
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α: οι μαθητές/τριες αναμένεται να εντοπίσουν στο κείμενο την αναφορά στα δύο 

διαφορετικά «είδη» ισότητας και να διακρίνουν τη διαφορά μεταξύ τους: «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 αντίθεση ερμηνεύεται με καθαρά πολιτικούς 

όρους, αφού στο πλαίσιο της τυραννίδας, όλοι είναι «ίσοι» ως υπήκοοι έναντι του 

τυράννου, στο πλαίσιο δηλαδή μιας συμβατικής και εξωτερικά επιβεβλημένης 

«ισότητας», ενώ στη δεύτερη έχουμε αναφορά στη διεκδίκηση του δημοκρατικού 

δικαιώματος της ισονομίας (ισότητα όλων των πολιτών έναντι του νόμου). 

1.β: με βάση την προηγούμενη διευκρίνιση ως προς τη διάκριση ανάμεσα στην 

ισότητα των υπηκόων έναντι τυράννου και στην ισότητα των πολιτών έναντι του 

νόμου, οι μαθητές/τριες καλούνται να αναζητήσουν στο κείμενο τον ρόλο της 

τυραννίδας στη διαδικασία μετάβασης προς συλλογικότερες μορφές διοίκησης της 

πόλης (σύνδεση με το σχολικό βιβλίο ως προς τη σειρά εξέλιξης των πολιτευμάτων: 

τυραννίδα → δημοκρατία, σ. 92 και 94). Οι μαθητές/τριες μπορούν να 

αξιοποιήσουν κριτικά τα εξής σημεία: «Η τυραννίδα επέτρεψε, με επίκεντρο το 

πρόσωπο του τυράννου, για πρώτη φορά τη συνεργασία και τη συμμετοχή στη 

διοίκηση της πόλης διαφορετικών κοινωνικών ομάδων» ή/και «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». 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α: αναφορικά με τους λόγους για τους οποίους ο Ιουστινιανός στράφηκε εναντίον 

των «δυνατών», οι μαθητές/τριες αναμένεται να αντλήσουν πληροφορίες από το 

χωρίο: «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». Στόχος είναι να διακρίνουν τις τρεις 

αναφερόμενες στο κείμενο αιτίες για τις οποίες οι «δυνατοί» θεωρούνται 

επικίνδυνοι για τον αυτοκράτορα, καθώς απειλούν: α) τους μικροκαλλιεργητές, β) 

τα οικονομικά του κράτους και γ) την ίδια την πολιτική του υπόσταση (δηλ. την 

αυτοκρατορική εξουσία). 

2.β: οι μαθητές/τριες αναμένεται να αναφερθούν στη διοικητική καινοτομία του 

Ιουστινιανού να αναθέσει, με νομοθετικό διάταγμα (Νεαρά), στους κυβερνήτες των 

επαρχιών τη δικαιοδοσία για την πάταξη των αυθαιρεσιών των «δυνατών» 

(σύνδεση με σχολικό βιβλίο, σ. 260) σε συνδυασμό με κριτικό σχολιασμό του 

χωρίου:  «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». 

Με την καινοτομία αυτή, αναμένεται να επισημάνουν οι μαθητές/τριες ότι 

επιτυγχάνεται αποτελεσματικότερη διαχείριση του προβλήματος, αφού ο 

αυτοκράτορας αναθέτει την εποπτεία και διαχείριση του θέματος σε επιμέρους 

αξιωματούχους προκειμένου να διατηρήσει τον έλεγχο στην ευρύτερη επικράτεια 

της αυτοκρατορίας. Η σημασία που αποδίδει ο αυτοκράτορας στη διοικητική αυτή 

ρύθμιση διαφαίνεται μέσω της θέσπισης μιας σειράς νέων νόμων (Νεαρών). 


