
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

(Ι). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πέρσης, μονάρχης, εχθρός, 

βασιλεία, ηγεμονία, Γοργίας, Ισοκράτης. 

Η Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για πρώτη 

φορά στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. από τον σοφιστή ………………, σε λόγο του στον 

ιερό χώρο της Ολυμπίας. Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής ήταν ο Αθηναίος 

ρητοροδιδάσκαλος ........................ Σε πρώτο στάδιο, διατυπώνει την άποψη ότι τον 

κοινό αγώνα εναντίον των .............................. θα μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα με 

την ανασύσταση της ………………. της. Αργότερα, διατύπωσε την άποψη ότι ένας 

ισχυρός ……………….. θα μπορούσε να ενώσει όλους τους Έλληνες 

( 5 μονάδες) 

 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

 

1. Το σπουδαιότερο εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Ελληνιστικής περιόδου 
ήταν: 

α. η Αντιόχεια. 

β. η Αλεξάνδρεια. 

γ. η Πέργαμος. 

δ. η Αθήνα. 

2. Την Ελληνιστική περίοδο τα κτήρια προβάλλουν το μεγαλείο : 

α. των χριστιανών. 

β. των πόλεων- κρατών. 

γ. των καλλιτεχνών. 

δ. των ηγεμόνων. 

3. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών : 

α. στους πληβείους. 

β. στους ΄Ελληνες. 

γ. στους Αιγυπτίους. 

δ. στους Γράκχους. 

4. Οι πραιτωριανοί: 

α. ήταν πάντοτε νομοταγείς και πειθαρχημένοι. 

β. σταδιακά απέκτησαν μεγάλη δύναμη κι έγιναν επικίνδυνοι για το κράτος. 

γ. ήταν οι φρουροί των συνόρων της Αυτοκρατορίας. 

δ. ήταν η ειδική φρουρά της συγκλήτου. 



 

5. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε: 

α. ο Διοκλητιανός. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

γ. ο Ιουστινιανός. 

δ. ο Μ. Θεοδόσιος. 
 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: λααγέτας, αλφαβητική γραφή. 
 

 
 

2ο ΘΕΜΑ 

(5+10=15 μονάδες) 

2. α. Να εξηγήσετε: Α) ποια ήταν τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης- κράτους 

από οργανωτική άποψη και Β) ποιες ήταν οι βασικές επιδιώξεις των πολιτών. 

(10 μονάδες) 

2.β. Ποια έσοδα είχε το Αθηναϊκό Κράτος την εποχή του Περικλή από τη φορολογία 

και τις εισφορές των συμμάχων; 
 

(15 μονάδες) 
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