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Διαγώνισμα επαναληπτικό Ά γυμνασίου ΙΣΤΟΡΙΑ –ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ 

Σωστό ή λάθος  

1. Οι Σουμέριοι ανακάλυψαν τον τροχό.  

2. Ο Κώδικας Χαμουραμπί είναι η αρχαίοτερη νομοθεσία. 

3. Το έπος Γιλγαμές αποτελεί το πολυτιμότερο καρπό πνευματικής ανάπτυξης και είναι 

δημιούργημα των Σουμέριων.  

4. Στους Σουμέριους οφείλονται οι πρώτες συγκροτημένες πόλεις.  

5. Οι πυραμίδες κτίζονται κατά τη διάρκεια του Αρχαίου Βασιλείου.  

6. Οι Αιγύπτιοι χρησιμοποιούν τη σφηνοειδή γραφή.  

7. Οι Χετταίοι διαλύθηκαν από τους λαούς της θάλασσας.  

8. Οι Φοίνικες σχημάτισαν ενιαίο κράτος.  

9. Οι Εβραίοι ήταν μονοθεϊστικός λαός.  

10. Οι Εβραίοι ήταν ένας από τους λαούς της Παλαιστίνης.  

11. Οι Βαβυλώνιοι και οι Αιγύπτιοι ήταν λαοί που αναπτύχθηκαν στην περιοχή της 

Μεσοποταμίας.  

12. Η ταρίχευση ήταν εφέυρεση των Αιγυπτίων και η επεξεργασία μετάλλων των Σουμέριων.  

13. Το βαβυλωνιακό κράτος ανέπτυξε την επιστήμη της φυσικής.  

 

Κατατοπιστικά σημείωματα  

Πυραμίδες (πολιτισμός, τι ήταν και πότε κτίστηκαν) 

Φαραώ (τι ήταν, αρμοδιότητες) 

Όσιρις (ποιου λαού θεός ήταν, τι πρέσβευε) 

  

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

Που βρέθηκαν οι πινακές των Χεττάιων και τι πληροφορίες μας δίνουν (3 σημεία) 

Ποια είναι η προσφορά των Φοινίκων στο πολιτισμό; 

Να συμπληρώσεις τον πιο κάτω πίνακα όπου είναι απαραίτητο.  

 Σουμέριοι Βαβυλώνιοι  Χετταίοι Φοινικες  Εβραίοι Αιγύπτιοι  

Γραφή  
 

       

Πόλεις 
Σημαντικές  
 
 

       

Θρησκεία         
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Καινοτομίες 
 
  

       

 

 

 

 

Πηγή 1. 

Η λέξη πολιτισμός είναι πολύ δύσκολο να ορισθεί από επιστημονική άποψη και οι γνώμες των 

ιστορικών ποικίλουν. Ως πολιτισμό, κατά μία άποψη, μπορούμε να ορίσουμε ένα (ή το τελικό;) 

στάδιο της εξελίξεως του ανθρώπου αφού θέσουμε τις παρακάτω προϋ- ποθέσεις. Πρώτη 

προϋπόθεση για την ύπαρξη πολιτισμού σε μία κοινωνία είναι η μόνιμη εγκατάσταση των μελών 

της και η δημιουργία αστικών κοινοτήτων. Δεύτερο κριτήριο εί- ναι η ύπαρξη συστήματος 

γραφής. Τρίτη προϋπόθεση είναι το υψηλό πνευματικό επίπεδο που αποδεικνύεται με την 

ύπαρξη νόμων, θρησκευτικών παραδόσεων, λογοτεχνίας και τέχνης. 16 Οι δύο τελευταίοι λόγοι 

είναι αυτοί που ουσιαστικά καθορίζουν την ύπαρξη πο- λιτισμού γιατί εμπεριέχουν τα στοιχεία 

εκείνα που διαχωρίζουν καθαρά την κοινωνία των λαών της Μεσοποταμίας από την κοινωνία 

των ανθρώπων της Νεολιθικής Εποχής. Όλα τα ανωτέρω χαρακτηριστικά εμφανίσθηκαν στην 

Μεσοποταμία μεταξύ περίπου του 3100 και του 2800 π.Χ. και έτσι μπορούμε να λέμε ότι ο 

Πολιτισμός και "η Ιστορία αρχίζουν στην Σουμερία". 

1. Πότε υπάρχει πολιτισμός σε μια κοινωνία. 

