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1 .   Η  ε ξ έ λ ι ξ η  τ ο υ  πολ ι τ ι κ ο ύ  συσ τ ήµα τ ο ς  σ τ η ν  
Αρχ α ί α  Ελ λ ά δ α  

2 .   Η  πορ ε ί α  προ ς  τ η ν  πόλ η - κ ρ ά τ ο ς  
3 .   Η  πόλ η - κ ρ ά τ ο ς  
 
 
Ερωτήσεις ανάπτυξης 
 
1. ΜΥΚΗΝΑΪΚΟ ΚΡΑΤΟΣ - ΦΥΛΕΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ  
 

ΠΗΓΗ 1 
�Το πιθανότερο είναι ότι η πολιτική διάρθρωση της Ελλάδας κατά τον 13ο 
αιώνα π.Χ. ανταποκρινόταν στην εικόνα που παρουσιάζουν οι ανασκαφές: η 
χώρα ήταν κατανεµηµένη σε 4 ή 5 µεγαλύτερα και άλλα τόσα περίπου 
µικρότερα οµοσπονδιακά κράτη αντίστοιχα προς τα µεγάλα ανάκτορα. Τα 
ανάκτορα αυτά αποτελούσαν συγχρόνως την κατοικία του µονάρχη και το 
διοικητικό και οικονοµικό κέντρο της επικρατείας του�. 

Σπ. Ιακωβίδης, Ι.Ε.Ε., τ. Α΄, σσ. 265-266.  
 

ΠΗΓΗ 2 
�Οι πρώτοι Έλληνες που έφτασαν στην Ελλάδα, αυτοί που ονοµάζουµε 
Αχαιούς και που τµήµατά τους πήραν αργότερα τα ονόµατα Ίωνες και 
Αιολείς � δεν είχαν ποτέ σχηµατίσει κράτος. Πατρίδα τους ήταν το 
πατριαρχικό γένος που ονόµαζαν πατριά ή πιο συχνά γένος, και τα µέλη του 
οποίου κατάγονταν από τον ίδιο πρόγονο και λάτρευαν τον ίδιο Θεό. Αυτά τα 
γένη, ενωµένα σε µεγαλύτερο ή µικρότερο αριθµό, σχηµάτιζαν οµάδες πιο 
εκτεταµένες, αδελφότητες µε ευρύτερη έννοια ή φρατρίες µε πολεµικό 
χαρακτήρα. Όταν οι φρατρίες έφευγαν για µεγάλες εκστρατείες, ενώνονταν σ� 
ένα µικρό αριθµό, πάντα τον ίδιο, φυλών: κάθε φυλή είχε το θεό της και την 
πολεµική της κραυγή, καθεµιά κινητοποιούσε τη στρατιωτική της δύναµη και 
υπάκουε στο βασιλέα της (φυλοβασιλέα)⋅ όλες µαζί όµως αναγνώριζαν την 
εξουσία ενός ανώτατου βασιλέα. 

Gustave Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σ. 16 
 

ΠΗΓΗ 3 
�Για να θεωρηθεί κάποιος πολίτης, έπρεπε να ανήκει πρώτα σε µια οµάδα 
κασιγνήτων, δηλαδή συγγενών, που υποστηρίζονταν µεταξύ τους σ� όλες τις 
περιστάσεις⋅ έπειτα έπρεπε να βασίζεται σε µια οµάδα �συντρόφων� 
ενωµένων, χάρη σε µια πλασµατική συγγένεια, µε αµοιβαίες υποχρεώσεις για 
ευρεία αλληλεγγύη. Η µεγάλη κοινότητα δεν υπάρχει παρά διαµέσου των 
µικρών συγγενικών κοινοτήτων που τη δηµιούργησαν.  
Στην Οµηρική πόλη, δεν είναι δυνατή η διοίκησις παρά µε τη µεσολάβηση των 
φυλών, των φρατριών και τέλος των γενών.  

Gustave Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σ. 48 
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Αφού µελετήσετε προσεκτικά τα κείµενα των πηγών 1, 2 και 3 και µε βάση τις 
πληροφορίες που σας δίνει το σχολικό σας βιβλίο να απαντήσετε στις εξής 
ερωτήσεις:  
 
α) Ποιες ιδιαίτερες πληροφορίες µπορείτε να αντλήσετε από τις παραπάνω 
πηγές για τον τύπο πολιτικής οργάνωσης που εµφανίζεται στα µυκηναϊκά 
κέντρα και στα φυλετικά κράτη;  

β) Να τεκµηριώσετε την άποψη του σχολικού σας βιβλίου ότι �η φυλετική 
οργάνωση της κοινωνίας έχει πολιτική διάσταση και σηµασία�.  

