγορεύουν την 
έκθεση των βρεφών, πρέπει να ορίζεται ανώτατο όριο απόκτησης παιδιών. 
Εάν παρόλα αυτά υπάρξει ανεπιθύµητη εγκυµοσύνη, πριν ακόµη γεννηθεί 
ζωή και αίσθηση στο έµβρυο πρέπει να γίνει άµβλωση. Γιατί αυτό που 
διαφοροποιεί την αθέµιτη άµβλωση είναι η ύπαρξη αίσθησης και ζωής στο 
έµβρυο».  

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1335b, 10 
 

α) Γιατί, κατά τη γνώµη σας, οι αρχαίοι Έλληνες, απέφευγαν να γεννούν 
πολλά παιδιά; 

β) Τι γνωρίζετε για την «έκθεση των βρεφών»; 
γ) Πώς σχολιάζετε την άποψη του Αριστοτέλη για τον έλεγχο των γεννήσεων; 
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3. Η επίσηµη φράση που ο µελλόνυµφος έλεγε κατά την «εγγύη» ήταν: «επ� 
αρότω παίδων άγοµαι γαµετήν», δηλαδή παντρεύοµαι για να αποκτήσω 
παιδιά. 

α) Ποια η σηµασία της απόκτησης παιδιών για τους αρχαίους Έλληνες; 
β) Εκτός από την υπόσχεση αυτή του µελλονύµφου, τι άλλο περιλάµβανε ο 
θεσµός της «εγγύης»; 

 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της. 
 
1. Η νοµική θέση της γυναίκας, στα κλασικά κυρίως χρόνια, εξαρτιόταν: 
α) από την κοινωνική της τάξη 
β) από την επιείκεια του δικαστηρίου 
γ) από τα πλούτη που η ίδια διέθετε 
δ) από την ύπαρξη κάποιου «κυρίου» 
ε) από την ισχυρή ή όχι προσωπικότητά της 

 
2. Η καθιέρωση αυστηρών κανόνων στη συµπεριφορά των γυναικών, κατά την 
ελληνική αρχαιότητα, υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι:  
α) τις θεωρούσαν επιρρεπείς στην έκλυτη ζωή 
β) αυτό ήταν θρησκευτική επιταγή 
γ) είχαν έτσι οικονοµικά οφέλη 
δ) έπρεπε να διασφαλίζεται η πατρότητα των απογόνων 
ε) τις θεωρούσαν πιο έξυπνες  
στ) υπήρχε φόβος να αναλάβουν δηµόσια αξιώµατα 

 
 
Ερώτηση του τύπου «σωστό-λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
− Σε ποιες περιπτώσεις, στην Αθήνα της κλασικής αρχαιότητας, επιτρεπόταν η 
έξοδος της γυναίκας από το σπίτι της; 
Α.  Ξεχωρίστε, από τις παρακάτω προτάσεις, όσες θεωρείτε σωστές, τοποθετώντας 
σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής τους. 
α) όταν συνόδευε το σύζυγό της στην αγορά. 
β) όταν συµµετείχε στα µικτά οικογενειακά συµπόσια. 
γ) όταν συνόδευε τα παιδιά της στο σχολείο. 
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δ) όταν συµµετείχε σε πολεµικά αγωνίσµατα. 
ε) όταν συµµετείχε στις κοινωνικές εκδηλώσεις της οικογένειας. 
στ) όταν κατείχε κάποιο δηµόσιο αξίωµα. 
ζ) όταν συµµετείχε στις θρησκευτικές γιορτές της πόλης. 
η) όταν έβγαινε περίπατο µε τις φίλες της. 

Β. Υπήρχε το ίδιο καθεστώς και στη Σπάρτη; Αν η απάντησή σας είναι 
αρνητική, να σηµειώσετε τις διαφορές που έχετε υπόψη σας. 

 
 
Ερώτηση πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Εγγύη για τους αρχαίους Έλληνες σήµαινε: 

(Σηµειώστε την σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της) 
α) η κατάσταση της γυναίκας κατά την περίοδο της εγκυµοσύνης. 
β) η αναφερόµενη στη γη, η έγγειος ιδιοκτησία ή εισόδηµα. 
γ) ) η εγγύτητα, κάτι που δεν απείχε πολύ δηλαδή το κοντινό. 
δ) η επίσηµη προφορική συµφωνία για την εγγύηση σύναψης γάµου. 
ε) η συγγένεια κάποιου προς τα παιδιά των παιδιών του, τα εγγόνια. 

Β. Να αναφέρετε πώς επιβίωσε ο θεσµός αυτός µέχρι τις µέρες µας; 
 
 
Ερώτηση συµπλήρωσης 
 
− Να συµπληρώσετε τα διάστικτα κενά του παρακάτω κειµένου τοποθετώντας 
στην κατάλληλη θέση τις εξής λέξεις:  

η Αθήνα, Γαµηλιών, ο γάµος, η εγγύη, το ιδεώδες, κουµπάρος,  
η λατρεία, λιγότερα, νοµική, νύφη, παιδιά, η πατρίδα, πεθερά,  
περιορισµένη, πολίτες, προίκα, οι προξενήτρες, ο σύζυγος 

(Σε κάθε κενό αντιστοιχεί µία λέξη. Τρεις λέξεις περισσεύουν. Τα άρθρα υπολογίζονται 
ως µία λέξη µε τα ονόµατα που συνοδεύουν.) 

«Η γυναίκα στη µεγαλύτερη πόλη της αρχαίας Ελλάδος, ����, ήταν 
���� στο σπίτι και ���� της ανατροφής της ήταν να έχει δει και 
ακούσει όσο το δυνατόν ���� µέχρι τη στιγµή που θα παντρευτεί. 
���� είχε σκοπό να φέρει στον κόσµο ����, που θα συνέχιζαν 
���� των θεών και θα γίνονταν ���� ωφέλιµοι για ����. Η 
αναζήτηση ���� γινόταν από τον πατέρα ή ���� Ακολουθούσε 
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���� , µια πανηγυρική πράξη που έδινε ���� ισχύ στην τελετή. 
Συγχρόνως κανονιζόταν και το ζήτηµα ���� Προτιµούσαν να 
παντρεύονται κατά το µήνα ����»  

 
 
Ερώτηση συµπλήρωσης και αντιστοίχησης 
 
− Να συµπληρώσετε τα παρακάτω κείµενα, τοποθετώντας στα διάστικτα κενά τις 
κατάλληλες λέξεις.  

(Κάθε µία από τις οµάδες λέξεων που ακολουθούν αντιστοιχεί σε ένα µόνο κείµενο και 
κάθε λέξη σε ένα µόνο κενό. Να έχετε υπόψη σας ότι τα άρθρα υπολογίζονται ως µία 
λέξη µε το όνοµα που συνοδεύουν και ότι µερικές από τις λέξεις της κάθε οµάδας 
περισσεύουν). 

η προίκα η οικογένεια 
αγόρια 
ακίνητη 
απόλειψη 
γάµος 
γαµπρός 
εγγύη 

ιδιοκτησία 
κόρη 
νόµιµος 
πεθερός 
περιουσία 
περιουσία 
προίκα 
προίκα 
χρήµα 

αγροτικές 
τα εγγόνια 
εµπόριο 
κοινωνίες 

η κτηνοτροφία 
µητριαρχία 
ναυτιλία 

η οικογένεια 
τα παιδιά 
πρόγονος 
τύπος 
η φατρία  
η φυλή 

 

 
A. Το γένος, ως τµήµα ευρύτερων συγγενικών συνόλων, ����.. και 

����.., από την οµηρική εποχή, αποτελούσε έναν εκτεταµένο 
����.. ����.., που συναντάται περισσότερο σε ����.. 
����.. που έχουν ως κύρια πηγή πλούτου ����.. και περιλαµβάνει 
τον πρεσβύτερο ����.. µε ����.. του και ����.. του. 

 
B. Το βασικότερο αντικείµενο συζήτησης στο πλαίσιο ����.. ήταν 

����.., που αποτελούσε κύριο γνώρισµα ενός ����.. ����.. Ο 
πατέρας ήταν υποχρεωµένος να δώσει τουλάχιστον το 1/10 ����.. του 
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ως ����.., συνήθως σε ����.., οικιακά σκεύη, έπιπλα και 
κοσµήµατα, τα οποία δεν αποτελούσαν ����.. ����.. µετά τη λύση 
����... Η ����.. ����.. προοριζόταν για ����.. και µε τον 
τρόπο αυτό περιοριζόταν, όσο ήταν δυνατόν, ο κατακερµατισµός της. 

 
 
Ερώτηση του τύπου «σωστό-λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α)  Στην Αθήνα, σύµφωνα µε νόµο του Περικλή (451α) π.Χ.), 
επιτρεπόταν ο γάµος µεταξύ ενός Αθηναίου πολίτη και 
µιας γυναίκας που δεν ανήκε σε αθηναϊκή οικογένεια.  ! ! 

β)  Η χήρα στην Αθήνα δύσκολα έµενε ελεύθερη για 
µεγάλο χρονικό διάστηµα ακόµη και αν η ηλικία της 
ήταν µεγάλη.  ! ! 

γ)  Στη Σπάρτη, σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη, τα 2/5 της 
λακωνικής γης, κατά τον 4ο αι. π.Χ., ανήκαν σε γυναίκες.  ! ! 

δ)  Η Αθηναία είχε το δικαίωµα να ζητήσει από τον επώνυµο 
άρχοντα να διωχτεί ο σύζυγός της από το σπίτι εάν 
τον θεωρούσε άπιστο.  ! ! 

ε)  Η στεναχωρία οδηγούσε τους αρχαίους Έλληνες  
στον περιορισµό των γεννήσεων.  ! ! 

