
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Οι επαγγελματίες στρατιωτικοί αποτελούσαν ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα στην αρχαία 

Αίγυπτο, που:   

α. γνώριζαν την ιερογλυφική γραφή, απαραίτητη για τη λειτουργία του κράτους   

β. το επάγγελμά τους ήταν κληρονομικό και είχαν εκτάσεις γης παραχωρημένες από τον 

φαραώ για καλλιέργεια   

γ. ήταν ανώτατοι κρατικοί υπάλληλοι, ασχολούμενοι με τη διοίκηση   

δ. ήταν μορφωμένοι και είχαν ειδικές γνώσεις, αναγκαίες στην κρατική μηχανή 

   

2. Ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία του μυκηναϊκού κόσμου ήταν:  

α. οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες  

β. η συγκέντρωση των ανακτορικών κέντρων σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο  

γ. η οργάνωση ενιαίου κράτους με κεντρική εξουσία  

δ. η ένωσή τους ενάντια στην απειλή που προερχόταν από τους λαούς της θάλασσας  

 

3. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής του θεσμού της πόλης-κράτους κατά την κλασική 

περίοδο ήταν:  

α. η δημιουργία μεγάλου κύματος αποικισμού  

β. η υποχώρηση της πανελλήνιας ιδέας  

γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις  

δ. η υλοποίηση της πανελλήνιας ιδέας από τον Φίλιππο Β'  

 

4. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή κατά την ελληνιστική εποχή για:  

α. τον βωμό του Διός  

β. τη Βιβλιοθήκη της 

γ. την παραγωγή περγαμηνής 

δ. τη διαίρεσή της σε τέσσερις συνοικισμούς  

 



5. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να διατεθούν στους ακτήμονες του Ρωμαϊκού κράτους οι 

θησαυροί:  

α. των Πτολεμαίων  

β. του Ατρέως  

γ. του βασιλιά Σέλευκου  

δ. του βασιλείου της Περγάμου  

(μονάδες 5)  

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

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Ο φαραώ Ακενατών προσπάθησε να εξαλείψει την πολυθεΐα.  

2. Κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό τα ελληνικά φύλα κατευθύνθηκαν στον Εύξεινο 

Πόντο.  

3. Η αρχαϊκή εποχή τελειώνει με τους περσικούς πολέμους.   

4. Το σύστημα διακυβέρνησης των ελληνιστικών κρατών ήταν αριστοκρατικό.  

5. Ο Κάτων ο Τιμητής είχε ελληνική παιδεία.  

(μονάδες 5)  

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: αυτονομία (πόλη-

κράτος), ρωμαϊκή δημοκρατία (Res publica).  

    (μονάδες 5+10 = 15)   

  

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια είναι τα κύρια γεγονότα της δεύτερης οργανωμένης εκστρατείας των Περσών 

κατά των Ελλήνων;  

(μονάδες 15)  

2.β. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις πολιτικές επιδιώξεις του Μ. Αλεξάνδρου και πώς 

τεκμηριώνεται αυτή η άποψη;  

(μονάδες 10)  

 


