
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 
1. Ο Αμένοφις Δ΄ (Ακενατών) ήταν ο φαραώ που: 

α. προσπάθησε να εξαλείψει την πολυθεΐα στην αρχαία Αίγυπτο. 

β. προσπάθησε να επιβάλει τη λατρεία του θεού Ώρου στην αρχαία Αίγυπτο. 

γ. ενίσχυσε με ευνοϊκά μέτρα το ιερατείο. 

δ. κατασκεύασε τις μεγάλες πυραμίδες στην Γκίζα. 

2. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς "οίκους" της ομηρικής εποχής ήταν: 

α. οι άριστοι. 

β. το πλήθος. 

γ. οι δημιουργοί. 

δ. οι δούλοι. 

3. Οι ευγενείς την Αρχαϊκή Εποχή αποκαλούνταν και: 

α. εσθλοί. 

β. τύραννοι. 

γ. δυνατοί. 

δ. τιμητές. 

4. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών αμέσως μετά τη λήξη του 

Πελοποννησιακού πολέμου απέκτησε: 

α. η Αθήνα. 

β. η Θήβα. 

γ. η Σπάρτη. 

δ. η Κόρινθος. 

5. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νότιας Ελλάδας: 

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. 

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ. 

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. 

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα. 

(5 μονάδες) 

 

(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την 
ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 

1. Ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν ο άνακτας. 
 

2. Το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό. 
 

3. Η πόλη-κράτος αποτελείται από το άστυ και την ύπαιθρο χώρα. 
 

4. Η Αθήνα με τη συμβολή του Περικλή συνήψε ειρήνη με την Σπάρτη (τριακοντούτεις 

σπονδαί). 



5. Διάδοχος του Εφιάλτη στην ηγεσία της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα ήταν ο 

Κίμων. 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: δημιουργοί (Ομηρική Εποχή), γραμματικοί 

(Ελληνιστική Εποχή). 

 

(10+5=15 μονάδες) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

 

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

Αθήνας; 

 

(15 μονάδες) 

 

2.β. Ποιοι υπέγραψαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, ποιο ήταν το περιεχόμενό του και ποια 

η σημασία του για το Ρωμαϊκό Κράτος; 

 

(10 μονάδες) 
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