B. Να αποκαταστήσετε την ορθότητα όσων προτάσεων θεωρήσατε 
λανθασµένες και να αναπτύξετε το περιεχόµενο µίας από αυτές. 

 .....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 .....................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

  
  
 
 
 
  



 

 52

� Εργασία για το σχολείο 

 
• Να µελετήσετε την κάτοψη και αναπαράσταση της έπαυλης της «Αγαθής 
Τύχης» στην αρχαία Όλυνθο (4ος αι. π.Χ.) και να συζητήσετε πώς το σχέδιο 
των σπιτιών υποβάλλει, ακόµα και µέσα στον ιδιωτικό χώρο, έναν αυστηρό 
χωρισµό ανάµεσα στα διαµερίσµατα των γυναικών και τα ανοιχτά στους 
επισκέπτες δωµάτια των ανδρών. 

Κάτοψη 
 
 
 

1.  η πόρτα της αυλής 
2.  εσωτερική αυλή 
3.  περιστύλιο 
     οικιακός βωµός 
4,5  αίθουσες υποδοχής 
4.  προθάλαµος του ανδρώνα 
5.  ανδρώνας  
6, 7, 8  οίκος 
6.  τραπεζαρία 
7.  µαγειρείο 
8.  λουτρό 
9., 10.  διαιτητήριον (το καθηµερινό) 
11.  αποθήκη 
12.  δωµάτιο  
13.  η σκάλα οδηγεί στον πάνω όροφο 
 

 
Αναπαράσταση α) της έπαυλης και β) τµήµατος της κεντρικής αυλής 

 

  
 

 

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β΄, σ. 440. 
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� Εργασία για το σπίτι 

 
• Να σχολιάσετε την άποψη του Αριστοτέλη ότι η οικογένεια αποτελεί φυσική 
σχέση η οποία περιλαµβάνει τον άρχοντα και τον αρχόµενο: 

 
«Έτι δε το άρρεν προς το θήλυ φύσει το µεν κρείττον το δε χείρον και το 
µεν άρχον το δε αρχόµενον» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά Α΄ 5, 1254b, 13-14 
 
Κατά το σχολιασµό να λάβετε υπόψη σας και την εξής θέση του Σταγειρίτη 
φιλοσόφου: 

 
«Ο µεν γαρ δούλος όλως ουκ έχει το βουλευτικόν, το δε θήλυ έχει µεν, αλλ� 
άκυρον, ο δε παις έχει µεν, αλλ� ατελές» 

Αριστοτέλης, Πολιτικά Α΄ 13, 1260a, 12-14 
 
(Ο δούλος στερείται εντελώς την αρετή του βουλεύεσθαι, το θήλυ την έχει 
αλλά χωρίς ισχύ, και το παιδί την έχει, αλλά όχι ακόµη πλήρως 
αναπτυγµένη). 
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
Η θέση της γυναίκας στην αρχαία ελληνική κοινωνία 

1. Από τα κείµενα της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας που διδαχτήκατε στο 
Γυµνάσιο να προσπαθήσετε να παρουσιάσετε ποια ήταν η θέση της γυναίκας 
στην αρχαία ελληνική κοινωνία. 

2. Να χωριστείτε σε τόσες οµάδες όσες και οι αρχαίοι έλληνες συγγραφείς, 
ποιητές και πεζογράφοι, των οποίων κείµενα διδαχτήκατε στο Γυµνάσιο. 

3. Από κάθε κείµενο, να αποδελτιώσετε σε κατάλογο τα γυναικεία πρόσωπα µε 
τη συχνότητα που παρουσιάζονται σε αυτό: Θα καταγράφετε τα ονόµατα των 
γυναικών και όπου αυτά δεν δηλώνονται θα σηµειώνετε την ένδειξη 
«γυναικεία µορφή». 

4. Στη συνέχεια, δίπλα στο κάθε όνοµα θα συµπληρώσετε αντίστοιχα: 
α) όλα τα προσδιοριστικά επίθετα που αποδίδει ο συγγραφέας στην κάθε 
γυναικεία µορφή  

β) το επάγγελµά της, και αν αυτό δεν δηλώνεται ονοµαστικά, όπως εννοείται 
από το ρόλο της και  

γ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία θεωρείτε ότι παρέχει το αρχαίο κείµενο για 
τα πρόσωπα που καταγράψατε.  

5. Η κάθε οµάδα θα παρουσιάσει το ρόλο της γυναίκας όπως διαγράφεται στο 
έργο του συγκεκριµένου συγγραφέα που έχει αναλάβει, π.χ.: 
− Η θέση της γυναίκας στα οµηρικά έπη. 
− Η θέση της γυναίκας στον Θουκυδίδη, στον Ξενοφώντα, στον Πλάτωνα, 
στον Ευριπίδη, στον Πλούταρχο, στους λυρικούς ποιητές κ.λπ. 

6. Μετά την παρουσίαση των επιµέρους εργασιών, να συζητήσετε τις οµοιότητες 
και τις διαφορές που διαπιστώνονται σε κάθε περίπτωση και να εξηγήσετε σε 
ποιους λόγους οφείλονται αυτές (π.χ. στη διαφορετική χρονική περίοδο που 
ζει ο συγγραφέας, στο διαφορετικό κοινό που απευθύνονται). 
 

Βιβλιογραφία 
• Τα σχολικά σας βιβλία του Γυµνασίου για το µάθηµα της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας. 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, (τ. Α΄-∆΄), Εκδοτική Αθηνών, 1971.  
• Cantarella E., Οι γυναίκες της αρχαίας Ελλάδος (µτφρ. Π. ∆ηµάκης), εκδ. Παπαδήµας, 

Αθήνα 1988. 
• Lefkowitz M., Γυναίκες στον Ελληνικό µύθο (µτφρ. Α Μεγαπάνου), εκδ. Καστανιώτης, 

Αθήνα 1995. 
• Fraceliere R., Ο δηµόσιος και ιδιωτικός βίος των αρχαίων Ελλήνων (µτφρ. Γ. Βανδώρος), 

εκδ. Παπαδήµας, Αθήνα 1995. 
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Η  εκπαίδευση  
 
Ερωτήσεις ελεύθερης ανάπτυξης 
 
1. Να αναλύσετε το ιδεώδες του οµηρικού ήρωα, µε βάση το στίχο της Ιλιάδας, 
Μ 243, «αιέν αριστεύειν και υπείροχον έµµεναι άλλων». 

 
2. Σύµφωνα µε τον Πλούταρχο: 

�Στα παιδιά των Σπαρτιατών, ο Λυκούργος δεν επέτρεπε να έχουν 
παιδαγωγούς αγοραστούς ή έµµισθους, ούτε ο καθένας µπορούσε να 
εκπαιδεύει το γιο του όπως θα ήθελε. Άµα όµως έφταναν στο έβδοµο έτος 
της ηλικίας τους, αµέσως τους παραλάµβανε η πολιτεία, τους κατέτασσε σε 
αγέλες και τους ανάγκαζε να συζούν και να συντρέφονται, τους συνήθιζε 
µαζί να παίζουν και να ασχολούνται µαζί�. 

Λυκούργος 17, 20 
Γιατί, κατά τη γνώµη σας, ο σπαρτιατικός νόµος:  
α) απαγόρευε στους γονείς να παρέχει ο καθένας την εκπαίδευση που ήθελε 
στα παιδιά του; 

β) «τους κατέτασσε σε αγέλες και τους ανάγκαζε να συζούν και να 
συντρέφονται, τους συνήθιζε να παίζουν και να ασχολούνται µαζί»; 

 
3. Η σπαρτιατική αγωγή δεν περιοριζόταν µόνο στα αγόρια αλλά:  

«(Ο Λυκούργος) τα µεν σώµατα των παρθένων δυνάµωσε, γυµνάζοντας 
και αυτές στο τρέξιµο και στην πάλη και στο ρίξιµο δίσκων και ακοντίων, 
γιατί ήθελε έτσι το πρώτο ρίζωµα αυτών που γεννιούνται να λαµβάνει 
ρωµαλέα αρχή στα σώµατα και να βλασταίνει καλύτερα και συγχρόνως 
έτσι να υποφέρουν αγόγγυστα τον τοκετό και να αντεπεξέρχονται στους 
πόνους καλά κι εύκολα. Κατάργησε λοιπόν τη µαλθακότητα, τη ζωή την 
προφυλαγµένη από τον ήλιο και κάθε θηλυπρέπεια και όπως τα αγόρια 
έτσι και τα κορίτσια συνήθισε να παρακολουθούν γυµνά τις ποµπές και να 
χορεύουν σε ορισµένες τελετές και να τραγουδούν, ενώ τα αγόρια 
παρακολουθούσαν.»  

Πλούταρχος, Λυκούργος 14, 4 
− Ποια, κατά τη γνώµη σας, αποτελέσµατα επέφερε η εφαρµογή αυτού του 
είδους αγωγής στην ανατροφή των κοριτσιών και στη συµπεριφορά τους 
αργότερα ως γυναίκες της Σπάρτης; (Να λάβετε υπόψη σας και όσα 
αναφέρθηκαν στην ενότητα για την οικογένεια και τη θέση της γυναίκας). 
 

4. Με ποιες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιδίωκαν οι Αθηναίοι τη δηµιουργία 
του «καλού καγαθού πολίτη»; 

 
5. Ποιες αξίες προσπαθούσε να αναπτύξει στους νέους η αθηναϊκή εκπαίδευση 
και µε ποια συγκεκριµένα µέσα το κατόρθωνε; 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Ποια είναι τα δοµικά στοιχεία της παιδείας της αριστοκρατικής κοινωνίας 
όπως την περιγράφει ο Όµηρος στην Ιλιάδα και την Οδύσσεια; 

 
2. Σύµφωνα µε τον Πλάτωνα (Πολιτεία 526b), η διδασκαλία των µαθηµατικών 
εθεωρείτο απαραίτητη προϋπόθεση για τη µετάβαση σε ανώτερα επίπεδα 
εκπαίδευσης. 

