
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1.Τα κείμενα λογοτεχνικού περιεχομένου στην Αίγυπτο είναι ελάχιστα εξαιτίας: 

α. της απαγόρευσης τους από τους Φαραώ. 

β. του κοπιώδους τρόπος ζωής των Αιγυπτίων. 

γ.της δυσκολίας της γραφής. 

δ. της ενασχόλησής των Αιγυπτίων κυρίως με τα μαθηματικά. 

 

2. Ο "θησαυρός του Ατρέως" είναι το σπουδαιότερο δείγμα : 

α. μυκηναϊκού μεγάρου. 

β. πυραμίδας. 

γ. μυκηναϊκού ανακτόρου. 

δ. θολωτού τάφου στις Μυκήνες. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Ήταν αντίθετος με την πολιτική της Πανελλήνιας Ιδέας : 

α. ο Μ. Αλέξανδρος. 

β. ο Ισοκράτης. 

γ. ο ∆ημοσθένης. 

δ. ο Φίλιππος Β  . 

(5 μονάδες) 



(ΙΙ). Να αντιστοιχίσετε κάθε φράση από τη στήλη Α με έναν όρο της στήλης Β. Ένας 

όρος από την στήλη Α περισσεύει. 

 

Α Β 

1. μάχη της Χαιρώνειας 
 

2. Ιωνική Επανάσταση 
 

3. Πελοποννησιακός Πόλεμος 
 

4. Καλλίειος Συνθήκη 
 

5. μάχη του Μαραθώνα 

 

6. Βοιωτικός ή Κορινθιακός 

Πόλεμος 

α. σύγκρουση Αθηναϊκής και Πελοποννησιακής 

Συμμαχίας 

β. Κιμώνειος Ειρήνη 

γ. αφορμή για τους Περσικούς Πολέμους 

δ. συγκρούσεις των ελληνικών πόλεων με τη 

Σπάρτη 

ε. νίκη του Φιλίππου Β΄ 

(5 μονάδες) 
 

1β. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: αλφαβητική γραφή, στωική 

φιλοσοφία. 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

(10+5=15 μονάδες) 

 

2α. Ποιες αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τους θεούς και ποιες για τον 

θάνατο; 

(15 μονάδες) 
 

2.β. Ποια από τα μέτρα που πρότεινε ο Γάιος Γράκχος μπορούσαν να προσφέρουν 

άμεση βοήθεια στα κατώτερα στρώματα του Ρωμαϊκού Κράτους; 

 

(10 μονάδες) 


