
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να 

αναφερθείτε (α) στα χαρακτηριστικά της Γραμμικής γραφής Β΄ (μονάδες 15) και (β) στο 

περιεχόμενο των κειμένων σε Γραμμική Β΄ που σώζονται στις Μυκηναϊκές πινακίδες. (μονάδες 

10)  

                                                                                                                    (μονάδες 15+10=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

[...] Όλο αυτό το γραφικό σύστημα είναι δύσκαμπτο, αλλά αρκετά εξυπηρετικό για το είδος του 

υλικού που περιέχουν τα αρχεία. Κύρια ονόματα και τρέχουσες λέξεις γράφονται με 

συλλαβογράμματα, που έχει καθιερωθεί συμβατικά να τα αποδίδουμε με συλλαβές χωρισμένες 

με παύλες. Αυτές οι μεταγραφές μας δίνουν μόνο ένα πρώτο νήμα, για να αναζητήσουμε τις 

δυνατές ερμηνείες των λέξεων […] Σε πινακίδα της Κνωσού γίνεται λόγος για 237 άνδρες: 

Πρόκειται για κάτι σαν απογραφή του δυναμικού ενηλίκων ανδρών. Υπάρχει επίσης κατάλογος 

οικοδόμων τεσσάρων διαφορετικών περιοχών, αλλά οι ομάδες είναι ολιγάριθμες, και δεχόμαστε 

ότι αυτοί είναι οι τεχνίτες, όχι οι απλοί εργάτες. Στο άλλο μισό μέρος της ίδιας πινακίδας 

φαίνεται ότι καταγράφεται μια εμπορική πράξη για αγορά αλατιού με ανταλλαγή σε είδος . Πιο 

συχνά βρίσκουμε πινακίδες με καταστάσεις πληρωμής διαφόρων επαγγελματικών ομάδων σε 

κριθάρι, αλλά ο αριθμός των μελών τους δεν προσδιορίζεται … 

John Chadwick, Ο Μυκηναϊκός κόσμος, μτφρ. Κ. Ν. Πετρόπουλος, Gutenberg, Αθήνα 1997, σ. 59 

και 151 

 

2ο ΘΕΜΑ   

Αντλώντας πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας να 

αναφερθείτε (α) στη στάση του Οκταβιανού απέναντι στο ζήτημα της οργάνωσης της πολιτείας 

(μονάδες 10) και (β) στα αξιώματα που συγκέντρωσε ο ίδιος στο πρόσωπό του. (μονάδες 15)                                                                                                         

                                                                                                                     (μονάδες 10+15=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 



[…] Ο Αύγουστος, παρά το ότι θεωρούσε τη στρατιωτική ισχύ το θεμέλιο της εξουσίας, την 

απέρριπτε ως το πιο απεχθές μέσο επιβολής της. Στο χαρακτήρα του αλλά και στην πολιτική που 

επέλεξε άρμοζαν καλύτερα τα πλέον αξιοσέβαστα αξιώματα της παλαιάς ρωμαϊκής 

δημοκρατίας, τα οποία κατάφερε να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του. Με την προσεκτική 

τακτική του επέτρεψε στη Σύγκλητο να του αναθέσει εφ’ όρου ζωής το αξίωμα του υπάτου, 

πρακτική η οποία υιοθετήθηκε και για όλους τους διαδόχους του […] Στα αξιώματα αυτά ο 

Αύγουστος προσέθεσε με την επιδέξια πολιτική του τους αξιοσέβαστους και μεγαλοπρεπείς 

τίτλους του ανώτατου ποντίφηκος και του κήνσορος (τιμητή). Με τον πρώτο πέτυχε να ασκεί 

έλεγχο στα θρησκευτικά ζητήματα , ενώ με τον δεύτερο τα ήθη και τις περιουσίες του Ρωμαϊκού 

λαού.  

Edward Gibbon, Η παρακμή και πτώση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, μτφρ. Αργύρης 

Παπαβασιλείου, Ελεύθερη Σκέψις, Αθήνα 2003, σ. 107-109 

 

 

 


