
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Αντλώντασ πλθροφορίεσ από τα παρακάτω κείμενα και βαςιηόμενοι ςτισ γνώςεισ ςασ (α) να 

αναφερκείτε ςτθν προςωπικότθτα του Περικλι (μονάδεσ 10) και (β) να παρουςιάςετε τισ 

παρεμβάςεισ του ςτθν κατεφκυνςθ τθσ ενίςχυςθσ του δθμοκρατικοφ πολιτεφματοσ ςτθν 

Ακινα. (μονάδεσ 15)   

(μονάδες 10+15=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ 

Όςον καιρό κυβερνοφςε αυτόσ (ς.ς. ο Περικλισ) ςτθν πολιτεία και ιταν ειρινθ, τθν οδθγοφςε 

με μετριοπάκεια και τθ διαφζντευε με αςφάλεια· και δυνάμωςε θ πολιτεία με τθν αρχθγία του 

περιςςότερο παρά ποτζ.[…] Η αιτία ιταν πωσ εκείνοσ, επειδι είχε μεγάλθ επιρροι από το 

αξίωμά του και τθν ιςχυρι του διάνοια, και ιταν φωσ φανερό ςε όλουσ πωσ δεν μποροφςε να 

διαφκαρεί με χριματα, ςυγκρατοφςε το πλικοσ χωρίσ να τουσ αφαιρζςει τθν ελευκερία τουσ, 

και δεν άφθνε να τον παραςφρουν αυτοί, παρά τουσ οδθγοφςε ο ίδιοσ, επειδι δεν κζρδιηε τθ 

δφναμι του με άπρεπα μζςα και με ρθτορεία που κολάκευε τισ ορμζσ τουσ, αλλά μποροφςε, 

από τθ μεγάλθ εκτίμθςθ που του είχαν να τουσ εναντιωκεί και να προκαλζςει και τθν οργι 

τουσ ακόμα.  

Θουκυδίδθσ, Ιςτορίαι, 2.65.5-10, μτφ. Έλλθ Λαμπρίδου, ςτο https://www.greek-

language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=186, 

ανακτθμζνο ςτισ 16/4/2021 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Τπό τθν κακοδιγθςθ του Περικλι θ Εκκλθςία του Διμου ψιφιςε μια ςειρά από νόμουσ, οι 

οποίοι αποτελοφςαν ζνα μεγάλο βιμα προσ τθν κακιζρωςθ του πιο δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ που υπιρξε ποτζ. Οι νόμοι αυτοί *…+ προζβλεπαν ότι θ επιλογι για τα 

περιςςότερα δθμόςια αξιϊματα κα γινόταν με κλιρωςθ.*…+ Όλοι οι δθμόςιοι αξιωματοφχοι κα 

είχαν ςφντομθ κθτεία και κα υποβάλλονταν ςε αυςτθρό ζλεγχο.*…+ Σο δθμοκρατικό ιδεϊδεσ 

απαιτοφςε τθ ςυμμετοχι τθσ πλειοψθφίασ των πολιτϊν ςτθ λιψθ αποφάςεων, αλλά οι φτωχοί 

δεν ιταν ςε κζςθ να ςυμμετάςχουν αν δεν αμείβονταν. Για να αντιμετωπίςει αυτό το 

https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=186
https://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?m=1&t=186


πρόβλθμα, ο Περικλισ ειςιγαγε ζναν νόμο ο οποίοσ ενζκρινε αυτζσ τισ αμοιβζσ*…] ςτουσ 

δικαςτζσ ςτα μζλθ τθσ Βουλισ των Πεντακοςίων, ςτουσ άρχοντεσ, ςε όλα τα κλθρωτά αξιϊματα 

και ςε όςουσ υπθρετοφςαν ςτο πεηικό και ςτο ναυτικό. 

Ντ. Κζιγκαν, Περικλισ ο Ακθναίοσ και θ γζννθςθ τθσ δθμοκρατίασ, μτφ. Όλγα Παπακώςτα, εκδ. 

Ωκεανίδα, Ακινα 2005, ςελ.101 -103 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Αντλώντασ πλθροφορίεσ από το παρακάτω κείμενο και βαςιηόμενοι ςτισ γνώςεισ ςασ να 

παρουςιάςετε: (α) τουσ άρχοντεσ τθσ Ρώμθσ κατά τθν περίοδο τθσ res publica (μονάδεσ 13) και 

(β) τθ λειτουργία των ςυλλογικών οργάνων κατά τθν ίδια περίοδο. (μονάδεσ 12)  

 (μονάδες 13+12= 25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Η εκδίωξθ τθσ ετρουςκικισ δυναςτείασ δεν ζφερε ριηικζσ αλλαγζσ ςτο πολιτειακό κακεςτϊσ 

τθσ Ρϊμθσ.*…+ Η μόνθ ςθμαντικι κεςμικι καινοτομία ιταν θ ακόλουκθ: θ νικιτρια 

αριςτοκρατικι τάξθ κατάργθςε το αξίωμα του αιρετοφ βαςιλιά και όριςε ςτθ κζςθ του δφο 

αιρετοφσ άρχοντεσ –πραίτωρεσ (praetores) ι υπάτουσ (consules)- με μονοετι κθτεία και 

απόλυτθ εξουςία ςε κζματα ςτρατιωτικά, πολιτικά, κρθςκευτικά. Όταν πάντωσ υπιρχε 

ανάγκθ, ιταν δυνατό ν’ αναβιϊςει θ βαςιλικι εξουςία ςτο πρόςωπο ενόσ δικτάτορα
.
 Βζβαια 

για τθν άςκθςθ αυτοφ του ζκτακτου αξιϊματοσ προβλεπόταν από το πολίτευμα το 

περιοριςμζνο διάςτθμα των ζξι μθνϊν. Παράλλθλα μεγαλφτερθ πολιτικι ςθμαςία αποκτοφν θ 

φγκλθτοσ και θ λαϊκι ςυνζλευςθ. Ωσ τότε οι πολίτεσ ςυνζρχονταν για να επικυρϊςουν απλϊσ 

τα βαςιλικά διατάγματα. Σϊρα θ ςυνζλευςθ του λαοφ ψθφίηει με ζνα «ναι» ι ζνα «όχι», όταν 

οι φπατοι υποβάλλουν ςτθν κρίςθ τουσ κζματα για λιψθ απόφαςθσ ςε κρίςιμα κζματα. 

M. Rostovtzeff, Ρωμαϊκι Ιςτορία, μτφ. Β. Κάλφογλου, εκδ. Παπαηιςθ, 1984, ςελ. 40 


