
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω γραφήματα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, (α) να 

παρουσιάσετε τους λόγους που οδήγησαν σε οικονομική κρίση τον ομηρικό κόσμο προς τα 

τέλη του 9ου αι. π.Χ. (μονάδες 15) (β) Να ελέγξετε εάν οι παραπάνω λόγοι επιβεβαιώνονται 

από τα αρχαιολογικά δεδομένα, στις περιπτώσεις της Αττικής και της Αργολίδας. (μονάδες 

10)  

                                                                                                                  (μονάδες 15+10=25) 

ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ 

 

Γράφημα 1: Ο αριθμός των τάφων ανά γενιά στην Αττική 

 

Γράφημα 2: Ο αριθμός των τάφων ανά γενιά στην Αργολίδα 

 

Πηγή: A. Snodgrass, Archaic Greece, Berkeley 1980 
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2ο ΘΕΜΑ  

Αντλώντας στοιχεία από  το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, (α) να 

παρουσιάσετε τις αποφάσεις του συνεδρίου της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο 

και στις ελληνικές πόλεις. (μονάδες 15) (β) Να εξηγήσετε τη σημασία των αποφάσεων του 

συνεδρίου αυτού για τον ελληνισμό. (μονάδες 10)   

                                                                                                                  (μονάδες 15+10=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[…] Συνασπισμοί ανάμεσα σε μερικές πόλεις-κράτη για στρατιωτικούς σκοπούς είχαν κατά 

καιρούς σχηματιστεί και την έννοια της γενικής ειρήνης ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις-

κράτη την είχαν εκμεταλλευτεί κατά καιρούς η Σπάρτη και η Θήβα, προκειμένου να 

προωθήσουν τη δική τους ηγεμονία και μάλιστα με περσική οικονομική βοήθεια. Αλλά (…) 

όταν το Συνέδριο των Ελλήνων, το Κοινό των Ελλήνων, προχώρησε σε συμμαχία με τους 

Μακεδόνες (τους Έλληνες του βορρά) και έδωσε στον Φίλιππο την αρχηγία των δυνάμεων 

του Κοινού των Ελλήνων για την ετοιμαζόμενη εκστρατεία, είχε στην πραγματικότητα 

δημιουργηθεί μία στρατιωτική ένωση που ήταν σε θέση να εγγυηθεί την ειρήνη σε όλον τον 

Ελληνισμό της ηπειρωτικής και νησιωτικής ελληνικής γης˙ ήταν επίσης σε θέση ο 

συνασπισμός αυτός να ελευθερώσει τις ελληνικές πόλεις-κράτη στη Μικρά Ασία και να 

εξασφαλίσει την έξοδο του πλεονάζοντος ελληνικού πληθυσμού προς την Ασία, γιατί ο 

πληθυσμός αυτός με την παρουσία του στον ελληνικό χώρο συνέβαλλε στην ένταση των 

εσωτερικών ταραχών στις ελληνικές πόλεις-κράτη.  

Hammond, N., Το θαύμα που δημιούργησε η Μακεδονία, μτφρ. Φ.Κ.Βώρος, Παπαδήμα, 

Αθήνα, σ. 181    

    

 

 

*[Τα θέματα της ΟΜΑΔΑΣ Α΄ που προηγούνται, συμπληρώνουν τα ανωτέρω και 

μοριοδοτούνται στο 50% της συνολικής βαθμολογίας, βρίσκονται διατυπωμένα στο υπ. 

αριθμ. 12520  δημοσιευμένο θέμα] 

    


