
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Αφού μελετήσετε το παρακάτω κείμενο και βασιζόμενοι στις γνώσεις σας (α) να σχολιάσετε 

κριτικά τα δύο διαφορετικά «είδη» ισότητας, στα οποία αναφέρεται ο μελετητής (μονάδες 

12) (β) Να εξηγήσετε τον τρόπο με τον οποίο η τυραννίδα συνέβαλε στη συγκρότηση της 

έννοιας του πολίτη και στη διαμόρφωση συλλογικών μορφών διοίκησης της πόλης. 

(μονάδες 13)  

 (μονάδες 12+13= 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Η τυραννίδα επέτρεψε, με επίκεντρο το πρόσωπο του τυράννου, για πρώτη φορά τη 

συνεργασία και τη συμμετοχή στη διοίκηση της πόλης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 

Στο πλαίσιο αυτό αναπτύχθηκαν προοδευτικά συμπεριφορές και κανόνες που θεμελίωναν 

την αντίληψη για συλλογικές μορφές διοίκησης της πόλης. Μία από τις σημαντικότερες 

μεταβολές στο ζήτημα αυτό ήταν το γεγονός ότι με το τέλος της τυραννίδας από τη 

συμβατική ισότητα που επέβαλλε ο τύραννος (όλοι ήταν ίσοι έναντι του τυράννου) 

προβάλλεται το αίτημα της ισότητας απέναντι στο νόμο και της νομιμότητας της εξουσίας. Η 

αντίδραση, δηλαδή, κατά του τυραννικού καθεστώτος προσδιόρισε την έννοια και το 

περιεχόμενο του πολίτη, είτε με πλήρη είτε με μειωμένα πολιτικά δικαιώματα, ο οποίος 

συμμετέχει στην επεξεργασία των νόμων και υποτάσσεται σε αυτούς με τη θέλησή του, σε 

ισότιμη βάση με όλους τους ομοίους του. 

Ν. Μπιργάλιας, Από την κοινωνική στην πολιτική πλειονοψηφία: το στάδιο της ισονομίας. 

Πολιτειακές μεταβολές στον αρχαίο κόσμο (550-479 π.Χ.), Πατάκης, Αθήνα 2009, σ. 24-25. 

 

 2ο ΘΕΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές γνώσεις σας να αναφέρετε και να σχολιάσετε κριτικά: (α) τους λόγους για τους 

οποίους ο Ιουστινιανός θεώρησε απαραίτητο να πλήξει τους «δυνατούς» (μονάδες 12) και 

(β) τη διοικητική καινοτομία, την οποία εισήγαγε, για να επιτύχει την αποτελεσματικότερη 

αντιμετώπισή τους.  (μονάδες 13)  

                                                                                                                     (μονάδες 12+13=25) 

 

 



ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο Ιουστινιανός αντιλαμβανόταν ότι οι παντοδύναμοι και αγέρωχοι μεγαλογαιοκτήμονες της 

εποχής του με την αύξηση των γαιών και του πλούτου τους απειλούσαν και τους 

ελεύθερους μικροκαλλιεργητές και τα οικονομικά του κράτους, αλλά και την πολιτική του 

υπόσταση. […] ο αυτοκράτορας θέλησε […] να περιορίσει την απειλή τους, να τους 

ταπεινώσει και να περιορίσει γενικά τη δύναμή τους, και τις παρανομίες τους που 

καυτηριάζει με τον πιο έντονο τρόπο. Το 536 με Νεαρά του διατάζει τους κυβερνήτες των 

επαρχιών να πατάξουν και με τα σκληρότερα ακόμη μέτρα τις αυθαιρεσίες των 

μεγαλογαιοκτημόνων, έστω και με τη χρησιμοποίηση στρατιωτικών δυνάμεων, αν οι 

δυνατοί, όπως λέγονται στις πηγές της εποχής οι μεγαλογαιοκτήμονες, έδειχναν τάσεις 

απείθειας και ανυπακοής στους νόμους και τις αυτοκρατορικές προσταγές. 

Ι. Καραγιαννόπουλος, Το Βυζαντινό Κράτος, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 1996, σ. 112-113. 


