
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες που αντλείτε από το παρακάτω 

κείμενο, να απαντήσετε τεκμηριωμένα στα εξής: (α) Ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις που 

ενίσχυσαν το δημοκρατικό πολίτευμα και σε ποιον αποδίδονται; (μονάδες 12) (β) Ποιο από 

τα αναφερόμενα μέτρα θεωρείτε ότι συνέβαλε περισσότερο στην ενίσχυση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και γιατί; (μονάδες 13)    

                                                                                                                        (μονάδες 12+13= 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Μετά τη δολοφονία του Εφιάλτη αρχηγός των δημοκρατικών αναδεικνύεται ο Περικλής και 

εισηγείται μέτρα που ενισχύουν τη δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος. Η Βουλή των 

πεντακοσίων και η Ηλιαία, των οποίων οι δικαιοδοσίες αυξήθηκαν με τις μεταρρυθμίσεις 

του Εφιάλτη, είναι αρχές κληρωτές προσιτές σε όσους έχουν αποκτήσει το δικαίωμα του 

πολίτη με τις μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη, οι οποίοι και συναπαρτίζουν την εκκλησία του 

δήμου. Η ανάδειξη των αρχόντων με κλήρο, γνώρισμα δημοκρατικό, είχε εισαχθεί το 487 

π.Χ. Οι άποροι όμως δεν επιζητούσαν τα αξιώματα γιατί η οικονομική τους κατάσταση δεν 

επέτρεπε να παραμελούν τις βιοτικές τους ασχολίες. Προς θεραπεία αυτής της κατάστασης 

εισάγεται η μισθοφορά. Αρχικά έπαιρναν μισθό τα μέλη της Ηλιαίας (ηλιαστικός) […], 

αργότερα και τα μέλη της βουλής (βουλευτικός) […], φαίνεται μάλιστα πως πριν από το 

θάνατο του Περικλή το μέτρο επεκτάθηκε σε όλους τους κληρωτούς άρχοντες. 

Α. Ραμού-Χαψιάδη, Σωτήρες της Ελλάδος (Ηρόδ. VII. 139.5)· Ναυκράτορες (Θουκ. V 97, 109, 

VI. 18.5), Καρδαμίτσα, Αθήνα 1994, σσ. 26-27.   

 

2ο ΘΕΜΑ 

Το κείμενο που ακολουθεί προέρχεται από μια επιγραφή από την Κορώνεια της Βοιωτίας 

και διασώζει επιστολή του αυτοκράτορα Αντωνίνου του Ευσεβούς (138-161 μ.Χ.) προς τους 

κατοίκους της πόλης.  

Αφού μελετήσετε την επιγραφή να διερευνήσετε τα εξής: (α) Ποιες πληροφορίες αντλούμε 

σχετικά με τις εξουσίες που περιβάλλουν τον αυτοκράτορα μέχρι τη στιγμή της σύνταξης 

του παρόντος εγγράφου και τι εξυπηρετεί, κατά τη γνώμη σας, η αναφορά τους σε μια 

αυτοκρατορική επιστολή; (μονάδες 12) (β) Ποιους λόγους επικαλείται ο αυτοκράτορας 



αναφορικά με την αποστολή του εγγράφου προς τους κατοίκους της Κορώνειας και με 

ποιες διατυπώσεις εκφράζει τη «φιλελληνική» πολιτική του; (μονάδες 13)  

                                                                                                                     (μονάδες 12+13=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Αυτοκράτωρ Καίσαρας, υιός του θεού Αδριανού, εγγονός του θεού Τραϊανού Παρθικού, 

δισέγγονος του θεού Νέρβα, Τίτος Αίλιος Αδριανός Αντωνίνος Σεβαστός, μέγιστος 

αρχιερέας, διανύοντας το τρίτο έτος της δημαρχικής εξουσίας του, ύπατος για τρίτη φορά, 

πατέρας της πατρίδας, απευθύνω χαιρετισμό στους άρχοντες, στη βουλή και στον δήμο της 

Κορώνειας· και επειδή δικαίως αποτίσατε φόρο τιμής στη μνήμη του θεού πατέρα μου, και 

επειδή κατά τον πρέποντα τρόπο σημειώσατε την εξουσία μου και επειδή εκδηλώσατε 

πρόθυμα τη χαρά σας για την απόκτηση του γιου μου, συμπεριφέρεστε όπως αρμόζει σε 

Έλληνες.  

Τη διεκπεραίωση της πρεσβείας ανέλαβε ο Δημήτριος, υιός του Διονυσίου, στον οποίο 

(ορίζω) να καταβληθούν τα οδοιπορικά, αν δεν του έχουν εξασφαλισθεί εκ των προτέρων· 

Να είστε καλά. 

Inscriptiones Graecae VII 2870  

 

 

 

 

 

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

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

αριθμ. 13878  δημοσιευμένο θέμα] 

 

 
 