Πολιτεία 526b: «Βλέπεις λοιπόν, φίλε µου, ότι πραγµατικά µάς είναι 
αναγκαίο αυτό το µάθηµα (τα µαθηµατικά), αφού είναι φανερό πως 
αναγκάζει την ψυχή να µεταχειρίζεται την ίδια τη νόηση για να ζητήσει την 
καθαρή αλήθεια; Παρατήρησες ακόµη ότι οι εκ φύσεως λογιστικοί τύποι 
δείχνουν µια φυσική εξυπνάδα σε όλα σχεδόν τα µαθήµατα και όσοι είναι 
βραδείς στη σκέψη, αν εκπαιδευτούν και γυµναστούν σε αυτό το µάθηµα, 
και αν ακόµη δεν ωφεληθούν τίποτε άλλο, τουλάχιστον παρουσιάζουν 
κάποια πρόοδο στο να γίνουν εξυπνότεροι από ό,τι προηγουµένως ήταν;» 
 

− Ποια άλλα µαθήµατα εκτός από τα µαθηµατικά διδάσκονταν οι Αθηναίοι 
µαθητές: 
α) στα σχολεία της πρώτης ηλικιακής βαθµίδας (7-14 ετών); 
β) στα σχολεία της δεύτερης ηλικιακής βαθµίδας (14-18 ετών); 
 

3. Ποια θέση κατείχε η αθλητική και καλλιτεχνική αγωγή στα προγράµµατα 
σπουδών της ελληνιστικής εκπαίδευσης; 

 
4. Σε µία από τις «Υποθήκες» του Τυρταίου (8ος αιώνας π.Χ.) διαβάζουµε: 

«Τι τιµή στο παλικάρι όταν πρώτο στη φωτιά  
σκοτωθεί για την πατρίδα µε τη σπάθα στη δεξιά ! 
Πόσο λυπηρό ν� αφήνει την πατρίδα τη γλυκειά, 
τα καλά του τα χωράφια και να ζει µε διακονιά,  
µε γονιό να παραδέρνει, µε γυναίκα οµορφονιά, 
µε γερόντισσα µητέρα και µε ανήλικα παιδιά, 
να γνωρίζει ότι είναι σ� όλους η ζωή του µισητή � 
Εις την µάχη ας χυθούµε όλοι µε άφοβη καρδιά, 
στη φωτιά, παλικαράδες, γενείτε όλοι ένα κορµί, 
στη φωτιά, µη ντροπιαστείτε σαν φυγάδες σαν δειλοί!� 

(µτφρ. Σπ. Τρικούπης) 
 
α) Ποιο ήταν το ιδεώδες του Σπαρτιάτη πολίτη και ποια φράση του ποιήµατος 
το παρουσιάζει περιεκτικά; 

β) Να αναλύσετε το νόηµα της φράσης: «γενείτε όλοι ένα κορµί». 



 

 57

5. Ο Όµηρος (8ος π.Χ. αι.) είναι ο ποιητής που διαβάστηκε περισσότερο όλες τις 
εποχές.  
Α. Να σχολιάστε τις παρακάτω απόψεις που διατυπώνονται στο Συµπόσιο 
του Ξενοφώντα (430-354 π.Χ.) και στην Πολιτεία του Πλάτωνα (427-347 
π.Χ.) και εκφράζουν τη γνώµη των συγχρόνων τους για την αξία των 
οµηρικών επών:  
«Και συ Νικήρατε για ποια επιστήµη καυχιέσαι; Kαι εκείνος αποκρίθηκε:  
Ο πατέρας µου φροντίζοντας πώς θα γίνω καλός άνθρωπος µε ανάγκασε 
να µάθω όλα τα ποιήµατα του Οµήρου. Και τώρα θα µπορούσα να 
απαγγείλω ολόκληρη την Ιλιάδα και την Οδύσσεια».  

Ξενοφώντος Συµπόσιον, ΙΙΙ, 5 
 

«Λένε ότι αυτός ο ποιητής (ο Όµηρος) έχει εκπαιδεύσει όλη την Ελλάδα και 
ότι αξίζει να τον σπουδάσει κανείς καλά και να µάθει ό,τι θέλει για τη 
διοίκηση των πόλεων και τη γνώση των ανθρωπίνων πραγµάτων και ότι 
πρέπει να ζει κανείς ρυθµίζοντας όλη του τη ζωή σύµφωνα µε τα 
υποδείγµατα αυτού του ποιητή». 

Πλάτωνος Πολιτεία, Ι΄, 607a 
 
Β. Σε τι οφείλεται, κατά τη γνώµη σας, η διαχρονική παρουσία των οµηρικών 
επών στα προγράµµατα σπουδών εκπαίδευσης; 

 
6. Με το τέλος της οµηρικής εποχής, το ενδιαφέρον για εκπαίδευση γενικεύτηκε 
και έπαψε να είναι προνόµιο των ευγενών. ∆ιαβάστε τα παρακάτω κείµενα και 
απαντήστε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

«Αυτοί οι κανόνες (οι άγραφοι νόµοι) θα βοηθήσουν σε πολύ µεγάλο 
βαθµό την εκπαίδευση των παιδιών µέχρι την ηλικία των τριών ετών, αρκεί 
να εφαρµοστούν συστηµατικά και µε ακρίβεια. Μέχρι την ηλικία των επτά 
ετών ο χαρακτήρας του παιδιού θα διαµορφωθεί µε το παιχνίδι. � Όταν τα 
παιδιά γίνουν έξι ετών θα χωρίζονται κατά φύλο. Τα αγόρια θα κάνουν 
παρέα µε τα αγόρια και τα κορίτσια µε τα κορίτσια. Όλα όµως θα αρχίσουν 
µαθήµατα». 

Πλάτωνος Νόµοι Ζ, 793e 
«Η εκπαίδευση είναι ανάγκη να διαιρείται σε δύο περιόδους: στην περίοδο 
από των επτά ετών µέχρι της ήβης και στην από της ήβης µέχρι των είκοσι 
ενός ετών. Γιατί πρέπει να ακολουθούν στην εκπαίδευση τη φυσική 
διαίρεση της ηλικίας». 

Αριστοτέλη Πολιτικά 1337a 
 
α) Να σχολιάστε τις απόψεις των δύο φιλοσόφων για τη διαίρεση των 
κύκλων εκπαίδευσης. 

β) Πώς ονοµάζονταν οι δάσκαλοι που είχε ο Αθηναίος µαθητής από 
την ηλικία των 6-18 ετών και ποιο ήταν το αντικείµενο του 
µαθήµατος που ο καθένας δίδασκε; 
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Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 
 
− Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής 
της. 
 
Σε όλη τη διάρκεια της ανάπτυξής του, το Σπαρτιατόπουλο, ήταν υπό την 
υψηλή εποπτεία του παιδονόµου, ο οποίος ήταν: 

α) ειδικευµένος στη διάγνωση, την πρόληψη και τη θεραπεία των παιδικών 
ασθενειών. 

β) το πρόσωπο που ασχολούνταν αποκλειστικά µε την ανατροφή και την 
περιποίηση των παιδιών. 

γ) το άτοµο που η πολιτεία του ανέθετε να αποτρέπει τα παιδιά από το 
παράπτωµα της κλοπής. 

δ) ειδικός αξιωµατούχος, πραγµατικός θεµατοφύλακας της σπαρτιατικής 
παιδείας 

ε) ειδικός παιδαγωγός, επιφορτισµένος από την πολιτεία να διδάσκει 
θεωρητικά την τέχνη του πολέµου στα παιδιά. 

 
Ερώτηση του τύπου «σωστό- λάθος» 
 
− Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α)  Στη Σπάρτη του 7ου π.Χ. αι., η εκπαίδευση αποσκοπού- 
σε στην καλλιέργεια και την ανάπτυξη του συλλογικού 
πνεύµατος. ! ! 

β) Το Σπαρτιατόπουλο, όταν συµπλήρωνε τα εφτά του χρό- 
νια, το έπαιρνε η πολιτεία, στην οποία και ανήκε µέχρι το  
θάνατό του.  ! ! 

γ)  Κατά την αρχαϊκή περίοδο, η αθηναϊκή εκπαίδευση παρα- 
µέλησε ολότελα την καλλιέργεια του πατριωτικού φρονή- 
µατος.  ! ! 

δ)  Οι σοφιστές επεδίωκαν µε τη διδασκαλία τους τη διαµόρ- 
φωση πολιτών καλλιεργηµένων και υπεύθυνων, ικανών 
να αναλάβουν τη διαχείριση των δηµόσιων υποθέσεων.  ! ! 

ε)  Αποκλειστικό ενδιαφέρον των σχολικών προγραµµάτων της 
ελληνιστικής περιόδου υπήρξε η αθλητική αγωγή των νέων.  ! ! 
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στ)  Από τα ελληνιστικά χρόνια και µετά, η λέξη µουσείο από- 
κτησε την έννοια του ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  ! ! 

 
Ερώτηση συµπλήρωσης και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να συµπληρώσετε τα διάστικτα κενά του παρακάτω κειµένου, τοποθετώντας  
       στην κατάλληλη θέση τις εξής λέξεις: 

 
τα γράµµατα, ο γραµµατιστής, γυµναστήριο, ο γυµναστής, η γυµναστική, 
δηµόσιος, ο κιθαριστής, κτήριο, ο µαθηµατικός, οι µαθητές, η µουσική,  
ο παιδοτρίβης, οι παλαίστρες, οι παλαίστρες, ο χοροδιδάσκαλος. 

(Σηµείωση: Να έχετε υπόψη σας ότι α) τα άρθρα υπολογίζονται ως µία λέξη µε τα 
ονόµατα που συνοδεύουν και ότι σε κάθε κενό αντιστοιχεί µία µόνο λέξη, β) οι λέξεις 
πρέπει να µετατραπούν στην κατάλληλη πτώση και γ) θα σας περισσέψουν τρεις 
λέξεις.) 

