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Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΜΔΡΟΣ A 

Ο Θνπθπδίδεο είλαη έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο πνπ έδεζε ηνλ πέκπην π. Υ. αηώλα 
θαηά ηελ Κιαζζηθή πεξίνδν ηεο αξραίαο Διιάδαο. Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα. Καηά ηε 
δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ αλάκεζα ζηελ Αζήλα θαη ηε πάξηε (431 
έσο 404 π.Υ.), ήηαλ επηθεθαιήο ηνπ ζηόινπ πνπ είρε απνζηνιή λα πξνζηαηέςεη ηελ 
Ακθίπνιε, ζηελ Θξάθε. Γελ θαηόξζσζε όκσο λα θηάζεη έγθαηξα ζηελ πόιε. Η πόιε 
έπεζε ζηα ρέξηα ηνπ παξηηάηε ζηξαηεγνύ Βξαζίδα, γεγνλόο ην νπνίν θόζηηζε είθνζη 
ρξόληα εμνξίαο ζηνλ Θνπθπδίδε. ε απηό ην δηάζηεκα είρε ηελ επθαηξία λα 
ζπγθεληξώζεη ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα θαη λα 
πξαγκαηνπνηήζεη έξεπλεο γηα ην έξγν ηνπ, ηελ Ιζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ 
Πνιέκνπ. 

Ο Θνπθπδίδεο ζεσξείηαη σο έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ηζηνξηθνύο ηεο 
Αξραηόηεηαο. Γηα λα εμεγήζεη ηελ εμέιημε ηεο Ιζηνξίαο, επηθεληξώλεηαη ζηα θπζηθά 
αίηηα θαη ζηηο πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ παξά ζηε κνίξα ή ζηελ παξέκβαζε ησλ ζεώλ. 
ην έξγν ηνπ, δελ παξνπζηάδεη ηα γεγνλόηα ζαλ απιά επεηζόδηα, αιιά ηα εμεγεί 
πξνζπαζώληαο λα ξίμεη θσο ζηνπο ιόγνπο πνπ ώζεζαλ ηνπο πξσηαγσληζηέο ηνπο 
λα δξάζνπλ κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξόπν. Δπεηδή ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί πνιύ 
ζεκαληηθέο ηηο πξάμεηο ησλ αλζξώπσλ, εηζήγαγε ζην έξγν ηνπ θάπνηεο δεκεγνξίεο 
πνπ επηλόεζε ν ίδηνο απηέο ηνλ βνεζνύλ λα εμεγήζεη ηα θίλεηξα ησλ ηζηνξηθώλ 
πξνζώπσλ. 

ΜΔΡΟΣ B 

Ο Θνπθπδίδεο απνδίδεη ζηνλ Αζελαίν εγέηε Πεξηθιή (πέκπηνο αηώλαο π.Χ.) ηελ 
παξαθάησ δεκεγνξία, ε νπνία εθθσλήζεθε πξνο ηηκή ησλ ζηξαηησηώλ πνπ 
ζθνηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ.  

Σν πνιίηεπκά καο δελ αληηγξάθεη ηνπο λόκνπο ησλ γεηηνληθώλ θξαηώλ. αληίζεηα εκείο 
απνηεινύκε ππόδεηγκα γηα ηνπο άιινπο, παξά ηνπο κηκνύκαζηε. Σν πνιίηεπκά καο 
νλνκάδεηαη δεκνθξαηία, γηαηί ε εμνπζία είλαη ζηα ρέξηα ησλ πνιιώλ θαη όρη ησλ 
ιίγσλ. Οη λόκνη καο εγγπώληαη ζε όινπο ηα ίδηα δηθαηώκαηα ζηηο ηδησηηθέο ηνπο 
ππνζέζεηο, ελώ ζηνλ δεκόζην βίν, ηα αμηώκαηα απνδίδνληαη αλάινγα κε ηελ αμία ηνπ 
θαζελόο θαη όρη ηελ θνηλσληθή ηνπ ζέζε. 

