
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω ιστορικές πηγές και βασιζόμενοι στις γνώσεις σας (α) 

να αναφερθείτε σε δύο τουλάχιστον στοιχεία της τεχνοτροπίας της ζωφόρου του βωμού 

του Διός της Περγάμου, τα οποία σας εντυπωσιάζουν, σε σχέση με την επίτευξη του στόχου 

του καλλιτέχνη. (μονάδες 12) (β) Να διερευνήσετε το πολιτικό μήνυμα του έργου, 

λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό πλαίσιο στο οποίο τοποθετείται η οικοδόμηση του 

μνημείου. (μονάδες 13)  

                                                                                                                        (μονάδες 12+13= 25) 

ΕΙΚΟΝΑ 

 

Λεπτομέρεια από τη ζωφόρο του βωμού του Διός στην Πέργαμο (περ. 160 π.Χ.). 
Αρχαιολογικό Μουσείο Βερολίνου. 
Πηγή: http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=6&v=2  
 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

Πάνω στο μεγάλο Βωμό του Δία, ο βασιλιάς Ευμένης ο Β΄ είχε προσθέσει μια κολοσσιαία 

κυκλική ζωφόρο που απεικόνιζε τη Μάχη των Θεών και των Γιγάντων. Η δράση 

«περικυκλώνει» κυριολεκτικά το μνημείο με δραματική ζωντάνια […]. Αυτό όμως που 

κυριαρχεί, είναι το μυστηριώδες λάξευμα των μυώνων και των σωμάτων γενικότερα, που 

διακρίνονται για την έντασή τους και τις συσπάσεις τους. Ωστόσο ο καλλιτέχνης δεν 

αρκείται σ’ αυτά τα στοιχεία για να μεταδώσει τη φρίκη της πάλης. Τα πρόσωπα 

http://www.pi-schools.gr/lessons/aesthetics/eikastika/afises/index.php?id=6&v=2


χαρακτηρίζονται επίσης από μια έκφραση υπέρτατης έντασης και αγωνίας. Το έργο αυτό  

του 2ου αιώνα π.Χ. είναι αντιπροσωπευτικό της τεχνοτροπίας της Περγάμου στη φάση της 

μεγαλύτερης ακμής της […].   

J. Boardman, Αρχαία ελληνική τέχνη, μτφρ. Α. Παππάς, Υποδομή, Αθήνα 1980, σ. 220-221. 

 

2ο ΘΕΜΑ 

Λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις 

ιστορικές γνώσεις σας να απαντήσετε στα εξής: (α) Ποιο ρόλο διαδραμάτιζε στη διοίκηση 

της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το συμβούλιο του αυτοκράτορα; (μονάδες 12) (β) Πώς 

αντιλαμβάνεστε την έννοια του «καλού αυτοκράτορα», όπως αυτή διατυπώνεται στο 

κείμενο και ποια πολιτική του Αυγούστου φαίνεται να αντανακλά; (μονάδες 13)  

                                                                                                                     (μονάδες 12+13=25) 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ο αυτοκράτορας ήταν ο τελικός υπεύθυνος για τη χάραξη πολιτικής και τον διορισμό 

αυτοκρατορικών αξιωματούχων, πριν από τη λήψη όμως κάποιας απόφασης 

συμβουλευόταν όσους τον περιστοίχιζαν. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις της αριστοκρατίας, ο 

καλός αυτοκράτορας όφειλε να συμβουλεύεται όσους απάρτιζαν το consilium principis μια 

ομάδα δηλαδή επιφανών συγκλητικών και ιππέων φίλων του. Το συμβούλιο αυτό βοηθούσε 

επίσης τον αυτοκράτορα στον τομέα των νομικών αρμοδιοτήτων του, είτε δηλαδή κατά την 

εκδίκαση υποθέσεων […] είτε κατά την εισήγηση νέων νόμων […] Στην περίπτωση των 

απελεύθερων και των δούλων, η επιρροή τους αποτελούσε φυσικό αποτέλεσμα της 

δυνατότητας να προσεγγίζουν άμεσα τον αυτοκράτορα εφόσον τον βοηθούσαν στην 

διεκπεραίωση των καθημερινών καθηκόντων του […]. Μπορούμε να διακρίνουμε τα βασικά 

στοιχεία αυτού του διοικητικού συστήματος, ήδη σε λειτουργία κατά την εποχή του 

Αυγούστου. 

P. Garnsey, R. Saller, Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Οικονομία, κοινωνία και πολιτισμός, μτφρ. 

Β.Ι. Αναστασιάδης, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1998, σ. 31. 