«Στην Αθήνα, η εκπαίδευση των νέων µέχρι την ηλικία της εφηβείας τους 
περιλάµβανε τη διδασκαλία �����., �����. και �����.. Ο 
δάσκαλος συγκέντρωνε �����. στο σπίτι του και όχι σε ένα �����. 
�����.. Αυτό γίνεται εύκολα κατανοητό για �����. και �����.. 
Για τον παιδοτρίβη όµως πρέπει να ξεχωρίσουµε �����. των εφήβων 
και των ανδρών, που ήταν µέσα στα δηµόσια �����., από �����. 
που ήταν για τα παιδιά και ήταν ιδιωτικές». 
 
Β. Να αναφέρετε περιληπτικά τι περιλάµβανε η αθλητική εκπαίδευση των 
νέων µέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών, στην αρχαία Αθήνα. 

 
 

Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα  

      αρίθµησής της. 

Στην Αθήνα, η στοιχειώδης εκπαίδευση ολοκληρωνόταν µε τη φοίτηση: 
α) στον κιθαριστή 
β) στο χοροδιδάσκαλο 
γ)  στο γραµµατιστή 
δ)  στον παιδοτρίβη 
ε)  στον παιδαγωγό 

Β. Ποιο ακριβώς ήταν το αντικείµενο του δασκάλου αυτής της ειδικότητας; 
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2. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα  
     αρίθµησής της. 

Κατά την ελληνιστική περίοδο, τα σχολεία ήταν ιδιωτικά και πολλές φορές 
σηµαντική αποδείχτηκε η συµβολή των ευεργετών οι οποίοι ήταν:  

α) συνήθως πλούσιοι ευκατάστατοι πολίτες ιδιοκτήτες των σχολείων  
     ανώτερης εκπαίδευσης. 

β)  πλούσιοι ευκατάστατοι πολίτες που παρείχαν δωρεές για τη συντήρηση  
     των σχολείων της στοιχειώδους και µέσης εκπαίδευσης. 

γ)  πλούσιοι ευκατάστατοι πολίτες που είχαν τον έλεγχο της παρεχόµενης  
     εκπαίδευσης. 

δ)  πλούσιοι ευκατάστατοι πολίτες που ενδιαφέρονταν για την αθλητική  
     εκπαίδευση των νέων. 

ε)  πλούσιοι φιλόσοφοι που ενδιαφέρονταν για την πολύπλευρη εκπαίδευση  
     των νέων. 

Β. Να εκθέσετε συνοπτικά ποιο ήταν το ιδεώδες της ελληνιστικής εκπαίδευσης. 
 
 
Ερώτηση του τύπου «σωστό- λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή  
 Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α)  Στην Αθήνα, ο αρχηγός της οικογένειας δεν είχε την από- 
λυτη ελευθερία να παράσχει στα παιδιά του, µέχρι τα  
δεκαοκτώ τους χρόνια, την εκπαίδευση που ο ίδιος ήθελε. ! ! 

β)  Οι Σπαρτιάτες, για να εξασφαλίσουν την κυριαρχία τους 
στη Λακωνική, ήταν αναγκασµένοι να ετοιµάζουν από 
την παιδική ηλικία το µελλοντικό οπλίτη της Σπάρτης.  ! ! 

γ)  Στην Αθήνα, η εκπαίδευση ήταν εντελώς ελεύθερη και 
την είχε αναλάβει η ιδιωτική πρωτοβουλία.  ! ! 

δ)  Τα κορίτσια της Σπάρτης, γυµνάζονταν δηµόσια 
 στα διάφορα αγωνίσµατα, ακριβώς όπως και τα αγόρια.  ! ! 

ε)   Στην Αθήνα, τα πλουσιόπαιδα µπορούσαν να συνεχίζουν 
 τις σπουδές τους µέχρι την εφηβεία, ενώ οι γιοι των φτω- 
 χών σταµατούσαν νωρίτερα.  ! ! 

στ)   Η µουσική εκπαίδευση των νέων της Σπάρτης είχε σχέση 
 µε τον πόλεµο και ο µουσικός ρυθµός των χορών τους 
 ετοίµαζε για τις πειθαρχηµένες κινήσεις της φάλαγγας.  ! ! 
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ζ)   Στην Αθήνα, ο χορός αποτελούσε µέρος της αθλητικής 
παιδείας και διδασκόταν από τους παιδοτρίβες µε έξοδα 
της πολιτείας.  ! ! 

 
Β. Να αναδιατυπώσετε µία από τις προτάσεις, που θεωρήσατε Λανθασµένη 
και να αναπτύξετε το περιεχόµενό της σε µία παράγραφο. 

 
 
Ερώτηση αντιστοίχησης και σύντοµης απάντησης 
 
Α.  Να τοποθετήσετε στα διάστικτα κενά, κατά ιστορικές περιόδους, τα ιδεώδη της 
αρχαίας ελληνικής παιδείας. 

(Υπάρχουν περιπτώσεις που τα δεδοµένα της δεύτερης στήλης θα χρησιµοποιηθούν 
περισσότερες από µία φορά. Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε, διευκρινιστικά, όπου νοµίζετε 
ότι η απάντηση είναι ασαφής, τις λέξεις: Αθήνα, Σπάρτη, Θήβα, Αλεξάνδρεια). 

 

ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΙ ΤΑ Ι∆ΕΩ∆Η ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

Οµηρική: 1100-700 π.Χ. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 

 
 
 

Καλός καγαθός πολίτης 
 
 

Αρχαϊκή: 700-500 π.Χ. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 

 
 
 
Πολυµερής ανθρωποκεντρική παιδεία 

 
 

Κλασική: 500-323 π.Χ. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 

 
 

Ατοµική διάκριση και αρετή 
 

 

Ελληνιστική: 323-146 π.Χ.  
����������.. 
����������.. 
����������.. 
����������.. 

 
 

Ενιαίος τύπος στρατιώτη πολίτη 

 
Β. Να επιλέξετε µία από τις ιστορικές περιόδους και να αναπτύξετε λεπτοµερώς 
τα ιδεώδη της παιδείας. 
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� Εργασία για το σχολείο 

 
ΘΕΜΑ:  Σπαρτιατική και αθηναϊκή εκπαίδευση 
− Ξεκινώντας τη συζήτηση από τα παρακάτω κείµενα, να επισηµάνετε 
οµοιότητες και διαφορές στον τρόπο εκπαίδευσης των νέων της Αθήνας και 
της Σπάρτης 
1. «Και γράµµατα µάθαιναν επειδή ήταν αναγκαία. Η υπόλοιπη όµως αγωγή τους 

αποσκοπούσε να τους κάνει ευπειθείς στην εξουσία, καρτερικούς στους 
κόπους και ικανούς να νικούν στις µάχες. Γι� αυτό κι όσο προχωρούσαν στην 
ηλικία τόσο αύξαναν την άσκησή τους. Τους κούρευαν σύρριζα και τους 
συνήθιζαν να περπατούν ανυπόδητοι και να παίζουν ως επί το πλείστον 
γυµνοί. Όταν γίνονταν δώδεκα ετών δε φορούσαν πια χιτώνα, έπαιρναν ένα 
µόνο ιµάτιο για ένα χρόνο, είχαν τα σώµατά τους βρώµικα και δεν είχαν 
εµπειρίες από λουτρά και αλοιφές. Κοιµούνταν µάλιστα µαζί, χωρισµένοι κατά 
ίλες και αγέλες, πάνω σε στίβες από καλάµια που οι ίδιοι τα κουβαλούσαν 
αφού τις κορφές των καλαµιών που φυτρώνουν στις όχθες του Ευρώτα, είχαν 
κόψει µε τα χέρια τους χωρίς να χρησιµοποιήσουν σιδερένιο µαχαίρι». 

Πλουτάρχου Λυκούργος 17 (ελεύθερη µετάφραση) 
 