2. Να αιτιολογήσετε την άποψη ότι ο πολιτισμός και η ιστορία αρχίζουν από τους 

Σουμέριους. 

3. Οι Αιγύπτιοι σε ποια σημεία ανέπτυξαν πολιτισμό; 

 

Πηγή 2. 

Ο επισκέπτης που θα ταξίδευε στην Πρωτοεγγράμματη Μεσοποταμία και θα πλη- σίαζε 

προς την Ουρ (Ur, CAWH:1.11R), θα έβλεπε πρώτα-πρώτα αγρότες να καλλιεργούν τα 

χωράφια τους με άροτρα που τα έσερναν βόδια. Θα παρατηρούσε ακόμη ότι μερικοί 

χωρικοί χρησιμοποιούσαν ορειχάλκινα δρεπάνια για να θερίσουν τα σπαρτά. Θα 

διέκρινε μικρά ιστιοφόρα να πλέουν στο ποτάμι μεταφέροντας προϊόντα προς και από 

την πόλη. Θα του έκανε εντύπωση το ζι- γκουράτ (ziggurat), ένα μεγάλο κτίσμα σε σχήμα 

κολούρου πυραμίδας με το ιερό στην κορυφή, που ήταν η κατοικία του θεού της πόλεως. 

Μόλις έμπαινε στην πόλη θα αντιλαμ- βανόταν τους τεχνίτες, διορισμένους από την 

κοινότητα, να κατασκευάζουν ορειχάλκινα εργαλεία και όπλα ενώ ορισμένοι θα 

περιέστρεφαν τον τροχό για να φτιάξουν αγγεία. Οι έμποροι θα συνδιαλέγονταν με τους 

πελάτες τους για την αγορά μετάλλων, λίθων και άλ- λων αναγκαίων που δεν υπήρχαν. 

Κάπου στην πόλη θα υπήρχαν και οι γραφείς, που θα χάραζαν πάνω σε πήλινες πλάκες 
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σύμβολα κρατώντας σημειώσεις για την διαχείριση του ναού. Τα σύμβολα αυτά, κυρίως 

παραστάσεις κάποιου ζώου, ήταν η πρώτη μορφή της γραφής. 

 

Σε ποιο πολιτισμό αναφέρεται η πιο πάνω πηγή; Να αιτιολογήσεις την απάντηση σου. 

 

Πηγή 3. 

Παρ’ όλα αυτά, το λαμπρότερο έργο της βασιλείας του Χαμμουραβί είναι οι νόμοι του (δες 

Ιστορική Πηγή 2). Ο κώδικας του Χαμμουραβί δεν αποτελεί νέα νομοθεσία στο σύ- νολό 

του αλλά είναι ένα μείγμα παλαιών και νέων νόμων. Οι κάτοικοι της Μεσοποταμίας 

διέπονταν πάντα από το εθιμικό δίκαιο, τους άγραφους νόμους που διατηρούνταν από 

γε- νιά σε γενιά, αλλά και από γραπτούς νόμους, ήδη από την εποχή των Σουμερίων, τους 

ο- ποίους βέβαια ο κάθε ισχυρός άνδρας συμπλήρωνε ανάλογα με τις ανάγκες της εποχής 

του, όπως έκανε και ο Χαμμουραβί. 37 Η σπουδαιότητα του Κώδικα έγκειται στο γεγονός 

ότι είναι μια νομοθετική καταγραφή που μας αποκαλύπτει πολλά στοιχεία για την ζωή 

στην Αρχαία Βαβυλωνιακή Περίοδο. Η βάση του σουμερικού νόμου, κατά τον οποίο υ- 

πήρχε η δυνατότητα αποζημιώσεως του παθόντα σε χρήμα, έχει τώρα αντικατασταθεί με 

θάνατο, ακρωτηριασμό ή σωματική τιμωρία χωρίς να υπάρχει διαχωρισμός των εκ 

προθέ- σεως με των εξ αμελείας πράξεων. Ο νόμος, δηλαδή, βασίζεται στην αρχή της 

αντεκδική- σεως. Αντιθέτως, όμως, είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι νόμοι που 

αφορούν στην οικογένεια και στην περιουσία δεν απέχουν πολύ από το να αντανακλούν 

σημερινές αντι- λήψεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπήρχε η δυνατότητα της 

συγχωρέσεως. Για παράδειγμα, παρά το γεγονός ότι η μοιχεία της συζύγου τιμωρούνταν 

με θάνατο, ο σύζυγος μπορούσε να την συγχωρέσει, και ο βασιλιάς τον εραστή της, και 

έτσι να γλιτώσουν από το να δε- θούν οι δύο εραστές μαζί και να πεταχθούν στο ποτάμι.   

