
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

3.α. Για τθν απάντθςθ ςτο πρϊτο ερϊτθμα οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται, μζςα από τθν 

κριτικι ανάγνωςθ τθσ ιςτορικισ πθγισ, να αξιοποιιςουν τισ εξισ  πλθροφορίεσ: 

 «Ο διμαρχοσ Τιβζριοσ Σεμπρϊνιοσ Γράκχοσ πζτυχε να ψθφιςτεί ςτθ ςυνζλευςθ του 

λαοφ ζνασ αγροτικόσ νόμοσ ο οποίοσ αποςκοποφςε ςτθν ανανζωςθ τθσ ρωμαϊκισ 

αγροτικισ τάξθσ.» 

 «Τα κτιματα αυτά περιζρχονταν ςτθν ιδιοκτθςία εκείνων που τα κατείχαν ωσ τότε.» 

 «Τα κτιματα που αποδεςμεφονταν, χάρθ ςτον περιοριςμό του μεγζκουσ τθσ 

ιδιοκτθςίασ, κα μοιράηονταν ανάμεςα ςτουσ φτωχοφσ γεωργοφσ ςε κλιρουσ 

μεγζκουσ 30 πλζκρων, οι οποίοι όμωσ κα ζπρεπε να παραμείνουν ςτο εξισ κρατικι 

ιδιοκτθςία.» 

 «Αυτό υποδιλωνε θ καταβολι ενόσ μικροφ ενοικίου ζτςι ϊςτε οι κλιροι να μθν 

είναι δυνατό να αγοράηονται από τουσ πλοφςιουσ γαιοκτιμονεσ.» 

Από τθν ιςτορικι αφιγθςθ του ςχολικοφ βιβλίου [Οι ςυνζπειεσ των κατακτιςεων, Οι 

μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ] μποροφν να αξιοποιθκοφν πλθροφορίεσ από το 

απόςπαςμα: «Ο Τιβζριοσ Γράκχοσ, όταν εκλζχτθκε διμαρχοσ … ζγγειο ιδιοκτθςία.» 

Μζςα από τθ ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ πθγισ και ιςτορικισ αφιγθςθσ αναμζνεται 

να δομθκεί ζνα ςυνκετικό κείμενο που να παρουςιάηει το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ 

του αγροτικοφ νόμου που ψθφίςτθκε επί Τιβζριου Γράκχου ςτθ Ρϊμθ. 

 

3.β. Για τθν απάντθςθ ςτο δεφτερο ερϊτθμα οι μακθτζσ/-τριεσ αναμζνεται, μζςα από τθν 

κριτικι ανάγνωςθ τθσ ίδιασ ιςτορικισ πθγισ, να αξιοποιιςουν  τισ εξισ πλθροφορίεσ:  

 «Ωςτόςο θ αντίςταςθ των πλουςίων ιταν ςφοδρότερθ απ’ όςο αναμενόταν.  Όταν ο 

Τιβζριοσ Γράκχοσ προςπάκθςε να επανεκλεγεί διμαρχοσ για το επόμενο 

υπθρεςιακό ζτοσ, οι αντίπαλοι του οργάνωςαν μία μαηικι ςφαγι κατά τθν οποία 

φονεφκθκαν ο διμαρχοσ και πολλοί οπαδοί του.» 

Από τθν ιςτορικι αφιγθςθ του ςχολικοφ βιβλίου [Οι ςυνζπειεσ των κατακτιςεων, Οι 

μεταρρυκμιςτικζσ προςπάκειεσ] μποροφν να αξιοποιθκοφν πλθροφορίεσ από τα 

αποςπάςματα: «Η αντίδραςθ όμωσ των ςυγκλθτικϊν … δεν τον εφάρμοςαν.» και «Ωςτόςο, 

οι ςυγκλθτικοί … να τον ςκοτϊςει.».  



Μζςα από τθ ςυνδυαςτικι προςζγγιςθ πθγισ και ιςτορικισ αφιγθςθσ αναμζνεται 

να δομθκεί ζνα ςυνκετικό κείμενο που να παρουςιάηει τθν αντίδραςθ των ςυγκλθτικϊν 

ςτισ μεταρρυκμίςεισ των Γράκχων και τθν τραγικι κατάλθξι τουσ. 