2. «Οι αγαθοί άνδρες αρχίζουν να διδάσκουν και να νουθετούν τους γιους τους 
από τότε που είναι µικρά παιδιά και µέχρι τέλους της ζωής τους. Αµέσως 
δηλαδή µόλις το παιδί αρχίσει να καταλαβαίνει όσα του λένε, και η τροφός και 
η µητέρα και ο παιδαγωγός και ο ίδιος ο πατέρας συναγωνίζονται γι� αυτό το 
πράγµα, πώς δηλαδή το παιδί θα γίνει καλλίτερο. Και το διδάσκουν και του 
υποδεικνύουν σε κάθε πράξη και κάθε λόγο ότι τούτο είναι δίκαιο και εκείνο 
άδικο, τούτο είναι ωραίο και εκείνο άσχηµο, τούτο είναι όσιο και εκείνο ανόσιο, 
αυτά θα κάνεις και εκείνα όχι. Και αν το παιδί υπακούει σ� αυτά µε τη θέλησή 
του, έχει καλώς, διαφορετικά το φέρνουν στον ίσιο δρόµο µε απειλές και 
ραβδισµούς, ακριβώς όπως ισιώνουν ένα ξύλο στραβό και κυρτό. Μετά 
στέλνουν τα παιδιά στους δασκάλους και παραγγέλνουν σ� αυτούς να 
φροντίζουν πολύ περισσότερο για την καλή διαγωγή τους παρά για τα 
γράµµατα και το παίξιµο της κιθάρας. Και οι δάσκαλοι φροντίζουν γι� αυτά. Και 
όταν τα παιδιά µαθαίνουν γράµµατα και είναι σε θέση να εννοούν τα 
γραµµένα, όπως πριν τα προφορικά, τους δίνουν να διαβάζουν ποιήµατα 
έξοχων ποιητών και τα υποχρεώνουν να τα αποστηθίζουν. Μέσα σε αυτά (τα 
ποιήµατα) υπάρχουν πολλές ηθικές συµβουλές και πολλές λεπτοµερείς 
περιγραφές και έπαινοι και εγκώµια παλαιών έξοχων ανδρών, για να τους 
ζηλεύει το παιδί και να τους µιµείται και για να επιθυµεί να γίνει και αυτό 
παρόµοιος. Οι δάσκαλοι της κιθάρας έπειτα, καταβάλλουν παρόµοιες 
προσπάθειες και φροντίζουν να γίνουν οι νέοι φρόνιµοι και να µη κάνουν 
κακές πράξεις. Ακόµα όταν µάθουν να παίζουν κιθάρα, τους διδάσκουν 
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ποιήµατα άλλων πάλι έξοχων ποιητών λυρικών, προσαρµόζοντάς τα στους 
ήχους της κιθάρας και αναγκάζουν ώστε οι ψυχές των παιδιών να 
εξοικειώνονται µε τους ρυθµούς και τις αρµονίες της µουσικής, για να είναι έτσι 
ηµερότεροι και µε το να συνηθίζουν στον καλό ρυθµό και στην αρµονία να 
είναι χρήσιµοι και στο λέγειν και στο πράττειν. Κατόπιν στέλνουν τα παιδιά και 
στον παιδοτρίβη για να έχουν τα σώµατα καλλίτερα στην υπηρεσία της καλής 
διάνοιας ( νους υγιής εν σώµατι υγιεί) και να µην υποχρεώνονται να χάνουν το 
θάρρος τους από την αδυναµία των σωµάτων και στους πολέµους και στις 
άλλες πράξεις. Και τα κάνουν αυτά κατά το πλείστον όσοι διαθέτουν τα µέσα. 
Και τα µέσα τα έχουν οι πλουσιότεροι, των οποίων τα παιδιά αφού αρχίσουν 
σε πολύ µικρή ηλικία να πηγαίνουν στους δασκάλους, σταµατούν να φοιτούν 
σε πολύ µεγάλη ηλικία. Και όταν αποµακρυνθούν από στους δασκάλους η 
πολιτεία τους υποχρεώνει και να µάθουν τους νόµους και να ζουν σύµφωνα µε 
αυτούς, ως παράδειγµα, για να µη κάνουν αυτοί µόνοι ό,τι τους αρέσει, αλλά 
ακριβώς όπως οι γραµµατοδιδάσκαλοι στα παιδιά που δεν είναι ακόµα ικανά 
να γράφουν, αφού χαράξουν από κάτω γραµµές µε το κονδύλι, τότε τους 
δίνουν την πλάκα και υποχρεώνουν το παιδί να γράφει σύµφωνα µε την 
οδηγία των γραµµών». 

Πλάτωνα Πρωταγόρας, 325d - 326 (ελεύθερη µετάφραση) 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
• Να βρείτε στο λεξικό την ετυµολογική προέλευση των παρακάτω λέξεων και 
να συζητήσετε στην τάξη τη σηµασία που είχαν κατά την αρχαιότητα: 

 
Νεοελληνική λέξη Ετυµολογία Σηµασία 

µαθαίνω, µάθηµα, µαθητής, 
µαθηµατικά, µούσα, µουσική 

  

γράφω, γραφή, γραπτός, γράµµα, γραµµή, 
γραµµατιστής, γραµµατεία, γραµµατολογία 

  

παις, παιδεία, παιδαγωγός, παιγνίδι   
γυµνάσιο, γύµνασµα, γυµναστήριο   

αγώνας, αγώνισµα   
Ακαδηµία   
Λύκειο   

ανάγνωση, γνωρίζω   
διδάσκω, διδασκαλία, δάσκαλος   
άθλος, αθλητής, αθλούµαι   

αγωγή, ψυχαγωγία   
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επιστήµη   

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
ΘΕΜΑ:  Ανώτερες σχολές εκπαίδευσης στην ελληνική αρχαιότητα 
Τις βάσεις για τη δηµιουργία ανώτερων σχολών τις έθεσαν οι Ίωνες 
φιλόσοφοι, κατά τον 6ο αιώνα π.Χ., ενώ οι Πυθαγόρειοι ίδρυσαν τις σχολές 
τους στη Μεγάλη Ελλάδα. Ριζική όµως µεταρρύθµιση στο χώρο της παιδείας 
έφεραν οι Σοφιστές και από την εποχή τους και µετά δηµιουργήθηκαν σχολές 
που έχουν να παρουσιάσουν συγκεκριµένα προγράµµατα ανώτερης παιδείας. 

 
�  Αρχικά να ορίσετε τι εννοούµε λέγοντας Ανώτερες Σχολές Εκπαίδευσης 
στην Αρχαία Ελλάδα και να δηµιουργήσετε έναν κατάλογο µε τις σχολές 
αυτές. 

�   Στη συνέχεια, να χωριστείτε σε οµάδες, καθεµία από τις οποίες µπορεί να 
αναλάβει την παρουσίαση µίας ή δύο σχολών στην τάξη. 

�   Η παρουσίαση θα περιλαµβάνει πληροφορίες κυρίως για: 
• τον ιδρυτή της σχολής 
• τα συγκεκριµένα προγράµµατα παιδείας 
• την κεντρική ιδέα της διδασκαλίας  

 
Βιβλιογραφία 
 
• Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. Β, Γ2 & Ε, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1971. 
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Ο  στρατός   
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. Οι Μηδικοί πόλεµοι αποτελούν απόδειξη για την ανώτερη αξία της πολεµικής 
τέχνης των Ελλήνων. 
α) Να περιγράψετε τη σύνθεση του στρατού κατά την περίοδο των Περσικών 
πολέµων. 

β) Να αναφέρετε τι άλλαξε στην πολεµική τέχνη των Ελλήνων µετά τους 
Μηδικούς πολέµους;  

γ) Σε τι διαφέρει η πολεµική τεχνική των χρόνων αυτών από την αντίστοιχη 
της αρχαϊκής περιόδου (7ος - 5ος αι. π.Χ.) και της οµηρικής εποχής (11ος - 
8ος αι. π.Χ.); 

 
2. Υποστηρίζεται ότι οι Σπαρτιάτες ήταν πρώτα στρατιώτες και ύστερα πολίτες. 
Ποιοι λόγοι υπαγόρευαν αυτή την αναγκαιότητα και τι αντίκτυπο είχε αυτό 
στην κοινωνική τους ζωή; 

 
3. Να παρουσιάσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές στην οργάνωση του στρατού 
των Αθηναίων και των Λακεδαιµονίων κατά την κλασική περίοδο. 

 
4. Να διαβάσετε τον όρκο των Αθηναίων εφήβων και να απαντήσετε στις 
ερωτήσεις που ακολουθούν. (η µετάφραση στο σχολικό βιβλίο) 

«Όρκος εφήβων πάτριος ον οµνύναι δει τους εφήβους. 
Ουκ αισχυνώ τα ιερά όπλα ουδέ λείψω τον παραστάτην όπου αν 
στοιχήσω⋅ αµυνώ δε και υπέρ ιερών και οσίων και ουκ ελάττω παραδώσω 
την πατρίδα, πλείω δε και αρείω κατά τε εµαυτόν και εµοί µετά απάντων, 
και ευηκοήσω των αεί κρινόντων εµφρόνως και των θεσµών και των 
ιδρυµένων και ους αν το λοιπόν ιδρύσωνται εµφρόνως⋅ εάν δε τις αναιρεί, 
ουκ επιτρέψω κατά τε εµαυτόν και µετά πάντων, και τιµήσω ιερά τα πάτρια. 
Ίστορες θεοί Άγλαυρος, Εστία, Ενυώ, Ενυάλιος, Άρης και Αθηνά Αρεία, 
Ζευς, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεµόνη, Ηρακλής, όροι της πατρίδος, πυροί, κριθαί, 
άµπελοι, ελάαι, συκαί». 
Από ενεπίγραφη στήλη του 4ου π.Χ. αι. που βρέθηκε στο ιερό του Άρη στις Αχαρνές 

 
α)  Ποιες ήταν οι υποσχέσεις του Αθηναίου εφήβου; 
β)  Ποιο το περιεχόµενο της φράσης: «ουδέ λείψω τον παραστάτην όπου αν 

στοιχήσω»; 
γ)  Ποια διαδικασία ακολουθούσε ένας Αθηναίος έφηβος για να καταταγεί στο 
στρατό; 
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Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Να αναφέρετε ποιες τάξεις πολιτών συµµετείχαν στα στρατιωτικά σώµατα της 
Σπάρτης και της Αθήνας. 

 
2. Τι άλλαζε στη ζωή ενός Αθηναίου και ενός Σπαρτιάτη νέου αντίστοιχα, όταν 
γίνονταν 18 χρόνων; 

 
3. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η ανάληψη των ανώτερων 
στρατιωτικών αξιωµάτων στην αρχαία Αθήνα διέφερε από αυτή των άλλων 
αξιωµάτων. 

 
4. Ποιος ήταν ο ρόλος του ιππικού των Αθηναίων και των Λακεδαιµονίων, κατά 
τη διεξαγωγή των µαχών έως τα Μηδικά; 

 
5. Σε τι διέφεραν οι ψιλοί από τους βαριά οπλισµένους στρατιώτες; 
 
 
 
Συνδυασµός ερωτήσεων ελεύθερης ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης 
 
1. Θα µπορούσε κανείς να θαυµάσει τη στρατιωτική οργάνωση των Σπαρτιατών, 

µε την ανάγνωση του παρακάτω κειµένου; Να δικαιολογήσετε την απάντησή 
σας. 