Η θνηλσληθή ζέζε δελ απνηειεί εκπόδην γηα νπνηνλδήπνηε επηζπκεί λα αζθήζεη έλα 
δεκόζην ιεηηνύξγεκα (…). Όπσο ζηελ ηδησηηθή καο δσή δελ ελνρινύκε ηνπο άιινπο, 
έηζη θαη ζην δεκόζην βίν δελ παξαβαίλνπκε ηνπο λόκνπο. Τπαθνύκε ζε απηνύο πνπ 
ηνπο έρνπκε εκπηζηεπηεί ηα αμηώκαηα θαη ππαθνύκε θαη ζηνπο λόκνπο, θπξίσο ζε 
όζνπο πξνζηαηεύνπλ ηνπο αδύλακνπο. εβόκαζηε θαη ηνπο άγξαθνπο λόκνπο, ε 
παξάβαζε ησλ νπνίσλ πξνθαιεί κεγάιε ληξνπή. 

Δπίζεο, πξνζθέξνπκε πνιιέο επθαηξίεο γηα ςπραγσγία. Οη αγώλεο θαη νη 
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ γίλνληαη όιν ηνλ ρξόλν, ν εθιεπηπζκέλνο δηάθνζκνο ησλ 
θαηνηθηώλ καο, απνηεινύλ θαζεκεξηλή πεγή επραξίζηεζεο, πνπ βνεζά λα δηώρλνπκε 
καθξηά ηηο έγλνηεο. Οη πνιπάξηζκνη θάηνηθνη ηεο πόιεο θξνληίδνπλ ώζηε  αγαζά από 
όιεο ηηο γσληέο ηνπ θόζκνπ λα ζπξξένπλ ζηελ Αζήλα θαη έηζη ηα θξνύηα από άιιεο 
ρώξεο είλαη ην ίδην γλσζηά ζηνπο Αζελαίνπο όζν θαη ηα δηθά ηνπο. 

Θνπθπδίδεο, Ιζηνξία ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ (δηαζθεπή) 
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Να αλαηξέμεηο ζην θείκελν «Η Δεκνθξαηία ζηελ Αζήλα» πνπ βξίζθεηαη ζηελ 
πξνεγνύκελε ζειίδα γηα λα απαληήζεηο ζηηο εξσηήζεηο πνπ αθνινπζνύλ. 

Δρώτηση 1: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Πνην γεγνλόο θόζηηζε ηελ εμνξία ζηνλ Θνπθπδίδε; 

Α Γελ θαηόξζσζε λα πξνζθέξεη ηε λίθε ζηνπο Αζελαίνπο ζηελ Ακθίπνιε. 
Β Σνπνζεηήζεθε επηθεθαιήο  ηνπ ζηόινπ ζηελ Ακθίπνιε. 
Γ πγθέληξσζε πιεξνθνξίεο θαη από ηα δύν αληίπαια ζηξαηόπεδα. 
Γ Ληπνηάθηεζε από ηελ Αζήλα γηα λα πνιεκήζεη ζην πιεπξό ησλ παξηηαηώλ. 

Δρώτηση 2: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Έλαο από ηνπο ζηόρνπο ηνπ ιόγνπ πνπ παξνπζηάδεηαη ζην Μέξνο Β ήηαλ λα ηηκήζεη 
ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ ζθνηώζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πξώηνπ ρξόλνπ ηνπ 
Πεινπνλλεζηαθνύ Πνιέκνπ. 

Να αλαθέξεηο ΑΚΟΜΑ έλαλ ζηόρν ηεο δεκεγνξίαο.  

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

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

Δρώτηση 3: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Πνηνο έγξαςε ηε δεκεγνξία ζην Μέξνο Β; Να αλαθεξζείο ζην θείκελν γηα λα 
εμεγήζεηο ηελ απάληεζή ζνπ. 

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

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

Δρώτηση 4: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ύκθσλα κε ην θείκελν, ζε ηη δηέθεξε ν Θνπθπδίδεο από ηνπο άιινπο ηζηνξηθνύο ηεο 
επνρήο ηνπ; 

Α Έγξαθε γηα ηνπο ζπλεζηζκέλνπο αλζξώπνπο, όρη γηα ηνπο ήξσεο. 
Β ηεξηδόηαλ ζε καξηπξίεο  παξά ζε απιά γεγνλόηα. 
Γ Δμεγνύζε ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα αλαθεξόκελνο ζε ππεξθπζηθά αίηηα. 
Γ Δζηηαδόηαλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έθαλαλ όηη έθαλαλ. 
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Δρώτηση 5: Η ΓΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Να θνηηάμεηο ην παξαθάησ απόζπαζκα ηνπ θεηκέλνπ, πνπ βξίζθεηαη πξνο ην ηέινο 
ηνπ δεύηεξνπ κέξνπο: 

