ΙΣΤΟΡΙΑ Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ Β’ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:
1. Να αναφέρετε ποιοι ήταν οι στόχοι του Ευαγόρα Α’.
2. Να αξιολογήσετε το έργο του Ευαγόρα Α’.

3. Να εξηγήσετε γιατί η Ειρήνη που υπογράφηκε μεταξύ Ευαγόρα και Πέρση Βασιλιά
ονομάστηκε «έντιμη».
4. Αφού διαβάσετε την πιο κάτω πηγή, να αναφέρετε ποιος είναι ο ομιλητής, σε ποιον
απευθύνεται και ποιες συμβουλές του δίνει. Επίσης, να καταγράψετε πάνω σε ποια ιδέα
βασίζονται οι συμβουλές του και να την εξηγήσετε.
«Να θυμάσαι ότι όλοι τιμούν και θαυμάζουν κυρίως τους ανθρώπους που έχουν την
ικανότητα να είναι συγχρόνως και πολιτικοί και στρατηγοί. Όταν λοιπόν βλέπεις σε μια
πόλη να αυξάνονται εκείνοι που δείχνουν τα προτερήματα τούτα, φαντάσου τους
επαίνους που εσύ θα λάβεις, όταν προσφέρεις σε όλους τους Έλληνες τις ευεργεσίες σου
ως πολιτικός και υποτάξεις τους βάρβαρους χάρη στα στρατηγικά σου προσόντα. Εγώ
πιστεύω ότι αυτά θα έχουν καλό τέλος. Γιατί κανένας δεν θα κατορθώσει ποτέ
περισσότερα από σένα, ούτε θα γίνει ποτέ στους Έλληνες τόσο μεγάλη ευεργεσία όσο
είναι το να απαλλαγούμε από τόσους πολέμους και να επέλθει ανάμεσά μας ομόνοια,
ούτε φαίνεται πιθανό να ξαναποκτήσουν οι βάρβαροι τόσο μεγάλη δύναμη, όταν
καταλύσεις αυτή που έχουν σήμερα»
Ισοκράτης, Φίλιππος 140-141 (μετ. Σ. Παπαϊωάννου)
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5. Αφού μελετήσετε τον πιο κάτω χάρτη, να σχολιάσετε τη συμβολή του Φιλίππου στην
ανάπτυξη του κράτους της Μακεδονίας και της κατάργησης της πόλης-κράτους
(ενέργειες ισχυροποίησης της Μακεδονίας, Συνέδριο της Κορίνθου).

6. Αφού μελετήσετε προσεκτικά το πιο κάτω παράθεμα και με βάση τις ιστορικές σας
γνώσεις, να απαντήσετε στα πιο κάτω ερωτήματα:
α) Να αναφέρετε δύο (2) αλλαγές που προώθησε ο Μέγας Αλέξανδρος στον οικονομικό
τομέα και να τις αξιολογήσετε.
β) Να εξηγήσετε γιατί η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ασία χαρακτηρίστηκε
ως «ένοπλη εξερεύνηση» (τουλάχιστον δύο λόγοι), κάνοντας αναφορές και στο
παράθεμα.
«Ο Αλέξανδρος υπήρξε πολιτική και στρατιωτική μεγαλοφυία. Η ίδρυση πάνω από 70 πόλεων
μεταξύ των ακτών της Μεσογείου και των Ινδιών και η εγκατάσταση σ’ αυτές πολλών Ελλήνων
αποίκων οδήγησαν στην εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού. Σε πολλές μάλιστα από αυτές τις
περιοχές ο πολιτισμός αυτός διατήρησε ζωντανές τις μνήμες του ελληνικού παρελθόντος για
πολλούς αιώνες, όπως θα δούμε και παρακάτω. Η Αλεξάνδρεια , μια από αυτές τις πόλεις, ίσως
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η πιο σημαντική, η λαμπρή πόλη που έκτισε ο Αλέξανδρος στην Αίγυπτο, έγινε την εποχή των
διαδόχων του, των Πτολεμαίων, το πιο σημαντικό κέντρο καλλιέργειας και ακτινοβολίας των
επιστημών, των γραμμάτων και της τέχνης, και έμεινε από τότε ως σήμερα κύρια θύρα εισόδου
του δυτικού πολιτισμού στην Ανατολή. Η διασπορά των νέων πόλεων έφερε σε μόνιμη επαφή
το ελληνικό πνεύμα με πολλούς λαούς και οδήγησε στην επέκταση του οικονομικού ορίζοντα
από την Ισπανία ως τις Ινδίες. Αναπτύχθηκε τότε για πρώτη φορά μια παγκόσμια οικονομική
συνεργασία και τέθηκαν οι βάσεις για την εξάπλωση του ελληνικού πολιτισμού και της
ελληνικής γλώσσας, που στη συνέχεια θα γίνει μέσον επικοινωνίας των λαών.»
Πηγή: http://archive.imconstantias.org.cy/2573.html
7.

Αφού διαβάσετε την πιο κάτω πηγή να περιγράψετε τη συμβολή των Κυπρίων βασιλέων
στην εκστρατεία του Αλεξάνδρου και να σχολιάσετε τα αποτελέσματα της εκστρατείας
αυτής αναφορικά με την Κύπρο.
«Η κατάληψη της Τύρου ήταν καθοριστικής σημασίας για τα επεκτατικά σχέδια του
Μεγάλου Αλεξάνδρου, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τελικά η Τύρος καταλήφθηκε με τη
ενεργή συμβολή των ναυτικών δυνάμεων των κυπρίων βασιλέων. Γ’ αυτό και ο Μέγας
Αλέξανδρος, προχώρησε στη γενναιόδωρη ανταμοιβή των κυπρίων βασιλέων.
Ειδικότερα, οι κύπριοι βασιλείς, στο εξής θ’ αποφάσιζαν αυτόνομα για τις υποθέσεις
τους, αν και ολόκληρο το νησί προσαρτήθηκε από τον Μέγα Αλέξανδρο»
Πηγή: http://www.e-villages.org/default_print.asp?id=301
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