
ΟΜΑΔΑ Β΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Η απάντηση στο ερώτημα απαιτεί τη συγκριτική ανάγνωση δύο διαφορετικών 

τύπων ιστορικών πηγών (εικόνας και γραπτής πηγής), γεγονός που προϋποθέτει ότι 

έχει προηγηθεί συστηματική εξάσκηση και εξοικείωση των μαθητών/τριών  στην 

κριτική επεξεργασία ποικίλων μορφών πηγών (γραπτά κείμενα, έργα τέχνης, 

επιγραφές, νομίσματα κλπ.). 

1.α: βασιζόμενοι/ες στην συγκριτική ανάγνωση των δύο πηγών οι μαθητές/τριες 

αναμένεται να αναφερθούν σε δύο στοιχεία της επιλογής τους σχετικά με την 

τεχνοτροπία της ζωφόρου, μέσω των οποίων θεωρούν ότι ο καλλιτέχνης 

επιτυγχάνει τον στόχο του να προσδώσει «δραματική ζωντάνια» στο μνημείο και 

«να μεταδώσει τη φρίκη της πάλης». Ενδεικτικά σημεία σχολιασμού: «Η δράση 

«περικυκλώνει» κυριολεκτικά το μνημείο με δραματική ζωντάνια», μυστηριώδες 

λάξευμα των μυώνων και των σωμάτων, «ένταση», «συσπάσεις», «έκφραση 

υπέρτατης έντασης και αγωνίας», με συνδυαστική αντιπαραβολή στοιχείων από την 

παρατήρηση της εικόνας, όπως: δραματική κίνηση, έντονη πτυχολογία και 

μυολογία, εκφράσεις πόνου/αγωνίας, θεατρικότητα. 

1.β: οι μαθητές/τριες καλούνται να επιχειρήσουν τη σύνδεση μορφής και 

περιεχομένου, λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό συγκείμενο. Για την «ανάγνωση» 

του πολιτικού μηνύματος της ζωφόρου κρίνεται απαραίτητη η σύνδεση με τους 

ερευνητικούς άξονες: ποιος, πότε, τι και γιατί; Εν προκειμένω, ο βασιλιάς της 

Περγάμου Ευμένης Β, το έτος 160 π.Χ., δίνει την εντολή για την οικοδόμηση του 

βωμού και την κόσμησή του με την κολοσσιαίων διαστάσεων ζωφόρο που 

απεικονίζει παράσταση γιγαντομαχίας: «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», σε ανάμνηση της απόκρουσης των Γαλατών από 

τους Περγαμηνούς (σύνδεση με το σχολικό βιβλίο, σ. 142). Η πηγή προσφέρεται για 

τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο ο πολιτικός λόγος εγγράφεται πάνω σε ένα 

θρησκευτικό μνημείο. Το μήνυμα προκύπτει μέσα από την αποσυμβολοποίηση του 

περιεχομένου της ζωφόρου, που παριστάνει με έντονη δραματικότητα τη 

σύγκρουση ανάμεσα σε δύο αντίπαλους κόσμους  μέσα από την επιλογή του 

θέματος της γιγαντομαχίας: πάλη και θρίαμβος των θεών έναντι των γιγάντων 



(σύγκρουση καλού-κακού/ έννομης τάξης-χάους, πολιτισμού-αγριότητας)> 

αντιπαραβολή και συσχέτιση των νοηματοδοτήσεων με τη μάχη και τον αντίστοιχο 

θρίαμβο των Περγαμηνών εναντίον των Γαλατών. 

 

2Ο ΘΕΜΑ 

2.α: αναμένουμε από τους/τις μαθητές/τριες να εστιάσουν στον συμβουλευτικό-

υποστηρικτικό ρόλο του συμβουλίου του αυτοκράτορα, αντλώντας πληροφορίες 

αναφορικά με τις επιμέρους αρμοδιότητές του από το χωρίο: «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». 

2.β: οι μαθητές/τριες βασιζόμενοι/ες κυρίως στο απόσπασμα: «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» αναμένεται να σχολιάσουν κριτικά το πολιτικό περιεχόμενο 

που αποδίδεται στην έννοια του «καλού αυτοκράτορα», όπως αυτό διαμορφώνεται 

σύμφωνα με τις αντιλήψεις της ρωμαϊκής αριστοκρατίας: καλός αυτοκράτορας είναι 

αυτός που διοικεί λαμβάνοντας υπόψη ένα συμβουλευτικό σώμα που απαρτίζεται 

από επιφανείς συγκλητικούς και ιππείς, οι οποίοι συναποτελούν τον κύκλο των 

«φίλων» του. Το πρότυπο αυτό αντανακλά την πολιτική του Αυγούστου, όπως 

προκύπτει από το γεγονός ότι το σύστημα αυτής της μορφής διοίκησης είναι «ήδη 

σε λειτουργία κατά την εποχή του Αυγούστου». Στο σημείο αυτό, οι μαθητές/τριες 

μπορούν να αναφερθούν συμπληρωματικά στην επιδίωξη του Αυγούστου να 

ασκήσει μια συμβιβαστική πολιτική, αποφεύγοντας τις αυταρχικές μεθόδους και 

ακολουθώντας ένα πρότυπο διαμοιρασμού της εξουσίας με τη συμμετοχή στη 

διοίκηση μελών της ανώτερης ρωμαϊκής αριστοκρατίας. (σύνδεση με σχολικό 

βιβλίο, σ. 209). 


