
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές γνώσεις σας, 

α) να δώσετε τα συστατικά στοιχεία της «πόλης-κράτους». (μονάδες 10) β) Ποιες ήταν οι 

επιδιώξεις των πολιτών; Να τεκμηριώσετε την άποψή σας. (μονάδες 15)  

                                                                                                                 (μονάδες 10+15= 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη συνένωση περισσότερων χωριών είναι η πόλη, 

μια κοινωνική οντότητα τέλεια, που μπορούμε να πούμε ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη 

αυτάρκεια· συγκροτήθηκε για να εξασφαλίζει τη ζωή, στην πραγματικότητα όμως υπάρχει 

για να εξασφαλίσει την καλή ζωή.  

Αριστοτέλης, Πολιτικά, Α.2.5. (μετφρ. Δ. Λυπουρλής) 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Β 

Οι γεωγραφικές συνθήκες της Ελλάδας συνέβαλαν πραγματικά στη μόρφωση της ιστορικής 

φυσιογνωμίας της. Ο φυσικός κατακερματισμός καθορίζει ή τουλάχιστον ευκολύνει τον 

πολιτικό κατακερματισμό. […] Σύμφωνα με τον συγγραφέα των Πολιτικών (τον Αριστοτέλη), 

οι Έλληνες πέρασαν από τρία στάδια. Η πρώτη κοινότητα, που διατηρείται σε όλες τις 

εποχές με το να είναι φυσική […]  είναι η οικογένεια (οὶκία). Από την οικογένεια 

αναπτύχθηκε το χωριό (ή ἡ κώμη): Τέλος με το συνεταιρισμό αρκετών χωριών σχηματίζεται 

το ολοκληρωμένο κράτος, η τέλεια κοινωνία, η πόλη.[..] Να λοιπόν γιατί ο άνθρωπος, ο 

οποίος μόνο μέσα στην οικογένεια μπορεί να αρχίσει να αναπτύσσεται, δεν  μπορεί να 

φτάσει στην ολοκλήρωσή του παρά μόνο μέσα στην πόλη, και επομένως είναι «ὄν 

πολιτικόν». 

Glotz, G., Η ελληνική «πόλις», μτφρ. Αγνή Σακελλαρίου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1981, σσ. 11, 12 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές γνώσεις σας, α) να παρουσιάσετε και να ερμηνεύσετε την εξωτερική πολιτική του 

Φιλίππου Β΄. (μονάδες 12) β) Ποιο πολιτικό γεγονός ήταν το αποτέλεσμα της πολιτικής που 

εκείνος ακολούθησε και ποια η σημασία  του για τον ελληνισμό; (μονάδες 13)  

                                                                                                                     (μονάδες 12+13=25) 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Φίλιππος στάθηκε πολύ αυστηρός απέναντι στη Θήβα που λιποτάκτησε απ’ αυτόν την 

τελευταία στιγμή. Η Θήβα έχασε την ηγεμονία της στη Βοιωτία· όσοι απ’ τους αρχηγούς της 

επανάστασης δεν είχαν καταφέρει να ξεφύγουν, θανατώθηκαν· και μια μακεδονική φρουρά 

τοποθετήθηκε στην Καδμεία. Ο Φίλιππος επίσης θεώρησε σκόπιμο να τοποθετήσει φρουρά 

στη Χαλκίδα και στην Κόρινθο. Η Αθήνα, από την άλλη μεριά, που του είχε αντιταχθεί με τη 

μεγαλύτερη συνέπεια, δέχτηκε αναπάντεχη εύνοια. […] Με πρόσκλησή του τα διάφορα 

κράτη της κεντρικής και νότιας Ελλάδας έστειλαν αντιπροσώπους σε ένα συνέδριο στην 

Κόρινθο. Συμφωνήθηκε ότι τα κράτη θα είναι ανεξάρτητα και αυτοκυβέρνητα, 

απαγορεύτηκαν οι παράνομες εκτελέσεις ή εξορίες, κανένα κράτος δεν έπρεπε να δίνει 

καταφύγιο σε εξόριστους αγωνιστές και τα πλοία όλων των κρατών θα μπορούσαν να 

πλέουν ελεύθερα στις θάλασσες· με λίγα λόγια όλα τα κράτη έπρεπε να διατηρήσουν την 

ειρήνη. 

Botsford & Robinson, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, μτφρ. Σ.Ι.Τσιτσώνη, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1985, σσ. 

350-351. 

 

 

 

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

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

αριθμ. 14422  δημοσιευμένο θέμα] 

 