«Δπίζεο, πξνζθέξνπκε πνιιέο επθαηξίεο γηα ςπραγσγία. Οη αγώλεο θαη νη 
ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο πνπ γίλνληαη όιν ηνλ ρξόλν, ν εθιεπηπζκέλνο δηάθνζκνο ησλ 
θαηνηθηώλ καο, απνηεινύλ θαζεκεξηλή πεγή επραξίζηεζεο, πνπ βνεζά λα δηώρλνπκε 
καθξηά ηηο έγλνηεο.» 

Πνηα από ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο ζπλνςίδεη θαιύηεξα απηό ην απόζπαζκα ηνπ 
θεηκέλνπ; 

Α ηελ Αζήλα, ην πνιίηεπκα επηηξέπεη ζηνλ θαζέλα λα λνκνζεηεί. 
Β Η δηαζθέδαζε θαη ε νκνξθηά απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο επράξηζηεο 

δσήο πνπ πεξλά θάπνηνο ζηελ Αζήλα. 
Γ Οη Αζελαίνη δνπλ κέζα ζε ππεξβνιηθή πνιπηέιεηα θαη δελ κπνξνύλ λα πάξνπλ ηε 

δσή ζηα ζνβαξά. 
Γ Ο δεκόζηνο βίνο θαη ε ηδησηηθή δσή ζεσξνύληαη έλα θαη ην απηό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework -Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 208-213) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε ζέκαηνο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 

Θέκα πνπ δόζεθε ζηνπο καζεηέο/ηξηεο γηα ην Πξόγξακκα PISA 2009 (πηινηηθή έξεπλα). 
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Η ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 

 
ΟΓΗΓΙΔΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 
Δρώτηση 1 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

Α. Γελ θαηόξζσζε λα πξνζθέξεη ηε λίθε ζηνπο Αζελαίνπο ζηελ Ακθίπνιε. 
 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 

 
 
Δρώτηση 2 
 
Αποδεκηή απάνηηζη 

 Δύινγε απάληεζε θαη ζύκθσλε κε ην θείκελν. Μπνξεί λα αλαθέξεηαη ζε 
έλαλ ή πεξηζζόηεξνπο ζηόρνπο ηνπ θεηκέλνπ : λα πείζεη ηνπο ζηξαηηώηεο λα 
ζπλερίζνπλ ηε κάρε, λα παξεγνξήζεη ηηο νηθνγέλεηεο ησλ λεθξώλ, λα θάλεη 
πεξήθαλνπο ηνπο Αζελαίνπο πνιίηεο, ή λα πξνβάιιεη ηηο αξεηέο ηεο 
Αζήλαο έλαληη ηεο πάξηεο ή ησλ άιισλ πόιεσλ.  
 Να θάλεη πεξήθαλνπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Αζήλαο. 

 Να πξνάγεη ηε δεκνθξαηία. 

 Να εμεγήζεη ηα πξνηεξήκαηα ηεο Αζελατθήο δεκνθξαηίαο. 

 Να πείζεη ηνλ θόζκν όηη ε Αζήλα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε παξόιν πνπ ηώξα 
αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα. 

 Να ηνλώζεη ηελ αηζηνδνμία θαη ην εζηθό. 

 Να πξνθαιέζεη ην ελδηαθέξνλ ηνπ ιανύ. 

 Να ηνλώζεη ηνλ παηξησηηζκό. 

 Να θεξδίζεη ηηο επόκελεο εθινγέο. 

 Να απμήζεη ηε δεκνηηθόηεηά ηνπ. 

 Να ζηξέςεη ηνλ θόζκν ελαληίνλ ησλ Σπαξηηαηώλ. 

Αλαθέξεηαη ζην γεγνλόο όηη ν ζηόρνο ηνπ Θνπθπδίδε είλαη λα θαηαλνήζεη 
ηα θίλεηξα ή ην ζθεπηηθό ηνπ Πεξηθιή. 
 Να εμεγήζεη ηελ ςπρνινγία ηνπ Πεξηθιή. 