«Ο βασιλιάς Άγις έδινε τις δέουσες διαταγές, σύµφωνα µε το στρατιωτικό 
νόµο. Γιατί όταν ο βασιλιάς οδηγεί το στρατό, οι πάντες υπακούουν σ� 
αυτόν και αυτός δίνει διαταγές περί του πρακτέου στους πολεµάρχους, 
αυτοί τις µεταβιβάζουν στους λοχαγούς, εκείνοι στους πεντηκοντάρχους, 
αυτοί πάλι στους ενωµοτάρχες και τέλος εκείνοι στην ενωµοτία. Έτσι, όταν 
οι αρχηγοί θέλουν να διατάξουν κάτι, οι διαταγές µεταβιβάζονται µε αυτό 
τον τρόπο και φθάνουν γρήγορα σε εκείνον που απευθύνονται. Και 
ολόκληρο σχεδόν το στράτευµα των Λακεδαιµονίων, εκτός ελαχίστου 
µέρους, είναι άρχοντες αρχόντων και η επιµέλεια για τη δράση έχει 
επιµερισθεί σε πολλούς». 

Θουκυδίδης, Βιβλίο Ιστοριών Ε΄, 66 
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2. Στο παρακάτω κείµενο αναφέρονται µερικές από τις ετοιµασίες των Αθηναίων 
για τη Σικελική Εκστρατεία.  

«Το ναυτικό ετοιµάστηκε µε µεγάλες δαπάνες των τριηράρχων και της 
πόλης: Το µεν δηµόσιο έδινε σε κάθε ναύτη µισθό µία δραχµή την ηµέρα 
και παραχώρησε εξήντα ταχύπλοα πολεµικά πλοία κενά και σαράντα 
οπλιταγωγά µε άριστα πληρώµατα. Οι τριήραρχοι, πέρα από το δηµόσιο 
µισθό, έδιναν επίδοµα και στους λεγόµενους θρανίτες ναύτες και στο 
υπηρετικό προσωπικό των πλοίων και ακόµη (οι τριήραρχοι) 
χρησιµοποίησαν πολυτελή εµβλήµατα και κοσµήµατα για τα πλοία και ο 
καθένας τους έδειξε το µεγαλύτερο ζήλο ώστε να υπερέχει το πλοίο του 
από τα άλλα και ως προς το στολισµό και ως προς την ταχύτητα». 

Θουκυδίδης, Βιβλίο Ιστοριών ΣΤ΄, 31 
 
α) Ποιες ήταν οι υποχρεώσεις της αθηναϊκής πολιτείας σχετικά µε τη 
δηµιουργία, επάνδρωση και συντήρηση του στόλου; 

β)  Τι ήταν οι τριήραρχοι και γιατί φρόντιζαν ώστε τα πλοία τους να ξεχωρίζουν; 
γ)  Γιατί, κατά τη γνώµη σας, η Αθήνα αναδείχτηκε, κατά την αρχαιότητα, ως η 

µεγαλύτερη ναυτική δύναµη της Ελλάδος; 
 
3. Στο παρακάτω κείµενο περιγράφεται µία σκηνή από την εκστρατεία των 
Αθηναίων στη Σικελία. 

«Ξαφνικά, ενώ όλα ήταν έτοιµα και επρόκειτο να αποπλεύσουν (τα πλοία), 
έγινε έκλειψη σελήνης. Οι περισσότεροι Αθηναίοι, επειδή το θεώρησαν 
θρησκευτικό σηµάδι, παρότρυναν τους στρατηγούς να εµποδίσουν την 
αναχώρηση. Και ο Νικίας, που έδινε µεγάλη σηµασία στους οιωνούς, έλεγε 
πως ούτε σε συνδιάσκεψη δε µπορούσε να φέρει το θέµα αν δεν 
περάσουν, όπως εξηγούσαν οι µάντεις, εννέα ηµέρες. Και γι� αυτό το λόγο 
οι Αθηναίοι ανέβαλαν την αναχώρησή τους». 

Θουκυδίδης, Βιβλίο Ιστοριών Ζ΄, 50 
 
α) Γιατί οι Αθηναίοι έδωσαν τόση µεγάλη σηµασία στην έκλειψη της σελήνης 
και ανέβαλαν την αναχώρησή τους; 

β) Τι εννοούσαν οι αρχαίοι Έλληνες λέγοντας «αίσιος οιωνός» και «αποφράς 
ηµέρα»; 

γ) Τι ήταν τα τρόπαια; 
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Ερώτηση του τύπου «σωστό-λάθος» 
 
− Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α) Η ανάπτυξη και οι βελτιώσεις της πολεµικής τέχνης 
των αρχαίων Ελλήνων σχετίζονται άµεσα µε την  
κοινωνικοοικονοµική και πολιτική κατάσταση των  
πόλεων-κρατών. ! ! 

β)  Στη Σπάρτη, µέχρι το 425 π.Χ., οι ιππείς αποτελούσαν 
τη φρουρά των βασιλέων της και πολεµούσαν έφιπποι 
πλάι τους.  ! ! 

γ)  Στην αρχή κάθε έτους, οι δεκαοχτάχρονοι Αθηναίοι 
νέοι γράφονταν ως δηµότες στο δήµο της µητέρας τους 
και έδιναν τον εφηβικό όρκο στο βωµό της Παρθένου 
Αθηνάς.  ! ! 

δ)  Στη Αθήνα, η ετήσια θητεία των στρατηγών και η 
καθηµερινή εναλλαγή στην αρχιστρατηγία µαρτυρεί 
το φόβο των Αθηναίων για την τυραννίδα.  ! ! 

ε)  Η αποτελεσµατικότητα της µακεδονικής φάλαγγας ήταν 
περιορισµένη στα ανώµαλα και ορεινά εδάφη.  ! ! 

στ)  Η λοξή φάλαγγα, επινόηση του Αθηναίου Ιφικράτη, 
δοκιµάστηκε για πρώτη φορά στη µάχη του ∆ηλίου 
(425 π.Χ.) και είχε ως αποτέλεσµα να ηττηθούν 
οι Αθηναίοι.  ! ! 

ζ)  Και στη Σπάρτη και στην Αθήνα, όλοι οι άνδρες πολίτες 
από τα δεκαοχτώ χρόνια τους ως τα εξήντα βρίσκονταν 
σε πολεµική ετοιµότητα.  ! ! 

η)  Η πίστη ότι στη µάχη συµµετείχαν θεοί και ήρωες, 
παίρνοντας το µέρος αυτών που συµπαθούσαν, 
διατηρήθηκε σε όλες τις περιόδους της ελληνικής 
αρχαιότητας.  ! ! 
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Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
− Να ενώσετε, µε ένα βέλος, κάθε όνοµα της Α΄ στήλης µε εκείνη από τις λέξεις 
της Β΄ στήλης, που συνδέεται άµεσα.  

 
Α΄ Β΄ 

Επαµεινώνδας 

Θράκες 

Ιφικράτης 

Κρήτες 

Μακεδόνες 

Ρόδιοι 

τοξότες 

καταδροµείς 

ακοντιστές 

πελταστές 

πολέµαρχοι 

πεζέταιροι 

λοξή φάλαγγα 

σφενδονήτες 
 
 
Ερώτηση συµπλήρωσης κενού 
 
− Να συµπληρώσετε τα κενά των κειµένων που ακολουθούν, τοποθετώντας 
στην κατάλληλη θέση τις εξής λέξεις: 

αρχιστράτηγος, βασιλιάς, ενωµοτάρχης, έφορος, κόκκινος, λοχαγός,  
µονάδα, πεντηκόνταρχος, πολέµαρχος, στρατηγός, στρατιώτης,  

ταξίαρχος, τραυµατισµός, φυλή, χιτώνας  
(Σηµείωση: Μερικές από τις λέξεις θα χρησιµοποιηθούν περισσότερες από µία φορά.) 

α)  Ο σπαρτιατικός στρατός 
Αρχηγός του σπαρτιατικού στρατού ήταν ο ένας από τους δύο 
����..., ενώ οι ����.. ασκούσαν ένα είδος εποπτείας. Το 
κύριο στρατιωτικό σώµα ήταν αρχικά χωρισµένο σε τρεις 
����.., όσες δηλαδή και οι παραδοσιακές φυλές, και αργότερα 
σε πέντε, όσες οι κώµες της Σπάρτης. Τις σπαρτιατικές ����.. 
τις διοικούσαν οι ����.., ����.., ����.. και ����... 
Οι ����... φορούσαν ����... ����... για να µη φαίνεται 
το αίµα σε περίπτωση ����... τους. 
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β) Ο αθηναϊκός στρατός 
Οι οπλίτες της Αθήνας ήταν χωρισµένοι σε δέκα ����..., όσες 
δηλαδή και οι αθηναϊκές ����.. και τις διοικούσαν οι ����.. 
και οι λοχαγοί. Οι ����.. εκλέγονταν από την εκκλησία του 
δήµου. Το γενικό πρόσταγµα από τα τέλη του 6ου π.Χ. αιώνα είχαν 
οι δέκα ����.., εκλεγµένοι ένας από κάθε φυλή, για ένα χρόνο. 
Καθηµερινά ένας από τους στρατηγούς λάµβανε το αξίωµα του 
����... Ο ����... προήδρευε στα συµβούλιά τους και ήταν 
τυπικά ����... 

 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
− Ποια από τις παρακάτω περιπτώσεις ταιριάζει απόλυτα στη στρατηγική που 
ακολουθούσε η λοξή φάλαγγα; 

Α. Να σηµειώσετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα 
αρίθµησής της. 

α) Πυκνός και συµπαγής σχηµατισµός πεζών, θωρακισµένων πολεµιστών, 
που συµπαρατάσσονταν σε αλλεπάλληλους ζυγούς, µε ανάπτυξη της 
παράταξης όχι µόνο σε έκταση αλλά και σε βάθος. 

β) Πύκνωση του δεξιού κέρατος της παράταξης µε ταυτόχρονη εξασθένηση 
του κεντρικού σώµατος και του αριστερού κέρατος. 

γ) Παρενόχληση του εχθρού από µακριά από σώµα στρατιωτών, ελαφρά 
οπλισµένων (ακοντιστών, τοξοτών και σφενδονιστών) οι οποίοι ήταν 
εξασκηµένοι για ειδικές αποστολές. 

