
 

 

 
1.α. 

OMAΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

 

(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους,  

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η βάση της οικονομίας της αρχαίας Αιγύπτου ήταν η ναυτιλία. 

2. Την παρακμή των μυκηναϊκών κέντρων ακολούθησε περίοδος ανάπτυξης και 
ειρήνης, η οποία διήρκεσε περίπου τρεις αιώνες. 

3. Για πρώτη φορά πολιτική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι κάτοικοι των 
ελληνικών πόλεων-κρατών. 

4. Η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία μεταβλήθηκε σε ηγεμονία τυπικά μετά τη συνθήκη 
ειρήνης που συνήψε ο Περικλής με τους Σπαρτιάτες. 

5. Η μάχη της Μαντίνειας έκρινε το τέλος της Θηβαϊκής Ηγεμονίας. 

(5 μονάδες) 

(ΙΙ). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1.Τα περισσότερα αιγυπτιακά κείμενα αναφέρονται:  

α. σε αστρονομικές γνώσεις.  

β. σε θρησκευτικές δοξασίες. 

γ. στις πλημμύρες του Νείλου. 

δ. στη δράση και τα κατορθώματα των φαραώ.  

 
 

2. Η αύξηση της δύναμης των ευγενών κατά την Ομηρική Εποχή 

οφείλεται:  

α. στους συγγενικούς δεσμούς τους. 

β. στις στρατιωτικές τους ικανότητες. 

γ. στην κατοχή της γης και στην καταγωγή τους. 

δ. στο σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος. 

3. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε : 

α. κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό. 

β. κατά τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό. 

γ. την εποχή του Περικλή. 

δ. την Ελληνιστική Εποχή. 



4. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά το τέλος του 

Πελοποννησιακού Πολέμου κατείχε: 

α. η Αθήνα. 

β. η Θήβα. 

γ. η Σπάρτη. 

δ. η Κόρινθος. 

5. Η Πανελλήνια Ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας 

Φίλιππο Β΄ σε συνέδριο: 

α. στην Κόρινθο. 

β. στη Μακεδονία. 

γ. στην Αθήνα. 

δ. στη Χαιρώνεια. 

                                                                                                                  (5 μονάδες) 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: οπλιτική φάλαγγα, Ηγεμονία (Prinipatus). 

 

                                                                                                       (10+5=15 μονάδες) 

 

 

 

                                                       2
ο
 ΘΕΜΑ 

 

2.α. Ποια είναι τα βασικά γνωρίσματα της θρησκείας και της τέχνης της Ομηρικής 

Εποχής; 
 

                                                                                                                 (10 μονάδες) 

 

 

2.β. Ποια πολιτική ακολούθησε ο Κάτων ο Τιμητής για να λύσει προβλήματα της 

ρωμαϊκής κοινωνίας και ποιο ήταν το αποτέλεσμά της; 

 

                                                                                                              (15 μονάδες)
 