 
 

2. ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ  
 

ΠΗΓΗ 1 
Στην Αθήνα �η πρώτη περιστολή της βασιλικής εξουσίας που πέτυχε η 
αριστοκρατία ήταν η εγκαθίδρυση ενός πολέµαρχου, δηλαδή στρατιωτικού 
διοικητή. Του µεταβιβάστηκε, από εκεί που ανήκε πριν στον βασιλιά, η 
ανώτατη διοίκηση του στρατού και εκλεγόταν από τους ευγενείς. Το επόµενο 
βήµα φαίνεται πως υπήρξε η ανατροπή του βασιλικού οίκου από την ισχυρή 
οικογένεια των Μεθοντιδών. Οι Μεθοντίδες δεν πήραν για τον εαυτό τους τον 
βασιλικό τίτλο, αλλά ούτε τον κατάργησαν. Ίδρυσαν το αξίωµα του άρχοντος, 
δηλαδή αντιβασιλιά, και αυτό το αξίωµα ιδιοποιήθηκε τις σπουδαιότερες 
βασιλικές λειτουργίες. � Το µεθεπόµενο βήµα προς εξασθένηση της εξουσίας 
αυτής της βασιλικής αρχής ήταν η µετατροπή του λειτουργήµατος του άρχοντα 
από ισόβιο σε δεκαετές αξίωµα. Η µεταρρύθµιση αυτή λέγεται ότι συντελέστηκε 
στα µέσα περίπου του 8ου αιώνα. Οι Μεθοντίδες αποστερήθηκαν από το 
προνόµιό τους και η αντιβασιλεία έγινε προσιτή σε όλους τους ευγενείς. � 
Τέλος η αντιβασιλεία έγινε αξίωµα ετήσιο�. 

J. B. Bury - Russwell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, σ. 178  
 

ΠΗΓΗ 2 
�� Σε πολλές πόλεις κατά τη µετάβαση από τη βασιλεία στην αβασίλευτη 
αριστοκρατία ο κληρονοµικός µονάρχης αντικαταστάθηκε από έναν µόνο αιρετό 
άρχοντα. Ένα χαρακτηριστικό µερικών πρώιµων αριστοκρατιών ήταν η µακρά 
διάρκεια των αρχών. Αναφέρεται ότι οι παλαιότεροι Αθηναίοι άρχοντες 
παρέµειναν στην εξουσία επί 10 χρόνια. � Αργότερα δηµιουργήθηκαν 
περισσότεροι άρχοντες και η διάρκεια της αρχής τους περιορίστηκε σε ένα µόνο 
έτος. Και τα δύο µέτρα υπαγορεύτηκαν από την πείρα που αποκτήθηκε εν τω 
µεταξύ: άρχοντες που διέθεταν πολλές αρµοδιότητες και κρατούσαν πολύ καιρό 
την εξουσία έτειναν να ενισχυθούν απέναντι στη βουλή, µερικοί µάλιστα 
δοκίµαζαν να γίνουν τύραννοι, και κάποιοι το κατόρθωναν. Αλλά το πρώτο µέτρο 
αποσκοπούσε επίσης στη βελτίωση της διακυβέρνησης. Η κατανοµή των 
κλάδων διοίκησης µεταξύ περισσοτέρων αρχόντων επιβαλλόταν από τη 
διαπίστωση του φόρτου εργασίας τους και τη µείωση της απόδοσής τους�. 

Ι.Ε.Ε., τ. Β΄, σ. 215 
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Με βάση τα κείµενα των πηγών 1 και 2 και τις γνώσεις που αποκοµίσατε από 
το σχολικό σας εγχειρίδιο να απαντήσετε στις εξής ερωτήσεις:  
 
α) Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους η βασιλική εξουσία περι-
στέλλεται, κατά τον 8ο αιώνα π.Χ., και τελικά καταργείται.  

β)  Να εκθέσετε τα αίτια της σταδιακής αύξησης του αριθµού των αρχόντων και 
της µείωσης του χρόνου της θητείας τους.  

γ)  Να παρουσιάσετε τα στάδια αποδυνάµωσης της βασιλικής εξουσίας.  
 
 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΗΣ 
 
 

ΠΗΓΗ 1 
�Ποια γνωρίσµατα είχε ένα αρχαίο κράτος που χαρακτηριζόταν ως πόλις;  
Ο Αριστοτέλης είχε δώσει πολλούς ορισµούς που µπορούν να διακριθούν σε 
δύο οµάδες. Στους ορισµούς της πρώτης οµάδας η πόλις χαρακτηρίζεται: 
κοινωνία, ανώτερο είδος κοινωνίας, τέλεια και αυτάρκης κοινωνία 
σύνθετη από γένη και κώµες, που έχει σκοπό την επιβίωση και την 
ευζω?α των µελών. Οι ορισµοί της δεύτερης οµάδας συµπίπτουν στο ότι 
ταυτίζουν την πόλιν µε τους πολίτες της: πόλις είναι οι πολίτες, µια οµάδα 
πολιτών ικανών να έχουν αυτάρκεια ζωής, µια κοινωνία πολιτών 
ισότιµων µεταξύ τους. Όπως βλέπουµε, κανείς από τους ορισµούς αυτούς 
δεν συσχετίζει την πόλιν ως κράτος µε την πόλιν ως οικιστική µονάδα. 
Επίσης κανένα άλλο αρχαίο κείµενο δεν υπαινίσσεται τέτοια σχέση. � Όπως 
τα φυλετικά κράτη έτσι και τα κράτη τύπου πόλεως ονοµάζονταν µε το εθνικό 
των πολιτών και όχι µε ένα τοπωνύµιο: Αθηναίοι, Θηβαίοι, Συρακούσιοι, όχι 
Αθήναι, Θήβαι, Συρακούσαι. Η ονοµασία των κρατών µε τοπωνύµια που 
επικρατεί σήµερα (Ελλάς, Ιταλία, ∆ανία �) κατάγεται από τους Ρωµαίους�. 

