
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις 

ελληνικές πόλεις-κράτη ήταν: 

α. η εκκλησία του δήμου 

β. η συνέλευση των πολεμιστών 

γ. η βουλή των γερόντων 

δ. ο Άρειος Πάγος 

 

2. Στην κλασική Αθήνα τα «θεωρικά» ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές γιορτές   

β. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους  

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε θρησκευτικές γιορτές  

δ. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο  

 

3. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε: 

α. κατά τον πρώτο ελληνικό αποικισμό  

β. κατά τον δεύτερο ελληνικό αποικισμό 

γ. την εποχή του Περικλή 

δ. την ελληνιστική εποχή 

 

4. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντιπαράθεση της αθηναϊκής και της 

πελοποννησιακής συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό πόλεμο ήταν: 

α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων  

β. οι θρησκευτικές διαφορές μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών 

γ. ο φόβος των Αθηναίων για τη στρατιωτική δύναμη των Σπαρτιατών  

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας 

 

 



5. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους κατά την 

κλασική περίοδο ήταν:  

α. η οργάνωση μεγάλου κύματος αποικισμού 

β. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις  

γ. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας 

δ. η εφαρμογή της Πανελλήνιας Ιδέας από τον Φίλιππο Β' 

(μονάδες 5) 

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, 

αρχίζοντας από το αρχαιότερο: 

α. θεσμός της λειτουργίας 

β. αυτοκρατορικός θεσμός 

γ. θεσμός της δουλοπαροικίας 

δ. θεσμός των σατραπειών 

ε. θεσμός της πόλης-κράτους 

(μονάδες 5)  

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: οπλιτική φάλαγγα, 

βασίλειο της Παλμύρας 

(μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια είναι η συμβολή των ομηρικών επών και των αρχαιολογικών ερευνών στη μελέτη 

του μυκηναϊκού πολιτισμού; 

(μονάδες 12) 

2.β.  Γιατί μειώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης έναντι των επαρχιών τον 2ο αι. 

μ.Χ.; 

(μονάδες 13)  


