
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. Το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις 

ελληνικές πόλεις-κράτη ήταν: 

α. η εκκλησία του δήμου 

β. η συνέλευση των γερόντων 

γ. η συνέλευση των πολεμιστών 

δ. η γερουσία 

 

2.  Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν:  

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές 

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο 

γ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους 

δ. τα έξοδα μιας επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές 

 

3.  Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε: 

α. κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό 

β. κατά τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό 

γ. κατά την εποχή του Περικλή 

δ. κατά την ελληνιστική εποχή 

 

4. Στωική φιλοσοφία ονομάστηκε η φιλοσοφική σκέψη: 

α. του Αριστοτέλη 

β. του Πλάτωνα 

γ. του Ζήνωνα 

δ. του Επίκουρου 

 

5. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη εκπροσωπούσε: 

α. τους πατρικίους 



β. τους πληβείους 

γ. το σύνολο των Ρωμαίων 

δ. όσους Ρωμαίους πολίτες στρατεύονταν 

                                                                                                                                   (μονάδες 5) 

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

ένδειξη Σωστό ή Λάθος: 

1. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής επικύρωσε την ελληνικότητα του 

μυκηναϊκού πολιτισμού. 

2. Κατά την Ομηρική εποχή δημιουργούνται τα πρώτα ιερά που απέκτησαν σταδιακά 

πανελλήνιο χαρακτήρα.  

3. Η Σπαρτιατική Ηγεμονία ήταν αποτέλεσμα των Περσικών πολέμων. 

4. Ο ιστορικός Πολύβιος Μεγαλοπολίτης ήταν σημαντικός ιστορικός της κλασικής εποχής.  

5. Ο τίτλος του Αυγούστου (σεβαστού) αναγνώριζε στον Οκταβιανό θεϊκές ιδιότητες.  

                                                                                                                       (μονάδες 5) 

 1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Σκοτεινοί χρόνοι, Principatus. 

                                                                                                                                     (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιες ήταν οι ενέργειες του Φιλίππου του Β΄ προκειμένου να ισχυροποιήσει τη 

Μακεδονία; 

                                                                                                                     (μονάδες 10) 

2.β.Πώς διαμορφώθηκε η ελληνική γλώσσα κατά την ελληνιστική εποχή και σε ποιους 

παράγοντες οφείλεται η διαμόρφωση αυτή; 

                                                                                                                                             (μονάδες 15) 


