
ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

1ο ΘΕΜΑ 
 

1.α. 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 
 

1. Αποκάλεσε την Αίγυπτο «δώρο του Νείλου»:   
α. ο φαραώ Ακενατών.   

β. ο ιστορικός Ηρόδοτος.  
γ. ο Γάλλος αιγυπτιολόγος J. Champollion.   

δ. ο βασιλιάς Πτολεμαίος Ε΄.  

 

2. Ο μεγαλύτερος θεός στο αιγυπτιακό πάνθεο ήταν:  
α. ο Όσιρις.  
β. ο Ρα.  

γ. η Ίσις.  
δ. ο Ώρος. 

 
3. Οι ευγενείς στην Αρχαϊκή Εποχή ονομάζονταν και: 
α. τιμητές. 
β. ιππείς. 
γ. κακοί. 
δ. αισυμνήτες. 
 
4. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά τον Πελοποννησιακό 
Πόλεμο κατέλαβε: 

 
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 συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Θουκυδίδης, σπονδή, 

σύμμαχος, Ισοκράτης, άποικος, κληρωτός, Αθήνα. 

 
Ο Περικλής συνομολόγησε ειρήνη για τριάντα χρόνια (τριακοντούτεις …………….) 

 
με τους Σπαρτιάτες (445 π.Χ.). Η περίοδος της τριακονταετούς ειρήνης, που στην 

πραγματικότητα κράτησε μόνο δεκαπέντε χρόνια, ταυτίζεται με την ανάπτυξη της 
 

……………… στο εσωτερικό της και την απόλυτη κυριαρχία επί των ........................ 
 

της. Κύριος συντελεστής της κατάστασης ήταν αναμφισβήτητα ο Περικλής, ο οποίος 

καθιέρωσε τη χρηματική αποζημίωση για τους ......................... άρχοντες, τους 

βουλευτές και τους λαϊκούς δικαστές. Ο …………………. μάς εξιστορεί με ακρίβεια 

το πολιτικό καθεστώς που επικρατούσε στην Αθήνα εκείνη την εποχή. 

 
(5 μονάδες) 

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

(10+5=15 μονάδες) 
 

2
ο
 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) 


