
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Η απάντηση στο ερώτημα απαιτεί τη συγκριτική ανάγνωση δύο διαφορετικών 

τύπων κειμένου (εικόνας και γραπτής πηγής), γεγονός που προϋποθέτει ότι έχει 

προηγηθεί συστηματική εξάσκηση και εξοικείωση των μαθητών/τριών  στην κριτική 

επεξεργασία ποικίλων μορφών πηγών (γραπτά κείμενα, έργα τέχνης, επιγραφές, 

νομίσματα κλπ.). 

1.α: βασιζόμενοι/ες στην παρατήρηση της αγγειογραφίας (ΕΙΚΟΝΑ) οι 

μαθητές/τριες αναμένεται να αναφερθούν στην περιγραφή του οπλισμού των 

πολεμιστών, στον τρόπο του στρατιωτικού σχηματισμού τους καθώς και στον τρόπο 

σύγκρουσης με την αντίπαλη παράταξη. Σε συνδυασμό με το απόσπασμα από τα 

Πολιτικά του Αριστοτέλη (ΚΕΙΜΕΝΟ), στο οποίο γίνεται αναφορά σε προγενέστερη 

τακτική πολέμου κατά την οποία υπερέχει το σώμα των ιππέων, οι μαθητές/τριες 

δύνανται να επισημάνουν την παρατηρούμενη αλλαγή: μετάβαση σε μια νέα 

τακτική πολέμου που βασίζεται στη μορφή της εκ παρατάξεως μάχης των οπλιτών. 

1.β: η αλλαγή στην τακτική του πολέμου (στρατιωτική μεταρρύθμιση) διερευνάται 

εδώ με κοινωνικούς και πολιτικούς όρους. Από το πρώτο κείμενο (ΕΙΚΟΝΑ) οι 

μαθητές/τριες μπορούν να αναφερθούν στη διαμόρφωση της έννοιας της ισότητας 

(παράταξη του ενός δίπλα στον άλλον/συγκρότηση ενός συμπαγούς σώματος 

πολεμικής κρούσης που αποσκοπεί στην υπεράσπιση της πόλης/ διαμόρφωση της 

ταυτότητας του ατόμου (οπλίτη) ως αναπόσπαστου μέρους του συνόλου (πόλεως). 

Συμπληρωματικά, από το κείμενο του Αριστοτέλη οι μαθητές/τριες αναμένεται να 

σχολιάσουν κριτικά τις απόψεις του φιλοσόφου: «κρίνεται σωστό να θεωρούνται 

πολίτες όσοι φέρουν οπλισμό», «αύξηση των πόλεων και της δύναμης των οπλιτών 

περισσότεροι μετείχαν στο πολίτευμα», «αποκαλούσαν δημοκρατίες τα 

πολιτεύματα με την τωρινή ονομασία «πολιτείες», προκειμένου να εξηγήσουν τη 

διαμόρφωση της έννοιας του «πολίτη», όπως αυτή αναδεικνύεται μέσα από την 

ιδιότητα του «οπλίτη» και την αντίστοιχη συμβολή της οπλιτικής φάλαγγας, της 

λεγόμενης «δημοκρατίας των οπλιτών», όπως παρουσιάζεται στα συμφραζόμενα 

του Αριστοτέλη, στην ανάπτυξη της ιδέας της ισότητας και στη συνακόλουθη 

διεκδίκησης περισσότερης πολιτικής συμμετοχής (σύνδεση με το σχολικό βιβλίο, σ. 

93). 



2Ο ΘΕΜΑ 

2.α: οι μαθητές/τριες καλούνται να αναφερθούν στην κυρίαρχη μεταβολή που 

παρατηρείται στην κοινωνία της Αιγύπτου των ελληνιστικών χρόνων, εστιάζοντας 

στη διαμόρφωση μιας νέας προνομιούχου τάξης που αποτελούνταν κυρίως από 

Έλληνες και λίγους ελληνίζοντες γηγενείς (σύνδεση με το σχολικό βιβλίο, σ. 127): 

«Το νέο στοιχείο που εισήχθη στην Αίγυπτο αρχικά επί Αλεξάνδρου και στη συνέχεια 

επί των πρώτων Πτολεμαίων, ήταν μία άρχουσα τάξη που συγκροτούσαν 

Μακεδόνες και άλλοι Έλληνες». 

2.β: ο κυρίαρχος ρόλος του βασιλιά και η ανάπτυξη σχέσεων εγγύτητας προς αυτόν 

προβάλλεται από το κείμενο ως ο κατεξοχήν παράγοντας από τον οποίο εξαρτάται η 

δυνατότητα ανοδικής κοινωνικής κινητικότητας των κατοίκων της ελληνιστικής 

Αιγύπτου: «Τα ανώτερα κλιμάκια της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας, τα ελληνικά 

ιερατεία, οι κληρούχοι, οι ιδιοκτήτες γης παραχωρημένης από τους βασιλείς, οι 

Έλληνες της Αλεξάνδρειας και των άλλων πόλεων και, φυσικά, οι Φίλοι του βασιλιά 

συγκροτούσαν μια ενιαία κάστα από την οποία αποκλείονταν ακόμη και οι 

πλουσιότεροι ιθαγενείς Αιγύπτιοι». Ενδεχόμενη έμφαση μπορεί να δοθεί, εκ μέρους 

των μαθητών/τριών, στον κριτικό σχολιασμό των χωρίων «ιδιοκτήτες γης 

παραχωρημένης από τους βασιλείς», «Φίλοι του βασιλιά», «ενιαία κάστα», όπου 

γίνεται λόγος για τη διαμόρφωση μιας προνομιούχου-αστικής τάξης νεοφερμένων, 

τα μέλη της οποίας εξαρτούν τη θέση τους από τη σχέση που έχουν ή αποκτούν με 

τον βασιλιά (στον οποίο ανήκει όλη η επικράτεια), ενώ αντίθετα υποβαθμίζονται ο 

παράγοντας του πλούτου και της ιθαγένειας: «αποκλείονταν ακόμη και οι 

πλουσιότεροι ιθαγενείς Αιγύπτιοι». 