δ) Αγώνας εκ του συστάδην ευκίνητων και ευέλικτων στρατιωτών ικανών 
να προχωρούν και να αποσύρονται σε οποιοδήποτε έδαφος και 
οπλισµένων ελαφρά µε µικρή ασπίδα και µακρύ ακόντιο, το οποίο 
µπορούσε να χρησιµοποιηθεί και ως δόρυ. 

ε) Τακτικός σχηµατισµός πεζών πολεµιστών σε συµπαράταξη αλλεπάλληλων 
ζυγών οµοιόµορφα οπλισµένων, µε µείωση του βάρους του αµυντικού 
τους και ενίσχυση του επιθετικού τους εξοπλισµού µε µακρύτερο δόρυ. 

Β. Να προσπαθήσετε να ταυτίσετε τις υπόλοιπες περιπτώσεις µε τη στρατηγική 
που εφάρµοσαν άλλες µορφές φάλαγγας ή άλλα στρατιωτικά σώµατα. 
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2. Α. Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα  
     αρίθµησής τους. 
Ο Αθηναίος Ιφικράτης εισήγαγε πολλές καινοτοµίες στην πολεµική τέχνη, 
µεταξύ των οποίων και  τις εξής: 
α)  επινόησε τις µικρές ελαφρές ωοειδείς ασπίδες 
β)  αύξησε το µήκος του δόρατος 
γ)  επινόησε το διπλό θώρακα που κάλυπτε το στήθος των στρατιωτών και 
την πλάτη τους 

δ)  διπλασίασε το µήκος των ξιφών 
ε)  δηµιούργησε τον Ιερό Λόχο 
στ)  εξασκούσε τα πληρώµατα, ώστε να οδηγούν τα πλοία σε ποικίλους 

σχηµατισµούς 
ζ)  πύκνωσε τις πτέρυγες της παράταξης και αραίωσε το κέντρο της 
η)  εξασκούσε τους πελταστές σε καταδροµικές επιχειρήσεις  
θ) αθλοθετούσε βραβεία ως κίνητρα για να επιτυγχάνει το καλλίτερο  
αποτέλεσµα 

Β.  Ποια από τις καινοτοµίες αυτές θεωρείτε σηµαντικότερη και γιατί; 
 
 
 
Ερώτηση του τύπου «σωστό- λάθος» και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή  
 Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α) Στα οµηρικά χρόνια οι µάχες είχαν τη µορφή µονοµαχιών. ! ! 
 ...........................................................................................  
β) Οι περικεφαλαίες των οµηρικών ηρώων ήταν ελαφρότατες.  ! ! 
 ...........................................................................................  
γ) Το δόρυ ήταν ένα µακρύ εγχειρίδιο µε διπλή κόψη.  ! ! 
 ...........................................................................................  
δ) Το ξίφος ήταν ένα ξύλινο µακρύ κοντάρι µε µεταλλική 
αιχµή στη µία ή και στις δύο άκρες του.  ! ! 

 ...........................................................................................   
 ...........................................................................................  
ε) Οι οπλίτες της φάλαγγας αποτελούσαν το βοηθητικό 
σώµα κάθε στρατού. ! ! 

 ...........................................................................................  
 ...........................................................................................  
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στ)  Οι σφενδονήτες, οι ακοντιστές και οι τοξότες προέρχονταν από τις 
κατώτερες οικονοµικές τάξεις. ! ! 

 ................................................................................................  
ζ)  Η µακεδονική ασπίδα είχε περιορισµένη διάµετρο, εξήντα  
περίπου εκατοστών.  ! ! 

 ...........................................................................................   
 ...........................................................................................  

Β. Κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να την αναδιατυπώσετε στο 
διάστικτο κενό, ώστε να γίνει σωστή.  
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� Εργασία για το σχολείο 

 
− Να συζητήσετε το ρόλο του ιππικού, ως τµήµατος των πολεµικών δυνάµεων 

 
∆εδοµένα  

• Από τα οµηρικά χρόνια µέχρι το τέλος της ελληνικής αρχαιότητας 
υπάρχουν µαρτυρίες για την πολεµική χρησιµοποίηση του ίππου. 

• Η συντήρηση ίππου αποτελούσε για τους αρχαίους Έλληνες θέµα 
κοινωνικού γοήτρου, απόδειξη ότι οι ιππείς ήταν οµάδες πολιτών που 
ανήκαν στις αριστοκρατικές τάξεις. Παράδειγµα η τάξη των ιππέων στην 
Αθήνα, οι ιππείς-φρουρά των βασιλέων της Σπάρτης, οι ιπποβότες στη 
Χαλκίδα, το ιππικό των εταίρων στη Μακεδονία. 

• Ο Αλκιβιάδης, διηγείται ότι πήρε µέρος στη µάχη που έγινε στο ∆ήλιο το 
424 π.Χ.: «έτυχε να βρεθώ εκεί υπηρετώντας στο ιππικό � και ως 
έφιππος δεν είχα τόσο να φοβάµαι προσωπικά �» (στο Συµπόσιο (221a) 
του Πλάτωνος και Πλούταρχος, Αλκιβιάδης, 8). 

 

 

Στη στήλη εικονίζεται ο αθηναίος 
ιππέας ∆εξίλεως τη στιγµή κατά 
την οποία ορµώντας έφιππος 
ανατρέπει έναν από τους εχθρούς 
και τον διαπερνά µε το δόρυ. Τα 
χαλινάρια του αλόγου και το δόρυ 
δηλώνονταν µε χρώµα. Από τη 
χαραγµένη στη βάση της στήλης 
επιγραφή µαθαίνουµε ότι και ο 
ίδιος σκοτώθηκε µαχόµενος στην 
Κόρινθο, το 394 π.Χ., σε ηλικία 20 
ετών. 

Η επιτύµβια στήλη του ∆εξίλεω. (Αθήνα, ∆ίπυλο) 
 

Παρόµοια συζήτηση µπορεί να διεξαχθεί µε θέµα το ρόλο του ναυτικού  
στους πολέµους. 
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� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
ΘΕΜΑ: Ο οπλισµός των αρχαίων ελλήνων 

− Να συγκεντρώσετε φωτογραφίες από έργα της αρχαίας ελληνικής τέχνης 
(πλαστικής, αγγειογραφίας) στις οποίες εικονίζονται τα είδη οπλισµού των 
Ελλήνων.  

− Αφού µελετήσετε τον παρακάτω πίνακα, να συσχετίσετε τα είδη του αρχαίου 
οπλισµού µε τα σύγχρονα όπλα. 

 

ΟΠΛΑ 

 
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑ 
 

 
ΑΓΧΕΜΑΧΑ:   δόρυ, ξίφος, εγχειρίδιο, ρόπαλα, 

πέλεκυς, κριός 
  

ΕΚΗΒΟΛΑ :  ακόντιο, τόξο, σφενδόνη, καταπέλτης 
 
ΑΜΥΝΤΙΚΑ 

 
ΚΥΡΙΑ :  ασπίδα, θώρακας, κράνος, κνηµίδες 

  
∆ΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ: περιτραχήλια, ζώνες, 

καλύµµατα (σφυρών, ποδιών, 
µηρών, βραχιόνων) 
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Η  θρησκεία  και  η  θρησκευτική  ζωή    
 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. Να εντοπίσετε τις οµοιότητες και τις διαφορές στις εκδηλώσεις λατρείας στη 
Μινωική και Μυκηναϊκή περίοδο και να τις ερµηνεύσετε µε βάση την κοινωνική 
και πολιτική ζωή των ανθρώπων των δύο εποχών. 

 
2. Η πόλη είχε την ευθύνη για την οργάνωση των θρησκευτικών εορτών: 
α) Να αναφέρετε τις επιµέρους εκδηλώσεις του καθιερωµένου τυπικού µιας 
εορτής. 

β) Να αναλύσετε τη σηµασία των θρησκευτικών εορτών για την ανάπτυξη 
άλλων δραστηριοτήτων (πνευµατικών, καλλιτεχνικών, οικονοµικών) που 
σχετίζονταν άµεσα ή έµµεσα µε αυτές. 

 
3. Με ποιο τρόπο οι πανελλήνιοι αγώνες και ιδιαίτερα οι Ολυµπιακοί συντέλεσαν 
στη σφυρηλάτηση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων; 

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Πώς επιβίωσαν οι παλιότερες θρησκευτικές δοξασίες µετά την επίσηµη 
καθιέρωση του ελληνικού δωδεκάθεου; 

 
2. Τι µαρτυρούν τα προσωνύµια του ∆ία: Αγοραίος, Βουλαίος, Έρκειος, Όρκειος, 
Πολιεύς, Ύψιστος, Χθόνιος; 

 
3. Ποιες ανθρώπινες ανάγκες δικαιολογούν την ύπαρξη των θεών προστατών 
της πόλης και της κοινωνικής ζωής; 

 
4. Να εξηγήσετε γιατί η πατροπαράδοτη λατρεία θεωρήθηκε, κατά την 
αρχαιότητα, αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και την ευτυχία µιας 
πόλης. 

 
5. Να παρουσιάσετε τα χαρακτηριστικά του ιερατικού αξιώµατος κατά την 
ελληνική αρχαιότητα. 
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6. Τέµενος, βωµός, θυσιαστήριο γεύµα: Ποια ήταν η λειτουργία και η σηµασία 
τους κατά τις λατρευτικές εκδηλώσεις των αρχαίων; 

 
7. Να σχολιάσετε την άποψη ότι οι θρησκευτικές γιορτές ενίσχυαν τη συνοχή 
των µελών µιας πόλης. 

 
 
Ερώτηση διαζευκτικής µορφής ή του τύπου «σωστό-λάθος» 
 
− Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες, 
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α)  Οι ταυροµαχίες στη µινωική Κρήτη συνδέονταν µε 
την ιερότητα του ταύρου ως συµβόλου της γονιµότητας 
και αποτελούσαν εκδήλωση λατρείας. ! ! 

