
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου βοήθησε τους Αιγύπτιους στην ανάπτυξη:   

α. φιλοσοφικής σκέψης 

β. δημοκρατικών αντιλήψεων 

γ. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων 

δ. του μονοθεϊσμού 

 

2. Μία από τις αιτίες του δεύτερου ελληνικού αποικισμού (8ος-6ος αι. π.Χ.) ήταν: 

α. οι πιέσεις από τις συνεχείς μετακινήσεις των ελληνικών φύλων  

β. η επιβολή τυραννικών καθεστώτων 

γ. οι εχθρικές επιδρομές 

δ. η στενοχωρία 

 

3. Κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο, ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στη 

σύγκρουση της Αθηναϊκής και της Πελοποννησιακής συμμαχίας ήταν:  

α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων 

β. οι θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών 

γ. η στρατιωτική υπεροχή των Σπαρτιατών 

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας 

 

4. Διαφωνούσε με την πανελλήνια ιδέα ο:  

α. Δημοσθένης 

β. Γοργίας 

γ. Φίλιππος Β' 

δ. Ισοκράτης 

 

5. Κατά την διάρκεια της ελληνιστικής εποχής, διοικητικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

κέντρα του Ελληνισμού αποτέλεσαν οι πόλεις της:  



α. μητροπολιτικής Ελλάδας 

β. Ιωνίας 

γ. Ανατολής 

δ. Μακεδονίας 

(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. Στην αρχαία Αίγυπτο άνθρωποι ταπεινής κοινωνικής προέλευσης δεν είχαν τη 

δυνατότητα ποτέ στη ζωή τους να καταλάβουν σημαντικά αξιώματα.    

2. Κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό ελληνικά φύλα μετακινήθηκαν προς τη Δύση.  

3. Στους ελληνιστικούς χρόνους οι πολίτες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην άσκηση της 

εξουσίας.  

4. Στην αρχαία Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, οι πληβείοι δεν είχαν πολιτικά 

δικαιώματα.  

5. Ο Κάτων ο Τιμητής, αν και είχε ελληνική παιδεία, θεωρούσε ότι ο ελληνικός πολιτισμός 

ασκούσε αρνητική επίδραση στα παραδοσιακά ήθη των Ρωμαίων.  

(μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ελληνικός μεσαίωνας ή 

σκοτεινοί χρόνοι, πελάτες.  

(μονάδες 5+10 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια είναι η συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη 

του μυκηναϊκού πολιτισμού; 

(μονάδες 15)  

2.β. Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα του πολιτεύματος της 

Αθήνας; 

(μονάδες 10)  

 