Μιχ. Σακελλαρίου, Οι πρώτες πόλεις, Ι.Ε.Ε., τ. Β΄, σ. 47 
 
 
ΠΗΓΗ 2 
�Ένας Έλληνας της αρχαιότητας µπορούσε να εκφράσει την έννοια της 
Αθήνας τόσο ως κοινότητας, όσο και ως πολιτικής µονάδας λέγοντας µόνο οι 
Αθηναίοι, ενώ η λέξη Αθήνα δεν είχε καµία άλλη έννοια πλην της 
γεωγραφικής. Πήγαιναν στην Αθήνα αλλά έκαναν πόλεµο µε τους Αθηναίους. 
Αυτό που εξέφραζε την κοινότητα ήταν, λοιπόν, οι άνθρωποι και όχι η 
γεωγραφική τοποθεσία�. 

Μ. Finley, Le premier temps de la Grèce, σσ. 110-111 
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Με βάση τα κείµενα των πηγών 1 και 2:  
 
α) Να εξηγήσετε τι σήµαιναν για τον αρχαίο Έλληνα οι λέξεις: 
Άργος - Αργείοι 
Κόρινθος - Κορίνθιοι 
Κέρκυρα - Κερκυραίοι 

β)  Να συσχετίσετε τις δύο οµάδες ορισµών του Αριστοτέλη για την �πόλη� και 
να εντοπίσετε τις µεταξύ τους διαφορές.  

 
 
4. ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ - ΑΠΕΛΛΑ 
 

ΠΗΓΗ 1 
Για να µετάσχει ένας Αθηναίος στην Εκκλησία του ∆ήµου δύο ήταν οι όροι: 
α)   έπρεπε να είναι Αθηναίος πολίτης 
β)   έπρεπε να είναι ενήλικος (18 ετών) και επιπλέον να έχει συµπληρώσει τα 2 

χρόνια στρατιωτικής θητείας� 
�Ποιος ζητά το λόγο�. Μ� αυτές τις λέξεις άνοιγε ο κήρυκας τη συζήτηση. Ο 
πολίτης που καλείται στο βήµα βάζει στο κεφάλι ένα στεφάνι από µύρτα. Γίνεται 
έτσι απαραβίαστος και ιερός� Κάθε Αθηναίος έχει δικαίωµα να υποβάλει 
προτάσεις � Κάθε Αθηναίος έχει δικαίωµα να κάνει τροπολογίες. ∆εν ψηφίζουν 
αναγκαστικά µε ένα ναι ή µε ένα όχι. � Μόλις τελειώσει η συζήτηση οι πρυτάνεις 
θέτουν το ερώτηµα σε ψηφοφορία (επιψηφίζειν). Η εκκλησία αποφαίνεται µε 
υψωµένα χέρια. � Η κυριαρχία (εξουσία της Εκκλησίας του ∆ήµου) 
περιλαµβάνει το δικαίωµα της απόφασης για ειρήνη και πόλεµο, µαζί µε το 
δικαίωµα σύναψης και διάλυσης συµµαχιών, το δικαίωµα της νοµοθεσίας, το 
δικαίωµα επιβολής θανατικής ποινής, εξορίας και δήµευσης περιουσίας, το 
δικαίωµα εκλογής και ελέγχου των πράξεων και της διαχείρισης των αρχόντων. 
Αφού διαβαστεί το προβούλευµα (η έκθεση της Βουλής για το σχέδιο 
ψηφίσµατος που θα συζητηθεί) ο πρόεδρος καλεί να ψηφίσουν, υψώνοντας το 
χέρι, την απλή αποδοχή του προβουλεύµατος ή να προχωρήσουν σε συζήτηση.  

Gustave Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σσ. 166, 171-175 
 

ΠΗΓΗ 2 
�Κάθε Σπαρτιάτης, που είχε περάσει τα τριάντα, ήταν µέλος της Συνελεύσεως 
των πολιτών (Απέλλα). Η συνέλευση δεν συζητούσε, αλλά, αφού άκουγε 
πρώτα τις προτάσεις των βασιλέων ή των εφόρων, έδινε σηµείο της θελήσεώς 
της δια βοής � Ο λαός εξέλεγε τα µέλη της Γερουσίας, τους εφόρους και 
άλλες αρχές⋅ αποφάσιζε σε ζητήµατα πολέµου και ειρήνης και της εξωτερικής 
πολιτικής⋅ επίσης αποφαινόταν σε αµφισβητούµενες περιπτώσεις διαδοχής 
του βασιλικού αξιώµατος. Όµως � φαίνεται πως η θέληση των πολλών, που 
εκδηλωνόταν µε τις αναφωνήσεις τους, δεν αποκτούσε ισχύ νόµου, αν αµέσως 
δεν ανακοινωνόταν τυπικά, πριν διαλυθεί η συνέλευση. ∆ηλαδή, αν οι 
γέροντες και οι άρχοντες (γερουσία) δεν επικροτούσαν ό,τι αποφάσιζε η 
πλειονότητα της συνέλευσης, µπορούσαν να ακυρώσουν τις αποφάσεις της 
συνέλευσης µε την άρνησή τους να τις ανακοινώσουν�. 

