
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(I) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

1. Οι ασχολίες των Αιγυπτίων βοήθησαν στην ανάπτυξη: 

α. της συλλαβικής γραφής 

β. της διάδοσης της γραφής σε όλο το εύρος της αιγυπτιακής κοινωνίας 

γ. των εμπειρικών αστρονομικών γνώσεων 

δ. του μονοθεϊσμού 

 

2. Kατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό στη Ρόδο εγκαταστάθηκαν: 

α. Ίωνες 

β. Αιολείς 

γ. Αιολείς και Ίωνες 

δ. Δωριείς 

 

3. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντιπαράθεση της Αθηναϊκής και της 

Πελοποννησιακής συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν:  

α. η επεκτατική πολιτική του Φιλίππου Β΄ 

β. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων 

γ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας 

δ. η ηγετική φυσιογνωμία του Περικλή 

 

4. Στην ελληνιστική εποχή διοικητικά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα του ελληνισμού 

αποτέλεσαν οι πόλεις: 

α. της Ανατολής 

β. της Μακεδονίας 

γ. της Πελοποννήσου 

δ. των νησιών του Αιγαίου 

  

5. Η μορφή του πολιτεύματος στα χρόνια του Οκταβιανού Αύγουστου ονομάστηκε:  



α. δημοκρατία (Res publica) 

β. Ηγεμονία (Principatus) 

γ. απόλυτη μοναρχία 

δ. βασιλεία 

(μονάδες 5) 

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

γράφοντας τη λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση: 

1. Αρχηγός-επικεφαλής του κράτους της Αιγύπτου ήταν ο φαραώ. 

2. Οι ελεύθεροι πολίτες στην αρχαία Ελλάδα αντιμετώπιζαν με περιφρόνηση τη 

χειρωνακτική εργασία. 

3. Οι σύμμαχοι των Αθηναίων στο πλαίσιο της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας κατέβαλλαν φόρο 

μόνο σε πλοία. 

4. Ο Κίμων ήταν εκπρόσωπος της αριστοκρατικής παράταξης. 

5. Οι τιμητές, ανάμεσα στα άλλα καθήκοντά τους, είχαν και την κατάρτιση του 

προϋπολογισμού του ρωμαϊκού κράτους. 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: λααγέτας, ιωνική επανάσταση, φρατρική 

εκκλησία (περιόδου δημοκρατίας-Res publica). 

(μονάδες 5+5+5=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Πώς αντιμετώπισαν οι Έλληνες τη δεύτερη συστηματικά οργανωμένη εκστρατεία των 

Περσών εναντίον τους τον 5ο αιώνα π.Χ.; 

(μονάδες 13) 

2.β. Ποιο ήταν το έργο του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτιστικό τομέα; 

(μονάδες 12) 

 

 

 

 

 


