
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Αντλώντας πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και βασιζόμενοι στις γνώσεις σας (α) να 

αναφερθείτε στις πηγές προέλευσης των δούλων κατά την ομηρική εποχή, δίνοντας ένα 

παράδειγμα για την κάθε περίπτωση (μονάδες 10) και (β) να σχολιάσετε κριτικά τις δυνατότητες 

κοινωνικής ανέλιξης που ένας δούλος μπορούσε, υπό προϋποθέσεις, να αποκτήσει εντός του 

οίκου. (μονάδες 15)   

(μονάδες 10+15=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Στα ομηρικά ποιήματα ο πόλεμος είναι ο κύριος παράγοντας δουλείας, αφού όταν κυριεύεται μια 

πόλη, οι γυναίκες και τα παιδιά γίνονται λάφυρα του νικητή. Η πειρατεία παίζει επίσης σημαντικό 

ρόλο: τον νεαρό Εύμαιο τον απήγαγαν Φοίνικες έμποροι-πειρατές, με τη συνεργία μιας δούλης 

από τη Σιδώνα, την οποία επίσης είχαν απαγάγει πειρατές από την Τάφο. Η Οδύσσεια αναφέρει 

ακόμη μια δούλη που γεννήθηκε στον οίκο του Οδυσσέα: η Μελανθώ η κόρη του Δόλιου, η οποία 

φέρθηκε με αγνωμοσύνη στην Πηνελόπη, που την ανέθρεψε από την παιδική της ηλικία σαν να 

ήταν παιδί της. Τα ποιήματα δεν αναφέρουν καμία περίπτωση χειραφέτησης δούλου. Ένας 

δούλος όμως απολαμβάνει ενίοτε κάποια αυτονομία -ο Εύμαιος είχε αγοράσει έναν δούλο με 

δική του πρωτοβουλία και με δικά του έξοδα-, και ένας καλός κύριος ξέρει να ανταμείβει τους πιο 

αφοσιωμένους υπηρέτες, παραχωρώντας τους έναν κλήρο γης, ένα σπίτι και μια γυναίκα.  

Pierre Carlier, Ο Όμηρος, μτφρ. Αν. Κεφαλά, Πατάκης, Αθήνα 2005, σ. 187. 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Ο παρακάτω λόγος εκφωνήθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο στους Μακεδόνες βετεράνους το 323 π.Χ. 

Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις με τις πληροφορίες που αντλείτε από το κείμενο να 

αναφέρετε και να σχολιάσετε κριτικά: (α) δύο φράσεις με τις οποίες παρουσιάζονται οι 

εσωτερικές μεταρρυθμίσεις του Φιλίππου ως έργο εκπολιτισμού (μονάδες 12) και (β) τα σημεία 

στα οποία γίνεται αναφορά στη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) και στα αποτελέσματά της. 

(μονάδες 13)   

(μονάδες 12+13=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Φίλιππος λοιπόν, αφού σας παρέλαβε περιφερόμενους και φτωχούς, να βόσκετε λίγα πρόβατα 

στα βουνά, ντυμένοι με προβιές, και να πολεμάτε για να τα εξασφαλίσετε με δυσκολία εναντίον 

των Ιλλυριών και των Τριβαλλών και των γειτόνων Θρακών, αντί για προβιές σας έδωσε να 

φοράτε χλαμύδες, και σας κατέβασε από τα βουνά στις πεδιάδες, και σας έκανε ικανούς να 

πολεμάτε τους βάρβαρους γείτονές σας, έτσι που να στηρίζετε την ασφάλειά σας όχι τόσο στην 

οχυρότητα των τόπων σας, αλλά στην προσωπική σας ανδρεία. Και σας έκανε κατοίκους πόλεων, 



και σας εφοδίασε με νόμους και ήθη χρηστά. […] Και τους Αθηναίους και τους Θηβαίους, που 

καιροφυλακτούσαν πάντα να επιτεθούν στη Μακεδονία, τους ταπείνωσε σε τέτοιο βαθμό, ώστε, 

αντί να καταβάλλετε εσείς φόρους στους Αθηναίους και να είστε υπήκοοι των Θηβαίων, να 

ζητούν εκείνοι από εμάς να τους παράσχουμε ασφάλεια. Κι αφού κατέβηκε στην Πελοπόννησο, 

διευθέτησε εκεί τα πράγματα. Κι όταν αναγορεύτηκε αρχηγός με απόλυτη εξουσία όλης της 

υπόλοιπης Ελλάδας για την εκστρατεία εναντίον του Πέρση βασιλιά, απέδωσε αυτή τη δόξα όχι 

στον εαυτό του αλλά στο κοινό των Μακεδόνων. 

Αρριανού Αλεξάνδρου Ανάβασις, 7.9 


