
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

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

παρουσιάσετε τις συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις που 

ενεπλάκησαν σε αυτόν. (μονάδες 10) (β) Να αναδείξετε τα βασικά σημεία και τις συνέπειες 

της Ανταλκιδείου ειρήνης (386 π.Χ.) (μονάδες 15). 

(μονάδες 10+15 = 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[…]Το τέλος του Πελοποννησιακού Πολέμου έκανε φανερή τη μεγάλη κρίση από την οποία 

χειμαζόταν ο ελληνικός κόσμος σε όλους τους τομείς της πολιτειακής, οικονομικής και της 

κοινωνικής του ζωής[…] Χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς πόρους ζωής και όλοι 

αισθάνονταν σαν εφιάλτη την έλλειψη δικαιοσύνης[…] Τούτα όλα τα φαινόμενα δεν ήσαν 

παρά συμπτώματα της βαριάς νόσου που κατέτρυχε τον οργανισμό του ελληνικού κράτους, 

την πόλη[…] Για την ιστορία των Ελλήνων η ειρήνη του «Βασιλέως» αντιπροσωπεύει μια 

από τις πιο ταπεινές στιγμές της έσχατης παρακμής. Χρησιμοποιώντας η Περσία το αξίωμα 

εκείνο που αποτελούσε το Α και το Ω της πολιτειακής ζωής των Ελλήνων, το αξίωμα της 

αυτονομίας των διαφόρων μεμονωμένων πόλεων, για να κατακερματίσει την Ελλάδα σε 

αδύναμα κρατίδια, και επιβάλλοντας την παρουσία του μεγάλου βασιλέως ως εγγύηση της 

κατάστασης αυτής, η μεγάλη δύναμη της Ανατολής κατόρθωσε επί τέλους να θέσει το πόδι 

της πάνω στον αυχένα του Ελληνισμού[…]  
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2ο ΘΕΜΑ 

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

παρουσιάσετε τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου πολιτεύματος που εγκαθιδρύθηκε και 

ονομάστηκε Principatus. (μονάδες 10) (β) Να εξηγήσετε τη σημασία του τίτλου Αύγουστος 

που έλαβε τελικά ο Οκταβιανός. (μονάδες 15) 

(μονάδες 10+15 = 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 



[…]σε μια συνεδρίαση της Συγκλήτου το 27 π.Χ. (ενν. ο Οκταβιανός) δήλωσε πως 

παραιτείται από τις έκτακτες εξουσίες του και κήρυξε επίσημα την παλινόρθωση του 

παλαιού πολιτεύματος. Στην ίδια συνεδρία όμως η Σύγκλητος επέμεινε ότι ο Οκταβιανός 

έπρεπε να δεχθεί νέες εξουσίες, στρατιωτικές και διοικητικές, για τις οποίες θα γίνει λόγος 

εκτενέστερα παρακάτω. Αυτές οι εξουσίες εδραίωσαν τη θέση που είχε ως προϊστάμενος 

της Συγκλήτου και Πρώτος Πολίτης ή princeps· εκείνη την ημέρα (13 Ιανουαρίου του 27 π.Χ.) 

γεννήθηκε η νέα μορφή διακυβέρνησης, την οποία όπως οι Ρωμαίοι, ονομάζουμε κι εμείς 

«principatus»[…] Στα ονόματα που έφερε ως τότε (Imperator, Caesar, Divi filius), η 

Σύγκλητος πρόσθεσε τον τίτλο Αύγουστος. Παλαιότερα το επίθετο αυτό αποδιδόταν μόνο σε 

ορισμένους θεούς, για να δηλωθεί πως μπορούσαν να φέρνουν «αύξηση» και να 

δημιουργούν κάθε τι νέο και καλύτερο[…] 
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