
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 άνακτας (ἄναξ) της Μυκηναϊκής εποχής ήταν : 

α. διοικητής περιφέρειας 

β. κύριος του ανακτόρου 

 γ. ευγενής σε ρόλο ακολούθου 

δ. αρχιτεχνίτης των μυκηναϊκών ανακτόρων 

 

2. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς «οίκους» της Ομηρικής εποχής ήταν : 

α. οι άριστοι 

β. το πλήθος 

γ. οι δημιουργοί 

δ. οι δούλοι 

 

3. Οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης-κράτους: 

α. η ελευθερία, η αυτονομία και η ισονομία 

β. η ισηγορία, η ισονομία και η ελευθερία 

γ. η ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια 

δ. η ελευθερία, η αυτονομία και το δημοκρατικό πολίτευμα 

 

4. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων: 

α. στην Πελοπόννησο 

β. στην Κύπρο 

γ. στη Δύση 

δ. στην Αίγυπτο 

 

5. 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 

                                                                                                                            (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. Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ιδέας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης. 

2. Η Αλεξάνδρεια ιδρύθηκε από τον Μ. Αλέξανδρο.  

3. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, την εκτελεστική εξουσία της πολιτείας  

εκπροσωπούσαν οι δύο ύπατοι. 

4. Οι τιμητές αναλάμβαναν για έξι μήνες την εξουσία, όταν η Ρωμαϊκή πολιτεία βρισκόταν 

σε κρίσιμη κατάσταση. 

5. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε οι θησαυροί της Περγάμου να δοθούν στους ακτήμονες, για 

να αγοράσουν εργαλεία και να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους. 

                                                                                                                     (μονάδες 5) 

1.β.Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: Στωική φιλοσοφία, Σύγκλητος. 

                                                                                                                  (μονάδες 7+8=15) 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α.Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον Δεύτερο Αποικισμό; 

                                                                                                                  (μονάδες 10) 

 

2.β.Τι γνωρίζετε για το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ) ; 

                                                                                                                 (μονάδες 15) 

 

 