J. B. Bury - Russwell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, σσ. 140-141 
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Αφού µελετήσετε τις πηγές 1 και 2 και µε βάση τις πληροφορίες του σχολικού 
σας βιβλίου:  
 
α) Να συγκρίνετε την Αθηναϊκή Εκκλησία του ∆ήµου µε τη Σπαρτιατική 
Απέλλα ως προς τις εξουσίες και τον τρόπο λειτουργίας εντοπίζοντας τις 
µεταξύ τους διαφορές.  

β)  Να διατυπώσετε την προσωπική σας εκτίµηση για καθένα από τα δύο είδη 
συνέλευσης.  

 
 
Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης 
 
1. Να δώσετε το περιεχόµενο και τη σηµασία της έννοιας �φυλετικό κράτος� και 
να την αντιδιαστείλετε από την έννοια �πόλις-κράτος�.  

 
2. Να αναφέρετε τις κοινωνικές υποδιαιρέσεις του φυλετικού κράτους και να τις 
συσχετίσετε µεταξύ τους.  

 
3. Να εξηγήσετε τη σηµασία του χωρισµού όλων των δωρικών κοινοτήτων σε 
τρεις φυλές και των ιωνικών σε τέσσερις.  

 
4. Να γράψετε τις κατηγορίες στις οποίες διακρίνονταν τα πολιτεύµατα στον 
αρχαίο ελληνικό κόσµο και να καθορίσετε τα κριτήρια διαφοροποίησης κάθε 
κατηγορίας από τις άλλες.  

 
5. Με ποιο τρόπο αναγορευόταν κάποιος αρχηγός στο φυλετικό κράτος και 
ποιες ήταν οι εξουσίες του;  

 
6. Ποια ήταν τα άτυπα θεσµικά όργανα:  
α) στο φυλετικό κράτος,  β) στην πόλη-κράτος; 
 
7. Να προσδιορίσετε τα στοιχεία βάσει των οποίων µιας πόλη µπορούσε να 
χαρακτηριστεί ως κράτος.  

 
8. Να εκθέσετε µε συντοµία την εξελικτική πορεία του πολιτικού συστήµατος 
στην Αρχαία Αθήνα από την κατάρρευση των µυκηναϊκών κέντρων (11ος π.Χ. 
αιώνας) έως τον 5ο π.Χ. αιώνα.  
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9. Να εξηγήσετε µε ποιο τρόπο ενισχύθηκε ο ρόλος της οικογένειας και ποια 
συνέπεια είχε για την περαιτέρω λειτουργία του φυλετικού κράτους.  

 
10.  

ΠΗΓΗ 
�Η ολιγαρχία προϋποθέτει πάντα τη διαίρεση των πολιτών σε δύο τάξεις, η µία 
από τις οποίες µετέχει στην κυβέρνηση � Τα προνόµια που απολάµβανε η 
τάξη αυτή µπορούσαν να περιλαµβάνουν λιγότερα ή περισσότερα δικαιώµατα⋅ 
ήταν δυνατό να βασίζονται είτε στην καταγωγή είτε στην έγγειο ιδιοκτησία, που 
υπολογιζόταν σύµφωνα µε την απόδοση, είτε ακόµα στην όλη περιουσία, 
κινητή και ακίνητη, η εκτίµηση της οποίας στηριζόταν στο κεφάλαιο ή στο 
εισόδηµα�.  

Gustave Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σ. 78 
 

Με βάση το παραπάνω κείµενο και τις πληροφορίες του σχολικού σας βιβλίου 
να προσδιορίσετε τα κριτήρια που ήταν απαραίτητα για την παροχή πολιτικών 
δικαιωµάτων: 
α) στους πολίτες των ολιγαρχικών καθεστώτων,  
β) στους πολίτες των δηµοκρατικών καθεστώτων.  

 
11. Να εντοπίσετε τα στοιχεία του πολιτεύµατος της Σπάρτης που χαρακτηρίζο-

νται ως αριστοκρατικά.  
 
12. Να ονοµάσετε τα όργανα του σπαρτιατικού πολιτεύµατος.  
 
13. Το σχολικό σας βιβλίο αναφέρει: �στο θεσµό των πέντε εφόρων µπορεί κανείς να 

διακρίνει ένα δηµοκρατικό στοιχείο του πολιτεύµατος�. Να αναφέρετε ποιο είναι 
αυτό, κατά την άποψή σας, και γιατί θεωρείται δηµοκρατικό.  

