
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. Δωριείς, κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, εγκαταστάθηκαν: 

α. σε νησιά του Αιγαίου και στη Νοτιοδυτική Μ. Ασία 

β. σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου 

γ. στην Ιταλική Χερσόνησο 

δ. στον Εύξεινο Πόντο 

 

2.  Ως Κλασική εποχή ορίζουν οι ιστορικοί:  

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού πολιτισμού μέχρι το τέλος των  Περσικών 

πολέμων 

β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 

γ. τον «Χρυσούν αιώνα του Περικλέους» 

δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου 

 

3.  Οι «τριακοντούτεις σπονδαί» ήταν: 

α. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Έλληνες και Πέρσες 

β. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Κορίνθιους 

γ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες 

δ.   συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Πέρσες 

 

4. Την άνοδο και την πτώση της Θηβαϊκής Ηγεμονίας έκριναν οι μάχες 

α. στις Θερμοπύλες και στην Ιμέρα (480 π. Χ.) 

β. στο Αρτεμίσιο (480 π. Χ.) και στη Μυκάλη (479 π. Χ.) 

γ. στα Λεύκτρα (371 π. Χ.) και στη Μαντίνεια (362 π. Χ.) 

δ. στη Μαντίνεια (362 π. Χ.) και στη Χαιρώνεια (338 π. Χ.) 

 

5. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν: 



α. ολιγαρχικό 

β. η απόλυτη μοναρχία 

γ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή 

δ. η τυραννίδα 

                                                                                                                             (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους με την 

ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Το μεγαλύτερο μέρος της αιγυπτιακής κοινωνίας αποτελούσαν οι ελεύθεροι πολίτες. 

2. Η λέξη «τύραννος» είναι ελληνικής προέλευσης. 

3. Αφορμή για τους Περσικούς Πολέμους στάθηκε η ατυχής εξέγερση των Ελλήνων της 

Ιωνίας. 

4. Η αρχαία φιλοσοφική σκέψη ιδίως από τα μέσα του 5ου αι., π. Χ. τοποθέτησε στο 

κέντρο του ενδιαφέροντός της τον άνθρωπο.  

5. Η Βίβλος είναι γραμμένη στην αττική διάλεκτο. 

                                                                                                                      (μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων : Μυκηναϊκός πολιτισμός, αγροτικός νόμος. 

                                                                                                                    (μονάδες 7+8=15) 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α.Ποια ήταν η κοινωνική οργάνωση κατά την Ομηρική εποχή; 

                                                                                                                 (μονάδες 10) 

2.β.Πώς εξελίχθηκε η ποίηση στην ελληνιστική εποχή; 

                                                                                                                (μονάδες 15) 