 Να εμεγήζεη γηαηί έθαλε απηό πνπ έθαλε. 

 
Μερικώς αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη κόλν ζηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί ε δεκνθξαηία. 
 Να ζίμεη ην ζέκα ηεο δεκνθξαηίαο. 

 Να εμεγήζεη ηε δεκνθξαηία ζην ιαό. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 Γηα λα ηηκήζεη ηνπο ζηξαηηώηεο πνπ ζθνηώζεθαλ ζηνλ πόιεκν. [Επαλαιακβάλεη 

ηελ εθθώλεζε] 
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Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε, ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Τν ζέκα ηνπ ιόγνπ, είλαη ε Αζήλα. [Δελ αλαθέξεη ηνλ ζθνπό ηνπ θεηκέλνπ] 

 Να θάλεη ηνλ θόζκν λα γειάζεη. [Λαλζαζκέλε απάληεζε] 
 
 

Δρώτηση 3 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαθέξεηαη κε άκεζν ή έκκεζν ηξόπν ζηνλ  Θνπθπδίδε σο ηνλ ζπγγξαθέα 
ηεο δεκεγνξίαο ΚΑΙ ζην γεγνλόο όηη ν Θνπθπδίδεο απνδίδεη απηή ηελ 
δεκεγνξία ζηνλ Πεξηθιή . Παξαθξάδεη ή απιώο παξαζέηεη ην αληίζηνηρν 
ζεκείν ηνπ θεηκέλνπ. 
 Ο Θνπθπδίδεο. Τν θείκελν ιέεη:«Ο Θνπθπδίδεο απνδίδεη ζηνλ Πεξηθιή…». 

 Ο Θνπθπδίδεο. «Επεηδή ν Θνπθπδίδεο ζεσξεί πνιύ ζεκαληηθέο ηηο πξάμεηο ησλ 
αλζξώπσλ, εηζήγαγε ζην έξγν ηνπ θάπνηεο δεκεγνξίεο πνπ επηλόεζε ν ίδηνο». 

 Τν θείκελν ιέεη όηη ν Θνπθπδίδεο επηλννύζε δεκεγνξίεο γηα ινγαξηαζκό ησλ 
αλζξώπσλ γηα ηνπο νπνίνπο έγξαθε. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

 Αλαγλσξίδεη ηνλ Θνπθπδίδε σο ηνλ ζπγγξαθέα ηεο δεκεγνξίαο αιιά ρσξίο 
λα δίλεη εμήγεζε. 
 Ο Θνπθπδίδεο. 

 Έλαο ηζηνξηθόο θαη ζηξαηεγόο. [Έκκεζε αλαθνξά ζηνλ Θνπθπδίδε] 

 Αλεπαξθήο ή αόξηζηε απάληεζε. 
 Κάπνηνο άιινο. [Πνιύ αόξηζην] 

Αλεπαξθήο θαηαλόεζε ηνπ θεηκέλνπ ή κε εύινγε, ή εθηόο ζέκαηνο 
απάληεζε. 
 Ο Πεξηθιήο. 

 Τνλ έγξαςε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Πεινπνλλεζηαθνύ πνιέκνπ. 
 
 

Δρώτηση 4 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Γ. Δζηηαδόηαλ ζηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο νη άλζξσπνη έθαλαλ όηη 
έθαλαλ. 

 

Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 
 

Δρώτηση 5 
 

Αποδεκηή απάνηηζη 

Β. Η δηαζθέδαζε θαη ε νκνξθηά απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο 
επράξηζηεο δσήο πνπ πεξλά θάπνηνο ζηελ Αζήλα. 

 
Μη αποδεκηή απάνηηζη 

Άιιεο απαληήζεηο. 
 

Σεκείσζε 1. Από PISA 2009 Assessment Framework - Key Competencies in Reading, Mathematics and 
Science (ζει. 208-213) από OECD, 2009, Paris: OECD. (πξνζαξκνγή) 
Σεκείσζε 2. Μεηάθξαζε νδεγηώλ βαζκνιόγεζεο από ην Κέληξν Δθπαηδεπηηθήο Έξεπλαο. 