 
 
Ερώτηση ανάπτυξης και σύντοµης απάντησης  
 

�Η ολιγαρχία είχε τα ίδια θεσµικά όργανα µε τη δηµοκρατία�.  
Gustave Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σ. 91 

 
α)  Ποια είναι αυτά;  
β)  Ποιες είναι οι αρµοδιότητές τους στους δύο τύπους πολιτευµάτων;  
γ)  Να αναφέρετε το κριτήριο βάσει του οποίου διαφοροποιούνται ποιοτικά τα θε-
σµικά όργανα στους δύο τύπους πολιτευµάτων. *  

                                                           
*  Η ερώτηση αυτή, αν θεωρηθεί δύσκολη, µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εργασία στην τάξη.  
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Ερωτήσεις αντικειµενικού τύπου 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 
 
Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.  
 
1.  Κάθε φρατρία αποτελείται:  
α) από γένη 
β) από φυλές 
γ) από φύλα 
δ) από έθνη 

 
2. Στην Αθήνα, στους µεταµυκηναϊκούς και αρχαϊκούς χρόνους φυλοβασιλεύς 
ονοµαζόταν:  
α) ο αρχηγός µιας φυλής 
β) αυτός που έτρεφε φιλικά αισθήµατα για το βασιλικό καθεστώς 
γ) αυτός που ήταν επιφορτισµένος µε τη φύλαξη του βασιλέως 
δ) ο άρχοντας που ασκούσε καθήκοντα προέδρου στη βουλή 

 
 
 
Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης 
 
1.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 

Στα ολιγαρχικά καθεστώτα η θητεία των αρχόντων που αντικατέστησαν 
τους βασιλείς στη διαχείριση της εξουσίας έγινε ετήσια επειδή αυτό ήταν:  
α)  επιδίωξη των ίδιων των αρχόντων για να έχουν την ευκαιρία να γίνουν 
γρηγορότερα µέλη της βουλής 

β)  όρος που έθεσε ο βασιλιάς στους άρχοντες πριν µοιραστεί την εξουσία 
του µαζί τους 

γ)  µέσο για να εµποδιστούν οι άρχοντες, που αντικατέστησαν το βασιλιά, 
να αποκτήσουν δύναµη 

δ)  απαίτηση της πλειονότητας των αρχόντων για να έχουν την ευκαιρία να 
συµµετάσχουν περισσότεροι στη διαχείριση της εξουσίας 

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
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2.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Η σταδιακή ενίσχυση του ρόλου της οικογένειας οδήγησε τελικά:  
α)  στην αποικιακή εξάπλωση 
β)  στην αποδυνάµωση των οµάδων του φυλετικού κράτους 
γ)  στην ενδυνάµωση της βασιλικής εξουσίας στο φυλετικό κράτος 
δ)  στο σχηµατισµό των φρατριών 

Β. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας.  
 
 

3.  Α. Να βάλετε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Στα αριστοκρατικά (ολιγαρχικά) καθεστώτα τα όργανα του πολιτεύµατος 
είναι:  
α)  ο βασιλεύς - ο πολέµαρχος - ο πρύτανις 
β)  ο φυλοβασιλεύς - οι φρατρίες - η φυλή 
γ)  η βουλή - οι άρχοντες - η εκκλησία του δήµου 
δ)  ο επώνυµος άρχων - η γερουσία - η δυναστεία 

Β. Να περιγράψετε σύντοµα τις αρµοδιότητες των οργάνων του πολιτεύµατος.  
 
 

Ερώτηση συµπλήρωσης 
 
Να συµπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις.  
 
1.  Οι Υλλείς, οι Πάµφυλοι και οι ∆υµάνες ήταν ...................................................... 
2.  Ο αρχηγός του φυλετικού κράτους αρχικά εκλεγόταν από ............................... 
3.  Κατά την αρχαϊκή εποχή τα κριτήρια για τη συµµετοχή στη διαχείριση της 
εξουσίας ήταν:  

α) ........................................................     και  β)  .................................................. 
4.  Οι Βακχιάδες ήταν ............................................................................................ 
και έµειναν γνωστοί στην ιστορία επειδή .......................................................... 

5.  Στο πολίτευµα της Σπάρτης πολιτικά δικαιώµατα είχαν .................................... 
6.  Το αξίωµα του εφόρου µπορούσε να το αποκτήσει ......................................... 
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Ερώτηση του τύπου �σωστό-λάθος� 
 
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασµένες σηµειώνοντας Χ 
στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.   

Σωστό   Λάθος 
α) Τον 7ο αιώνα αµφισβητείται η κυριαρχία των ευγενών.  

................................................................................. !!!! !!!!

β) Το βασικό στοιχείο της πολιτικής οργάνωσης της 
πόλης-κράτους είναι η συµµετοχή των πολιτών στη 
διαχείριση της εξουσίας.  
................................................................................. !!!! !!!!

γ) Το κύριο χαρακτηριστικό του αριστοκρατικού πολι-
τεύµατος είναι η παροχή πολιτικών δικαιωµάτων σε 
όλους τους πολίτες. 
................................................................................. !!!! !!!!