 

 

 

Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] νοίκιασε αγρό για να τον καλλιεργήσει αλ- λά το 

χωράφι δεν παρήγαγε γεννήματα, αποδεικνύεται ότι δεν εργάσθηκε στον α- γρό και θα 

δώσει [ποσότητα] δημητριακών στον ιδιοκτήτη του χωραφιού με βάση [την απόδοση] των 

αγρών που γειτονεύουν με τον νοικιασμένο. [...] 

 

Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος άνθρωπος] έκανε νόημα με το δάχτυλο σε αφιερωμένη [σε 

ναό] γυναίκα ή στην σύζυγο [άλλου] άρχοντα [ή ελεύθερου], αλλά δεν προχώ- ρησε 

περισσότερο, θα συρθεί αυτός ο άρχοντας [ή ελεύθερος] με την βία μπροστά στους 

δικαστές και επιπλέον θα του κόψουν τα μισά [μαλλιά]. 

Εάν έχει τσακίσει το κόκαλο [άλλου] άρχοντα [ή ελεύθερου], [τότε και] το δικό του 

κόκαλο θα τσακισθεί. 

Εάν άρχοντας [ή ελεύθερος] κτύπησε την θυγατέρα [άλλου] άρχοντα [ή ελεύθε- ρου] και 

έγινε η αιτία να αποβάλλει, θα πληρώσει δέκα σέκελς [shekels] ασήμι39 για το έμβρυό της. 

James B. Pritchard, ed. Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament, 3rd. 

ed. with Supp. (Princeton: Princeton Un. Press, 1969), "The Code of Hammurabi", pp 163-
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180. Μετάφραση από την σφηνοειδή γραφή T. J. Meek. Μετάφραση και Σχόλια Δ. Ι. 

Λοΐζος. 

 

1. Ποιου λαού ήταν επίτευγμα ο κώδικας Χαμουραμπί; 

 

2. Tι γνωρίζετε για τον κώδικα αυτό και πως θα τον χαρακτηρίζετε σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στις  πιο πάνω πηγες; 

 

3. Τι είδους πηγή είναι η δεύτερη και γιατί; 

 

Πηγή 4. 

Ο βασιλιάς, που θεωρούνταν συνάμα και θεός, ήταν ο ιδιοκτήτης της αιγυπτιακής γης, 

των κατοίκων της αλλά και των περιουσιών τους. Όποιος ήθελε, όμως, μπορούσε να 

τον πλησιάσει και να του απευθύνει τα παράπονά του χωρίς να ξεχνάει ότι ο φαραώ 

κατεί- χε πρωτίστως θέση θεϊκή. Ο βασιλιάς ήταν γιος του Ρα, του θεού ήλιου, και 

από το τέλος του Αρχαίου Βασιλείου, όταν πέθαινε, ταυτιζόταν με τον θεό Όσιρη. 

Ήταν επίσης ο μέγας αρχιερέας, αν και οι αιγυπτιακοί ναοί διοικούνταν από τους 

ιερείς που, ανάλογα με την περίοδο, είχαν μεγαλύτερη ή μικρότερη δύναμη. 

 

1. Σε ποιο πολιτισμό αναφέρεται η πιο πάνω πηγή και τι γνωρίζετε για την κοινωνική 

διαστρωμάτωση του; 

 

 

Πηγή 5. 

Η αιγυπτιακή θρησκεία πήγασε αρχικά από τις παρατηρήσεις των ανθρώπων για τα φυσικά 

εκείνα φαινόμενα που έδιναν ζωή στον Νείλο και, κατ’ επέκταση, και στους Αιγυπτίους. Στην 

Αίγυπτο, οι άνθρωποι πίστευαν ότι ασχολίες της καθημερινής ζωής προστατεύονταν από τους 

θεούς. Σταδιακά, έφθασαν στο σημείο να συλλάβουν την ιδέα ότι θα μπορούσε κάτι από τον 

άνθρωπο να ζήσει μετά τον θάνατο. 

1.Τι γνωρίζετε για την αιγυπτιακή θρησκεία και ποιο επίτευγμα τους συνδέεται με την 

θρησκευτική τους πίστη; 

 


