
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Ο Ακενατών θέλησε να προχωρήσει σε θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις επιβάλλοντας:  

α. τον πολυθεϊσμό 

β. τον μονοθεϊσμό 

γ. τη λατρεία του φαραώ 

δ. τη λατρεία του ολυμπιακού πανθέου 

 

2. Το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις ελληνικές 

πόλεις-κράτη ήταν:  

α. η συνέλευση των πολεμιστών 

β. η εκκλησία του δήμου 

γ. η βουλή των γερόντων 

δ. η σύγκλητος 

 

3. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε στη:  

α. συνεργασία με τις πόλεις της Αθηναϊκής συμμαχίας 

β. συνεργασία με τους Πέρσες 

γ. σύγκρουση με τη Σπάρτη 

δ. συνεργασία με τη Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών 

 

4. Στωική φιλοσοφία ονομάστηκε η φιλοσοφική σκέψη του:  

α. Αριστοτέλη 

β. Πλάτωνα 

γ. Ζήνωνα 

δ. Επίκουρου 



5. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη εκπροσωπούσε:  

α. τους πατρίκιους 

β. τους πληβείους 

γ. το σύνολο των Ρωμαίων 

δ. όσους Ρωμαίους πολίτες στρατεύονταν 

(μονάδες 5) 

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

«σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Το μετοίκιο ήταν λειτουργία που αναλάμβαναν οι πλούσιοι Αθηναίοι πολίτες.  

2. Το μακρύ δόρυ που έφεραν οι στρατιώτες της μακεδονικής φάλαγγας ονομαζόταν σάρισα.  

3. Η ένωση των Ελλήνων πραγματοποιήθηκε από τον Φίλιππο Β΄ σε συνέδριο της Κορίνθου 

(337 π.Χ.).  

4. Οι σοφιστές αρχικά, εν συνεχεία ο Σωκράτης και, τον 4ο αι. π.Χ., ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης 

επιζητούσαν με τις ιδέες τους τις πρακτικές εφαρμογές που θα βελτίωναν τον άνθρωπο και τη 

ζωή του.  

5. Κατά την περίοδο της βασιλείας στη Ρώμη κυβέρνησαν δέκα βασιλείς.  

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: άνακτας, Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος.   

(μονάδες 5+10=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των περσικών πολέμων για την 

ιστορική πορεία των Ελλήνων;  

 (μονάδες 10) 

2.β. Ποια χαρακτηριστικά είχε το αξίωμα του Ρωμαίου αυτοκράτορα μετά τις πολιτειακές 

αλλαγές του Διοκλητιανού και ποια μεταβολή επήλθε στο πολιτειακό σύστημα του Αυγούστου; 

(μονάδες 15)  

 