δ)  Οι άρχοντες µοιράζονται µε τη βουλή ή τη γερουσία 
την απονοµή της δικαιοσύνης. 
................................................................................. !!!! !!!!

ε)  Πολιτικά δικαιώµατα έχουν στο πολίτευµα της Σπάρ-
της οι περίοικοι.  
................................................................................. !!!! !!!!

στ) Η απέλλα έχει τη δυνατότητα να τροπολογεί ουσια-
στικά τις προτάσεις που της υποβάλλονται προς 
έγκριση.  

................................................................................. !!!! !!!!

ζ)  Οι πέντε έφοροι εκλέγονται για διάστηµα πέντε ετών 
από τη γερουσία µεταξύ των πολιτών ηλικίας άνω 
των 20 ετών.  
................................................................................. !!!! !!!!

η) Η πόλις-κράτος εµφανίστηκε τον 8ο αιώνα π.Χ.  
................................................................................. !!!! !!!!

 
Β. Να αναδιατυπώσετε στις διάστικτες γραµµές τις λανθασµένες προτάσεις ώστε 
να γίνουν σωστές.  
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� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1   ΓΕΝΟΣ-ΦΥΛΗ-ΦΡΑΤΡΙΑ 
Οι ονοµασίες µε τις οποίες προσδιορίζονται τα µέλη του γένους (οµογάλακτες, 
γεννήται, οµοσίπυοι, οµόκαποι) δηλώνουν και τα βασικά γνωρίσµατά του. 
Απαρτίζονταν από οµόαιµους που είχαν έναν κοινό πρόγονο, έτρωγαν από την ίδια 
χύτρα και ανέπνεαν τον ίδιο καπνό, που προϋποθέτουν κοινή διαµονή. Άλλα από τα 
κυριότερα διακριτικά γνωρίσµατα του γένους ήταν οι κοινές θρησκευτικές τελετές, ο 
κοινός τόπος ταφής, η συλλογική εργασία και η κοινοκτηµονική αρχή, η οποία όµως 
βαθµιαία περιορίζεται � Τα µέλη του γένους επιδιώκουν την αυτάρκειά τους. Γι� αυτό 
το σκοπό καλλιεργούν την κοινή γη, ασχολούνται µε την κτηνοτροφία, κατασκευάζουν 
τον εργαλειακό εξοπλισµό τους. Αργότερα και µετά την επικράτηση του καθεστώτος 
της οικογενειακής ιδιοκτησίας οι οίκοι θα έχουν την ίδια επιδίωξη.  
Με την αύξηση του πληθυσµού πολλά γένη συνενώνονται και αποτελούν τη φυλή. 
Ενδιάµεσο συνδετικό κρίκο αποτελούν οι φρατρίες. Κατά τον ∆ικαίαρχο η 
συγκρότηση των φρατριών οφείλεται στο ότι απαγορευόταν η ενδογαµία και οι κόρες 
δίνονταν να παντρευτούν σε άλλο γένος. Η φυλή έχει τη δική της εδαφική περιοχή.  

Άννα Ραµού-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, σσ. 21-22 
 

ΠΗΓΗ 2               Η ΦΡΑΤΡΙΑ 
�Η λέξη φρατρία προέρχεται από την ινδοευρωπαϊκής προέλευσης λέξη 
φράτερ, που αναφέρεται σε µια συγγενική σχέση (frater στα λατινικά, frère 
στα γαλλικά). Πολύ γρήγορα, όµως, στην ελληνική γλώσσα η βιολογική 
συγγένεια αποδόθηκε µε τον όρο αδελφός, ενώ το φράτερ αναφερόταν  
σ� αυτό που οι ανθρωπολόγοι αποκαλούν ταξινοµική συγγένεια. Πράγµατι, 
οι φρατρίες εµφανίζονται ως συναθροίσεις �οικογενειών�, αλλά επίσης και 
κυρίως ως συγκροτήσεις ενσωµατωµένες στην οργάνωση της πόλης. � Η 
ένταξη στη φρατρία αποτελούσε προϋπόθεση για την ένταξη στην πολιτική 
κοινότητα, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες�.  

