
 

 

ΙΣΤΟΡΙΑ  
 

ΟΜΑΔΑ  Α 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 

 

1. Να αναφέρετε τα αίτια του 2ου  ελληνικού αποικισμού.  
 

Μονάδες 13   
2. Να  αποδώσετε  τους  ορισμούς  των  παρακάτω  εννοιών: 

πληβείοι, τιμητές, ύπατοι . 

Μονάδες 12    
 

ΘΕΜΑ 2Ο 

 

1. Να αναφέρετε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα του Συνεδρίου της 

Κορίνθου. 

Μονάδες 12 

2. Να ορίσετε το περιεχόμενο της Πόλης – κράτους καθώς και τα βασικά 

συστατικά της στοιχεία.  

Μονάδες 13   
 

ΟΜΑΔΑ  Β 
 

ΘΕΜΑ 1Ο 

 
Να σχολιάσετε το περιεχόμενο της κεντρικής ιδέας της διανόησης του 

Ισοκράτη, όπως  προκύπτει από το παρακάτω απόσπασμα.  

 
Σε διαβεβαιώνω ότι χρειάζεται χωρίς να αδιαφορήσεις καθόλου για τα 

προσωπικά σου συμφέροντα, να προσπαθήσεις να συμφιλιώσεις το Άργος, 
την πολιτεία των Λακεδαιμονίων, τη Θήβα και τη δική μας πόλη (την Αθήνα). 
Αν κατορθώσεις να συμφιλιώσεις αυτές τις πόλεις, θα καταφέρεις πολύ 
εύκολα να συμφιλιώσεις και τις υπόλοιπες. Γιατί όλες οι άλλες πόλεις 
εξαρτώνται και καταφεύγουν, όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, σε κάποια από τις 
προαναφερθείσες (τέσσερις μεγάλες) πόλεις, από τις οποίες λαμβάνουν 
βοήθεια. Αν καταφέρεις να πείσεις μόνο τέσσερις πόλεις να φανούν λογικές, 
θα απαλλάξεις και τις υπόλοιπες από πολλά δεινά. 
Ισοκράτης, Φίλιππος, 30-31 

(Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 105)  
Μονάδες 25 

ΘΕΜΑ 2Ο 

Να αναφέρετε τα αίτια και τις συνέπειες του συμμαχικού πολέμου επί 

ρωμαϊκής εποχής λαμβάνοντας υπόψη σας το περιεχόμενο της πηγής και 

τις ιστορικές σας γνώσεις. 



 

 

 
Οι Ιταλικές πόλεις, οι οποίες, υπόδουλες για δύο αιώνες, βρίσκονταν περίπου 
στην ίδια κατάσταση με τις λατινικές, ζήτησαν και αυτές πολιτικά 
δικαιώματα. Η μοίρα των υποδούλων η συμμάχων είχε καταστεί ακόμα πιο 
δυσβάστακτη σε μια εποχή, όπου η ρωμαϊκή Δημοκρατία ανακινούσε το θέμα 
των αγροτικών νόμων. Η αρχή λοιπόν όλων αυτών των νόμων ήταν πως ούτε ο 
υπόδουλος ούτε ο σύμμαχος δεν έχει δικαίωμα κυριότητας της γης, εκτός αν 
υπήρχε επίσημη πράξη του κράτους, και πως το μεγαλύτερο μέρος της 
ιταλικής γης ανήκε στη Δημοκρατία. Μια μερίδα ζητούσε να επιστραφούν 
αυτά τα εδάφη από τους Ιταλούς στο κράτος και να μοιραστούν στους 
φτωχούς της Ρώμης. Οι Ιταλοί απειλούνταν, λοιπόν, με γενική καταστροφή. 
Ένιωθαν την επιτακτική ανάγκη να αποκτήσουν πολιτικά δικαιώματα. Ο 
πόλεμος που ακολούθησε, ονομάστηκε κοινωνικός πόλεμος· οι σύμμαχοι είχαν 
πάρει πράγματι τα όπλα για να γίνουν Ρωμαίοι. Αν και νικήτρια η Ρώμη 
δέχτηκε να παραχωρήσει αυτό που της ζητούσαν, και οι Ιταλοί απέκτησαν 
πολιτικά δικαιώματα . 
F. de Coulanges Η αρχαία πόλη, σελ.568 

(Σχολικό εγχειρίδιο σελ. 197)  
 

Μονάδες 25    
 
 


