
ΟΜΑΔΑ Α  ́

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(I) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε 

ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ο Αμένοφις ο Δ΄ (Ακενατών) θέλησε να προχωρήσει σε θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις 

επιβάλλοντας: 

α. τον πολυθεϊσμό 

β. τον μονοθεϊσμό 

γ. τη λατρεία του φαραώ 

δ. τη λατρεία του ολυμπιακού πανθέου 

 

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. στον σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος 

 

3.  Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές 

β. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές 

γ. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο 

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους 

 

4. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε: 

α.  κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό 

β.  κατά τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό 

γ. κατά την  Ελληνιστική εποχή 

δ. κατά την εποχή του Περικλή 

 

5. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών: 

α.  με τη συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς 



β.  με την εφαρμογή του αγροτικού νόμου 

γ.  με τη διανομή του σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης 

δ. με την ίδρυση των αποικιών 

                                                                                                            (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως προς την ορθότητά τους με την 

ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1.Η αυτάρκεια τη πόλης-κράτους σχετιζόταν με την παραγωγή αγαθών για την κάλυψη των 

αναγκών των πολιτών της. 

2.Οι αποικίες στην Αρχαϊκή εποχή δεν διατηρούσαν  σχέσεις με τη μητρόπολη. 

3.Οι λειτουργίες ήταν έκτακτες εισφορές που επέβαλαν οι Αθηναίοι στους συμμάχους τους. 

4.Ο Νέαρχος περιέγραψε τον παράπλου των ακτών του Ινδικού ωκεανού.  

5.Η φρατρική εκκλησία ήταν η συνέλευση των πατρικίων, η οποία στην περίοδο της 

δημοκρατίας διατηρήθηκε από σεβασμό στην παράδοση. 

                                                                                                              (μονάδες 5) 

 1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: οίκος, Κοινή ελληνική ή κοινή. 

                                                                                                 (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών Πολέμων για την 

ιστορική πορεία των Ελλήνων; 

                                                                                                                           (μονάδες 10) 

2.β. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; 

                                                                                                                            (μονάδες 15) 

 