Claude Mossé, Ο πολίτης στην Αρχαία Ελλάδα, 1996, σ. 44 
 

ΠΗΓΗ 3 
 �Ποικίλες υπήρξαν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σχηµατίστηκαν οι οµάδες 
του επιπέδου φρατρίας. Μερικές µοιάζουν να είναι τεχνητές. Σ� αυτήν την 
κατηγορία ανήκουν οπωσδήποτε οι δώδεκα αθηναϊκές φρατρίες που ανά τρεις 
συναποτελούσαν µία από τις τέσσερις φυλές: Αιγικορείς, Αργαδείς, Γελέοντες, 
Όπλιτες και καθεµιά τους περιλάµβανε από 30 γένη. Αλλά τόσο το γεγονός ότι 
χαρακτηρίζονταν φρατρίες δηλαδή �οµάδες αδελφών� και ότι άλλα ανάλογα 
συγκροτήµατα λέγονταν αλλού πατριαί ή πάτραι, δηλαδή �οµάδες ατόµων µε 
κοινή καταγωγή�, όσο και το γεγονός ότι οι πιο πολλές από αυτές είχαν ονόµατα 
µε πατρωνυµικές καταλήξεις -ίδαι, -άδαι συνηγορούν για την υπόθεση ότι οι πιο 
παλαιές φρατρίες αποτελούνταν πραγµατικά από γένη που συνδέονταν µε 
συγγενικούς δεσµούς και είχαν διατηρήσει κάποιο βαθµό συνοχής. Μια άλλη 
πιθανή αιτία σχηµατισµού φρατριών είναι η προσέγγιση γενών αρχικά άσχετων 
έπειτα από µακρό χρονικό διάστηµα γειτνιάσεως, συνεργασίας, επιγαµίας�.  

Ι.Ε.Ε., τ. Β΄, σ. 35 
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Αφού µελετήσετε προσεκτικά τα παραπάνω κείµενα και µε βάση τις ιστορικές 
γνώσεις που αποκοµίσατε από το σχολικό σας εγχειρίδιο:  
α)  Να προσδιορίσετε και να αναλύσετε το περιεχόµενο της έννοιας φρατρία.  
β)  Να τη συσχετίσετε µε τις έννοιες γένος - φυλή.  
γ)  Να εντοπίσετε την ετυµολογική προέλευση της λέξης.  
δ)  Να αναφέρετε τις συνθήκες που υπαγόρευσαν το σχηµατισµό των φρατριών.  
 
 
 

� Εργασία για το σπίτι 

 
ΠΗΓΗ 1 
 

 
 

Χάρτης µε τις µεταναστευτικές πορείες ελληνικών φυλών 
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ΠΗΓΗ 2 
�Η εξασθένιση της κεντρικής εξουσίας (µυκηναϊκά κέντρα) και η αραίωση του 
πληθυσµού � συντελούν στη µετακίνηση συγγενών προς τους Αχαιούς 
φυλών από τα ορεινά όπου κατοικούσαν στα πεδινά. Οι πρώτες µετακινήσεις 
τοποθετούνται το 1125 περίπου και µε αυτές συµπίπτει το τέλος του 
µυκηναϊκού πολιτισµού. Οι µεγάλες ηγεµονίες κερµατίζονται και καταρρέει η 
οργάνωση και λειτουργία των µυκηναϊκών κρατών�.  

Άννα Ράµου-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, σ. 33 
 
 
ΠΗΓΗ 3  
�Πολλές και αλληλένδετες µετακινήσεις ελληνικών φύλων πραγµατοποιήθηκαν 
κατά το τελευταίο τέταρτο του ΙΒ΄ αιώνα π.Χ. Κατά το 1125 π.Χ. 
διαπεραιώθηκαν από τη Στερεά στην Πελοπόννησο ∆ωριείς και Αιτωλοί. Οι 
πρώτοι, που αποτελούσαν το µεγαλύτερο µέρος του φύλου τους και είχαν 
ενισχυθεί από οµάδες άλλων φύλων που συνέρρευσαν από γειτονικές 
περιοχές και από την Ήπειρο, µοιράστηκαν σε τρεις οµάδες, η καθεµιά από τις 
οποίες έδρασε για λογαριασµό της. Η πρώτη κατέλαβε τις Μυκήνες και το 
Άργος, η δεύτερη εγκαταστάθηκε στο βορειότερο τµήµα της λεκάνης του 
Ευρώτα, όπου αργότερα έκτισε τη Σπάρτη, η τρίτη έθεσε κάτω από τον έλεγχό 
της το κέντρο της µεσσηνιακής πεδιάδος. Οι Αιτωλοί, που δεν ήταν παρά ένα 
τµήµα του φύλου τους, κατέλαβαν την Ήλιδα, δηλαδή, το χαµηλότερο µέρος 
της λεκάνης του Πηνειού. Αυτές οι εισβολές έθεσαν σε κίνηση τµήµατα των 
παλαιότερων κατοίκων. Μερικοί από αυτούς αναζήτησαν καταφύγιο σε 
γειτονικές περιοχές. Έτσι Αχαιοί από την Αργολίδα συνέρρευσαν στη βόρεια 
παραλία της Πελοποννήσου, από όπου µε τη σειρά τους εκτόπισαν τον παλαιό 
ιωνικό πληθυσµό της περιοχής και έδωσαν το όνοµά τους στην περιοχή, που 
από τότε ονοµάσθηκε Αχα?α. Αλλά οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες 
προτίµησαν να µεταναστεύσουν σε µακρινά υπερπόντια µέρη. Αχαιοί και 
Αρκάδες της Αργολίδος και της Λακωνίας, ως λίγο πριν οι πρώτοι κύριοι και οι 
δεύτεροι υποτελείς, µέτοχοι τώρα της ίδιας τύχης, διαπεραιώθηκαν στη Λέσβο, 
στην Τένεδο, στην Κρήτη, στην Παµφυλία, στην Κύπρο. Οι Ίωνες που έδιωξαν 
οι Αχαιοί από τα βόρεια παράλια της Πελοποννήσου διέρρευσαν προς τα 
παράλια του Σαρωνικού κόλπου και την Αττική, πριν ακόµη φθάσει στην 
Κορινθία ένα καθυστερηµένο τµήµα ∆ωριέων. Συγχρόνως ή λίγο αργότερα 
εισέβαλαν στη Θεσσαλία οι Θεσσαλοί, προερχόµενοι από την ηπειρωτική 
πλευρά της κεντρικής Πίνδου, καίτοι κατέλαβαν την περιοχή που θα ονοµασθεί 
αργότερα Θεσσαλιώτις, οι δεύτεροι εισχώρησαν στο Πήλιο.  
Εκτοπισµένοι από τους Θεσσαλούς, οι Βοιωτοί άφησαν την Άρνη και 
κινήθηκαν προς Ν., ως την πεδινή έκταση δυτικά από την Κωπα?δα, που την 
κατέλαβαν, αφού έδιωξαν από εκεί στίφη Θρακών�.  

