
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Υποερώτημα α:  Από τη σελ. 101 του σχολικού βιβλίου περιμένουμε αναφορά στην 

προσωπικότητα του Περικλή ως χαρισματικού ηγέτη που σφράγισε την εποχή του ώστε αυτή 

να χαρακτηριστεί «χρυσός αιώνας του Περικλή». Μπορεί να γίνει αναφορά στο ότι 

επιβαλλόταν στο πλήθος χωρίς να περιορίζει τις ελευθερίες του, καθώς και στο ότι ο Περικλής 

είχε την οξυδέρκεια να εκμεταλλευτεί τις προϋποθέσεις που υπήρχαν για να επιτύχει η Αθήνα 

μεγάλη ακμή. 

Από το Κείμενο 1, οι μαθητές/τριες μπορούν να αναφερθούν στη μετριοπάθεια και την ισχυρή 

διάνοια του Περικλή ως ηγέτη, στο ότι ήταν αδιάφθορος και είχε ηγετικές ικανότητες, δεν 

κολάκευε το λαό και παρουσίαζε την κατάσταση στις πραγματικές της διαστάσεις. 

Υποερώτημα β: Από τη σελ. 101 του σχολικού βιβλίου περιμένουμε αναφορά στην καθιέρωση 

χρηματικής αποζημίωσης για τους κληρωτούς άρχοντες, τους βουλευτές και τους λαϊκούς 

δικαστές και στους στόχους της ενέργειας αυτής καθώς και στα θεωρικά. 

Από το Κείμενο 2, οι μαθητές/τριες μπορούν να αξιοποιήσουν την αναφορά στη νομοθεσία 

που ενίσχυσε τις εξουσίες της Εκκλησίας του Δήμου και των λαϊκών δικαστηρίων, στη θέσπιση 

των κληρωτών αρχόντων, τη σύντομη διάρκεια της εξουσίας, καθώς και στη θέσπιση της 

χρηματικής αποζημίωσης για τους δικαστές, τα μέλη της Βουλής των Πεντακοσίων, τους 

άρχοντες και όσους υπηρετούσαν στο στρατό και στο ναυτικό. 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Υποερώτημα α: Από τις σελίδες 173 και 174 του σχολικού βιβλίου περιμένουμε αναφορά 

στους άρχοντες του ρωμαϊκού κράτους και συγκεκριμένα στους υπάτους και τις αρμοδιότητές 

τους, στη δυνατότητα ανακήρυξης ενός δικτάτορα σε εξαιρετικές περιστάσεις, στους 

δημάρχους, στο αξίωμα των τιμητών και το έργο τους.  



Από το Κείμενο οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την αναφορά στους πραίτωρες 

και τους υπάτους, καθώς και στις αρμοδιότητές τους, στο αξίωμα του δικτάτορα και την 

περιορισμένη χρονική του διάρκεια.  

Υποερώτημα β: Από τη σελίδα 174 του σχολικού βιβλίου περιμένουμε αναφορά στη σύγκλητο, 

τη συγκρότησή της και την εξουσία της, καθώς και στις τρεις εκκλησίες που λειτούργησαν 

προοδευτικά στο ρωμαϊκό κράτος (φρατρική, λοχίτιδα και φυλετική). 

Από το Κείμενο οι μαθητές/τριες θα πρέπει να αξιοποιήσουν την αναφορά στη σύγκλητο και 

τη λαϊκή συνέλευση, με τις νέες δυνατότητες που αποκτούν στη res publica. 

 

 

 

 


