
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 Κίμων ήταν: 

α. τύραννος της Αθήνας 

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα 

γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνας 

δ. βασιλιάς της Σπάρτης 

 

2. Ο Πειραιάς χτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια: 

α. του Μέτωνα 

β. του Ιπποκράτη 

γ. του Αρχιμήδη 

δ. του Ιππόδαμου 

 

3.  Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους κατά την 

Κλασική εποχή ήταν: 

α. η οργάνωση μεγάλου κύματος αποικισμού 

β. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας 

γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών 

δ. η εφαρμογή της Πανελλήνιας Ιδέας από τον Φίλιππο Β΄ 

 

4. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες διεκδίκησαν: 

α. οι Κορίνθιοι 

β. οι Θηβαίοι 

γ. οι Μακεδόνες 

δ. οι Αθηναίοι 

 

5. Την περίοδο της βασιλείας στην Ρώμη την εξουσία του βασιλιά περιόριζαν: 

α. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού 



β. οι δήμαρχοι 

γ. οι ύπατοι 

δ. οι ύπατοι και οι δήμαρχοι      

                                                                                                                                                (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη Σωστό ή  Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 

1. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής πραγματοποιήθηκε από τον J. 

Champollion. 

2.  Η τέχνη  των Ομηρικών χρόνων συμβατικά ονομάστηκε γεωμετρική. 

3. Τιμοκρατικό ονομάστηκε το πολίτευμα που βασίστηκε στην  επικράτηση των ευγενών.  

4. Μετά τους Περσικούς πολέμους και για πενήντα περίπου χρόνια η Σπάρτη εξελίχθηκε σε 

ηγεμονική δύναμη. 

5. Κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας ήταν ο Ισοκράτης. 

                                                                                                                                                (μονάδες 5) 

1.β.Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: δημιουργοί, τιμητές. 

                                                                                                                                     (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια μορφή απέκτησε η ελληνική γλώσσα κατά την Ελληνιστική εποχή και ποιοι 

παράγοντες συνετέλεσαν σε αυτό; 

                                                                                                                                             (μονάδες 10) 

2.β. Ποιοι ήταν οι πληβείοι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας και τι πέτυχαν με 

τους κοινωνικούς αγώνες τους;  

                                                                                                                                             (μονάδες 15) 

 

 


