
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 «θησαυρός του Ατρέως» είναι το σπουδαιότερο δείγμα: 

α. μυκηναϊκού μεγάρου 

β. πυραμίδας 

γ. μυκηναϊκού ανακτόρου 

δ. θολωτού τάφου  

 

2. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική εποχή: 

α. δεν επηρέαζε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας 

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία 

γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία 

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία 

 

3. Η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις του ελληνικού κόσμου ήταν συνέπεια: 

α. του Πελοποννησιακού πολέμου 

β. των Περσικών πολέμων 

γ. του Κορινθιακού πολέμου 

δ. της Θηβαϊκής Ηγεμονίας 

 

4.  Το σπουδαιότερο εμπορικό και πνευματικό κέντρο της Ελληνιστικής εποχής ήταν η:  

α. Αντιόχεια 

β. Αλεξάνδρεια 

γ. Πέργαμος 

δ. Αθήνα 

 

5. Η συνέλευση των πατρικίων, που έχασε τη δύναμή της στην περίοδο τη δημοκρατίας (Res 

publica), ονομαζόταν: 

α. λοχίτιδα εκκλησία 



β. φρατρική εκκλησία 

γ. φυλετική εκκλησία 

δ. σύγκλητος 

                                                                                                                                                (μονάδες 5) 

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

ένδειξη Σωστό ή Λάθος: 

1. Στις πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής ο ανώτατος άρχοντας καλείται άνακτας. 

2. Μόνιμη έδρα της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας ήταν η Δήλος. 

3. Ο Εφιάλτης ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα στην Αθήνα περιορίζοντας τις 

δραστηριότητες των αριστοκρατών. 

4. Άμεση συνέπεια του Πελοποννησιακού πολέμου ήταν η ήττα των Σπαρτιατών και η 

αναγνώριση της Αθηναϊκής ηγεμονίας. 

5. Η ποίηση της ελληνιστικής εποχής παρουσίασε σημαντικά έργα πρωτοτυπίας και 

έμπνευσης.                                                                                                                               

                                                                                                                                              (μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: μετοίκιο, δικτάτορας (περίοδος 

ρωμαϊκής πολιτείας-Res publica). 

                                                                                                                                   (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας τον 4ο αι. π. Χ.  και ποιες ήταν οι 

απόψεις του για την εφαρμογή της; 

                                                                                                                                            (μονάδες 13) 

2.β. Ποιοι λόγοι επέβαλαν τη θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού; 

                                                                                                                                            (μονάδες 12) 

           


