
          

1ο ΘΕ   

1.α.  

(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε 

ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ο Περικλής ήταν : 

α. τύραννος της Αθήνας 

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα 

 γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα 

δ. βασιλιάς της Αθήνας 

 

2. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες διεκδίκησαν οι:  

α. Κορίνθιοι 

β. Μακεδόνες 

γ. Αθηναίοι 

δ. Θηβαίοι 

 

3. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά επί των υπολοίπων Ελλήνων με: 

α. το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) 

β. την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου (336 π. Χ.) 

γ. τη μάχη στη Χαιρώνεια (338 π.Χ.) 

δ. τη μάχη στα Λεύκτρα (371 π.Χ.) 

 

4. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους ελληνιστικούς 

χρόνους οφείλεται στη(ν): 

α. συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου 

β. επικράτηση της δωρικής διαλέκτου 

γ. επικράτηση της αττικής διαλέκτου 

δ. συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο 



5. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός-Αύγουστος: 

α. ανέθεσε όλες τις εξουσίες του σε ένα συμβούλιο 

β. δέχτηκε το αξίωμα του δικτάτορα 

γ. διατήρησε στενό και αυστηρό έλεγχο στη διοίκηση του κράτους 

δ. συγκέντρωσε βαθμιαία όλες τις εξουσίες στο πρόσωπό του 

                                                                                                                     (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη 

Σωστό  ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση: 

1.Η οργάνωση του Αιγυπτιακού κράτους είχε χαρακτήρα θεοκρατικό. 

2.Κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό τα ελληνικά φύλα κατευθύνθηκαν στον Εύξεινο Πόντο.  

3.Η πληθυσμιακή αύξηση των ομηρικών κοινοτήτων δεν παρουσίασε κοινωνικά και 

οικονομικά προβλήματα. 

4.Ο Μ. Αλέξανδρος κατά την άσκηση της πολιτικής του αγνόησε τα πολιτιστικά στοιχεία της 

παράδοσης των λαών της Ανατολής. 

5.Η οικουμενικότητα του ελληνιστικού πολιτισμού φανερώνεται από την επικράτηση της 

ελληνικής γλώσσας. 

                                                                                                                        (μονάδες 5) 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θεωρικά, 

θρησκευτικός συγκρητισμός. 

                                                                                                                     (μονάδες 8+7=15) 

 

2οΘΕ   

2.α.Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην κρίση της αριστοκρατικής δομής της κοινωνίας,  κατά 

την Ομηρική εποχή; 

                                                                                                                 (μονάδες 10) 

2.β.Ποιο ήταν το περιεχόμενο της πανελλήνιας ιδέας, όπως διατυπώθηκε από τον Ισοκράτη 

στον Πανηγυρικό λόγο και ποιες  προσωπικότητες πίστευε ότι μπορούσαν να την θέσουν σε 

εφαρμογή;                                                                                                                              

 (μονάδες 15) 



 