Ι.Ε.Ε., τ. Β΄, σ. 2 
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ΠΗΓΗ 4        ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙΣ 
�Στις µεταναστευτικές κινήσεις ελληνικών οµάδων από το 1125 έως το 800 
π.Χ. � έλαβαν µέρος τουλάχιστον 15 από τα 32 ελληνικά φύλα που µας είναι 
γνωστά από την εποχή της Χαλκοκρατίας, συγκεκριµένα: Άβαντες, Αθαµάνες, 
Αινιάνες, Αιολείς, Αιτωλοί, Αρκάδες, Αχαιοί, Βοιωτοί, ∆ωριείς, Θεσσαλοί, 
Ίωνες, Λαπίθες, Μάγνητες, Μινύες, Μολοσσοί. � Η δωρική οµάδα που 
κατέκτησε την αργολική πεδιάδα ίδρυσε 5 αποικίες στη ΒΑ Πελοπόννησο και 
συνέβαλε στον εκδωρισµό της Μεγαρίδας, της Κρήτης και του ΝΑ Αιγαίου. Οι 
Ίωνες της Αιγιαλείας διασκορπίσθηκαν στην παρίσθµια περιοχή, στην Αττική, 
στην Εύβοια, στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο. � Από ειδολογική άποψη, 
οι µετακινήσεις αυτές � (µπορεί να θεωρηθούν ως) εισχωρήσεις ελληνικών 
φύλων από τον περίγυρο στο εσωτερικό του χώρου όπου αναπτύχθηκε ο 
µυκηναϊκός πολιτισµός. Τα φύλα που µετακινήθηκαν είχαν µείνει σε χώρες 
ορεινές και µε περιορισµένους πόρους και είχαν καθυστερήσει σε σχέση µε 
τους άλλους Έλληνες που είχαν απολαύσει τα πλεονεκτήµατα των πεδιάδων, 
των λιµανιών και των επαφών µε το Αιγαίο, την Κρήτη και την Ανατολή. 
Βέβαια, όταν άρχισαν αυτές οι µεταναστεύσεις, οι προνοµιούχοι πληθυσµοί 
(π.χ. Μυκηναίοι) είχαν περιέλθει σε παρακµή�.  

Μ. Σακελλαρίου, Ι.Ε.Ε., τ. Β΄, σσ. 26-27 
 

Με βάση το χάρτη και τις πηγές:  
α)  Να καταγράψετε τις σπουδαιότερες µετακινήσεις ελληνικών φύλων.  
β)  Να προσδιορίσετε το χρόνο έναρξης των µεταναστευτικών κινήσεων και να 
εξηγήσετε τους λόγους που τις προκάλεσαν.  

 

 

� Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία  

 
Ο Όµηρος, που τραγούδησε την �µήνιν του Αχιλλέα� στην Ιλιάδα και τις 
περιπλανήσεις του βασιλέα της Ιθάκης στην Οδύσσεια, είναι γνωστό ότι έζησε 
κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, πολύ µετά τα γεγονότα των ανθρώπων που εξιστορεί. 
Γι� αυτό και η κοινωνία των ανθρώπων που περιγράφει, η µορφή του 
πολιτεύµατος, τα όργανα εξουσίας, η νοοτροπία των ανθρώπων και η 
ιδεολογία τους µοιάζουν να ανήκουν αρκετές φορές περισσότερο στην εποχή 
τους και λιγότερο στην εποχή στην οποία αναφέρεται, δηλαδή στο 1200 π.Χ.  

 
Αφού µελετήσετε την παρακάτω βιβλιογραφία 
− Μιχ. Σακελλαρίου, Πολιτεία, Οικονοµία, Κοινωνία 1100 - 700 π.Χ., Ι.Ε.Ε., τ. Β΄,  

σσ. 34-43 
− G. Glotz, Η ελληνική �πόλις�, σσ. 45-70 
− J. B. Bury - Russwell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδας, σσ. 74-79 

να τεκµηριώσετε την παραπάνω άποψη.  


