
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

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

πτώση 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 ……………………(1), σε λόγο του στον ιερό χώρο της 

Ολυμπίας. Κύριος εκφραστής αυτής της πολιτικής ήταν ο Αθηναίος ρητοροδιδάσκαλος  

……………………(2). Σε πρώτο στάδιο, διατυπώνει την άποψη ότι τον κοινό αγώνα εναντίον 

των ……………………(3) θα μπορούσε να αναλάβει η Αθήνα με την ανασύσταση της 

……………………(4) της. Αργότερα, διατύπωσε την άποψη ότι ένας ισχυρός ……………………(5) θα  

μπορούσε να ενώσει όλους τους Έλληνες.»  

                                                                                                       (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις:  

1. Την ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις:  

α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα  

β. Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Νικομήδεια  

γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος 

δ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος   

  

2. Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης στο ιστορικό του έργο ασχολήθηκε με τους λόγους:  

α. που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό πόλεμο  

β. που οδήγησαν στους περσικούς πολέμους  

γ. της επικράτησης των Ρωμαίων  

δ. της επικράτησης των Μακεδόνων  

  

3. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν οι:  

α. δήμαρχοι  

β. ύπατοι 

γ. τιμητές  



δ. πραίτωρες  

 

4. Με τον αγροτικό νόμο που πρότεινε για ψήφιση ο Τιβέριος Γράκχος:   

α. προβλεπόταν η αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες  

β. ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού εθιμικού δικαίου  

γ. θεμελιώθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα της Ρώμης  

δ. οργανώθηκε η εγκατάσταση αγροτών στις κατακτημένες από τους Ρωμαίους περιοχές  

  

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

α. δημοκρατία (Res publica) 

β. Ηγεμονία (Principatus) 

γ. απόλυτη μοναρχία 

δ. βασιλεία 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: βασιλεύς (μυκηναϊκής 

εποχής), Κοινή Ελληνική ή Κοινή.  

                                                                  (μονάδες 7+8 = 15)  

  

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποια είναι τα σημαντικότερα επιτεύγματα του πολιτισμού της ομηρικής εποχής στον 

χώρο της ποίησης;  

                                                                                                   (μονάδες 13)  

2.β. Ποια ήταν τα κύρια γεγονότα της δεύτερης οργανωμένης εκστρατείας των Περσών 

κατά των Ελλήνων;   

                                                                      (μονάδες 12) 

  

      

  