β)  Τα ιερά της µυκηναϊκής περιόδου υπήρξαν σηµαντικά 
οικονοµικά κέντρα.  ! ! 

γ)  Η λατρεία της θεότητας, στα µυκηναϊκά χρόνια, 
περιοριζόταν στο χώρο των ανακτόρων.  ! ! 

δ)  Με την κάθοδο των ∆ωριέων επιβλήθηκαν νέοι θεοί και 
ξεχάστηκαν ολοσχερώς οι αρχαιότερες λατρείες.  ! ! 

ε)  Το ιερατικό αξίωµα, σε όλες τις περιόδους της ελληνικής 
αρχαιότητας, ήταν ισόβιο και κληρονοµικό.  ! ! 

στ)  Κατά τη διάρκεια των επίσηµων εορτών της πόλης, 
όλες οι δηµόσιες δραστηριότητες σταµατούσαν για να 
διευκολύνεται η συµµετοχή των πολιτών στις λατρευτικές 
εκδηλώσεις.  ! ! 

ζ)  Οι µυστηριακές λατρείες της ελληνικής αρχαιότητας 
δηµιουργήθηκαν από την ελπίδα των ανθρώπων για 
µια ευτυχισµένη µεταθανάτια ζωή.  ! ! 

η)  Κατά την ελληνιστική περίοδο, ο σκεπτικισµός και η 
αµφιβολία για το ρόλο των θεών στα ανθρώπινα οδήγησε 
στη λατρεία των ηγεµόνων.  ! ! 
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Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
1. Η προσωνυµία του Απόλλωνα «Λοξίας» οφείλεται � 

(Σηµειώστε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της) 
α) στη λοξή απόκλιση του εδάφους που ήταν κτισµένο το ιερό του θεού στους 
∆ελφούς. 

β) στη συµπεριφορά των ευρισκοµένων σε έκσταση οπαδών του.  
γ) στην ιδιότροπη συµπεριφορά των ιερέων του και κυρίως στη �λόξα� της 
Πυθίας. 

δ) στην αµφισηµία και την ασάφεια των διάφορων χρησµών του. 
ε) στη λοξή στάση του σώµατός του στις διάφορες παραστάσεις της ελληνικής 
τέχνης 

 
2. Ιερά Οδός ονοµάστηκε η οδός που συνέδεε την Αθήνα µε την Ελευσίνα, 
επειδή: 
(Σηµειώστε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της) 
α) σε αυτή περιπλανήθηκε η θεά ∆ήµητρα όταν έψαχνε την κόρη της. 
β) αυτήν ακολουθούσε η ποµπή της µεγάλης γιορτής των Παναθηναίων. 
γ) κατά µήκος και των δύο πλευρών της υπήρχαν πολλά λατρευτικά 
αγάλµατα. 

δ) από εκεί διερχόταν η ποµπή των µυηµένων στα Ελευσίνια µυστήρια και 
κατευθυνόταν προς το τελεστήριο. 

ε) το οδόστρωµά της ήταν αφιερωµένο σε προελληνικές θεότητες. 
 
3. Οι λατρευτικές εντολές που προέρχονταν από το µαντείο των ∆ελφών 
καθόριζαν: 
(Σηµειώστε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα αρίθµησής της) 
α) το αυστηρό τυπικό που έπρεπε να ακολουθούν οι πιστοί στις λατρευτικές 
τους εκδηλώσεις. 

β) τις σχέσεις των Ελλήνων µε τους άλλους λαούς.  
γ) τη σχέση των ανθρώπων µε τους θεούς και διαµόρφωναν µία γενικότερη 
ηθική συµπεριφορά, κοινή για όλους τους ανθρώπους. 

δ) το είδος των εµπορικών δραστηριοτήτων που επιτρεπόταν στο χώρο του 
ιερού.  

ε) τα όρια της κτηµατικής περιουσίας του ιερού και τη διάθεση των 
αφιερωµάτων για φιλανθρωπικούς σκοπούς.  
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Ερώτηση συµπλήρωσης και σύντοµης απάντησης 
 
Α. Να συµπληρώσετε τα διάστικτα κενά του παρακάτω κειµένου, τοποθετώντας  
      στην κατάλληλη θέση τις εξής λέξεις: 

ανάκτορα, ανάκτορα, εκπρόσωπος, θεοί, θεότητα, ιερατείο, 
ινδοευρωπαϊκών, λατρεία, µινωικά, µινωίτες, ναΐδρια, τεµένη, υπαίθρια. 

(Σηµείωση: Να έχετε υπόψη σας ότι α) σε κάθε κενό αντιστοιχεί µία µόνο λέξη και β) οι 
λέξεις πρέπει να µετατραπούν στην κατάλληλη πτώση). 

«Το σπουδαιότατο ρόλο της θρησκείας στη µινωική εποχή µαρτυρούν η 
παρουσία ειδικών χώρων �����. στα �����. και το γεγονός ότι ο 
βασιλιάς παρουσιάζεται ως �����. του �����. και �����. της 
�����., από την οποία αντλεί το κύρος του.  
Η µυκηναϊκή θρησκεία είναι αποτέλεσµα σύνθεσης �����. και 
�����. στοιχείων και προέκυψε από την επαφή των Μυκηναίων µε τους 
�����.. Οι Μυκηναίοι λάτρευαν τους �����. τους στα �����., 
σε �����. στην ύπαιθρο και σε οριοθετηµένα υπαίθρια �����., τα 
�����.». 

 
Β. Πότε και µε ποιο τρόπο επιβλήθηκε ως επίσηµη θρησκεία των Ελλήνων το 
δωδεκάθεο του Ολύµπου; 

 
 
Ερώτηση αντιστοίχησης 
 
− Κάθε δεδοµένο της στήλης Α΄ αντιστοιχεί µε µία από τις παρακάτω λέξεις ή 
φράσεις. Να τοποθετήσετε αυτές τις λέξεις ή φράσεις, στις διάστικτες γραµµές 
της στήλης Β΄, δίπλα από τα αντίστοιχα στοιχεία της στήλης Α΄. 
αγνωστικισµός / αθανασία ψυχής / ανιµισµός / άρνηση θείας πρόνοιας / δραµατικοί 

αγώνες / εθνική συνείδηση / ελεστήριο /  συγκρητισµός / χρηστήριον  

(Σηµείωση: Να έχετε υπόψη σας ότι περισσεύουν τρεις λέξεις ή φράσεις).  

Α Β 

1. ∆ελφικό µαντείο 1. ����������� 

2. Ελευσίνια µυστήρια 2. ����������� 

3. µεγάλα ∆ιονύσια 3. ����������� 

4. Ολυµπιακοί αγώνες 4. ����������� 

5. Ορφισµός 5. ����������� 

6. θεά Τύχη 6. ����������� 
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Ερώτηση του τύπου «σωστό- λάθος» 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή  
 Λανθασµένες, σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

Σωστό  Λάθος 
α) Ο Έρκειος Ζεύς τιµωρούσε τους επίορκους. ! ! 
 ................................................................................................  
β) Ο βωµός της Εστίας αποτελούσε αναπόσπαστο τµήµα 
του εσωτερικού ενός αρχαίου ελληνικού σπιτιού.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
γ) Η λατρεία των χθόνιων θεοτήτων δεν διέφερε από 
τη λατρεία των ουράνιων θεών.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
δ) Ο αρχαίος ελληνικός ναός ήταν η κατοικία της θεότητας 
και χώρος του λατρευτικού αγάλµατος.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
ε) Η λατρεία των ηρώων συνέβαλλε σηµαντικά στη 
διαµόρφωση της ιδιαίτερης ταυτότητας µιας πόλης.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
στ) Οι γυµνικοί αγώνες ήταν καθαρά αθλητικές εκδηλώσεις 
και δεν συνδέονταν µε τις θρησκευτικές εορτές.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
ζ) Οι σοφιστές, ερµηνεύοντας τη θρησκεία µε βάση τον ορθό 
λόγο, οδηγήθηκαν στην απόρριψη των παραδοσιακών 
θρησκευτικών αντιλήψεων.  ! ! 

 ................................................................................................  
 ................................................................................................  
 

Β. Να αναδιατυπώσετε, στις ενδιάµεσες διάστικτες γραµµές, τις προτάσεις που 
θεωρήσατε Λανθασµένες, ώστε να γίνουν σωστές. 
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� Εργασία για το σχολείο  

 
− Να παρατηρήσετε τις εικόνες και να συζητήσετε σχετικά µε την προσευχή και 
τις άλλες λατρευτικές εκδηλώσεις κατά τη µινωική και µυκηναϊκή εποχή. 

 
1.   Πήλινα εδώλια σε στάση δέησης: «σεβίζοντες» και «σεβίζουσες» 

 
 

2.    Η λίθινη σαρκοφάγος της Αγίας Τριάδος: απεικόνιση θυσίας 

 
 

3.   Σχηµατοποιηµένα ειδώλια θεότητας (του τύπου Φ και Ψ) 

 
 
Ν. Παπαχατζής, Η θρησκεία στην αρχαία Ελλάδα, σσ. 39, 43, 60.  
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� Εργασίες για το σπίτι 

 
 
1.  Να ερευνήσετε την ετυµολογική σηµασία των ονοµάτων των µηνών του έτους 
στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. 

 
 
2.  ΘΕΜΑ:   Θεοί προστάτες της πόλης στην αρχαία Ελλάδα  

και πολιούχοι  Άγιοι στη σύγχρονη Ελλάδα 
 
 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
 
ΘΕΜΑ:  Νεοελληνικά έθιµα και αρχαία ελληνική θρησκεία 

− Μελετώντας τα στοιχεία της αρχαίας ελληνικής θρησκείας προσπαθήστε να 
βρείτε αντιστοιχίες ή επιβιώσεις τους στη Χριστιανική θρησκεία. 
 
Π.χ.:  Ναός -  Εκκλησία,  
 θυσιαστήριο γεύµα -  αρτοκλασία κ.λπ. 
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