ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑ∆Α Α΄
ΘΕΜΑ Α1
Α.1.1.Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων :
α. ∆ημιουργοί
β. Αριστοκρατικό πολίτευμα
γ. Πραιτωριανοί
Μονάδες 15
Α.1.2.Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της Στήλης Α με εκείνα της Στήλης Β .
( ένα δεδομένο της Στήλης Β περισσεύει ) .
Στήλη Α
1.Ζήνωνας
2.Αρίσταρχος ο Σάμιος
3. Άρατος
4.Τιβέριος Γράκχος
5.Ισοκράτης

Στήλη Β
α. αγροτικός νόμος
β. Στωική φιλοσοφία
γ. σφαιρικότητα της γης
δ. παράπλους ακτών Ινδικού
ωκεανού
ε. Αχαϊκή συμπολιτεία
στ. πανελλήνια ιδέα
Μονάδες 10

ΘΕΜΑ Α2
Α.2.1. Να παρουσιάσετε τις κοινωνικές τάξεις που υπήρχαν στη Ρώμη την
περίοδο της βασιλείας.
Μονάδες 15
Α.2.2.Ποιες ήταν οι βασικές επιδιώξεις της πόλης κράτους ;
Μονάδες 10
ΟΜΑ∆Α Β΄
ΘΕΜΑ Β1
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές
σας γνώσεις να επισημάνετε: α) τους λόγους που προκάλεσαν την
αντιπαράθεση Αθήνας –Σπάρτης και β) τις άμεσες και έμμεσες συνέπειες του
Πελοποννησιακού πολέμου .
Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο περσικός
πόλεμος, ο οποίος τερματίστηκε με δυο ναυμαχίες και δυο μάχες, ενώ ο
σημερινός πόλεμος κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες
συμφορές στην Ελλάδα , όσες δεν είχε πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα.
Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν τόσες πολιτείες είτε από
βαρβάρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν μεταξύ τους . Σε πολλές,
μάλιστα , πολιτείες , αφού καταστράφηκαν , εγκαταστάθηκε καινούργιος
πληθυσμός . Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν τόσοι
άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σ’ εμφυλίους σπαραγμούς. Εκτός απ’ αυτό
πολλά από τα όσα αναφέρονται σε παλιές διηγήσεις, τα οποία όμως σπάνια
επαληθεύονταν, έγιναν πιστευτά. Γιατί έγιναν πολλοί και καταστρεπτικοί
σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύ συχνότερες από όσες μπορούσαν να
μνημονευτούν για τις παλιές εποχές. Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε
πολλά μέρη και προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία , που

προξένησε μεγάλες βλάβες και καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη
διάρκεια του πολέμου . Τον άρχισαν οι Αθηναίοι και οι Πελοποννήσιοι
καταγγέλλοντας τις τριαντάχρονες σπονδές τις οποίες είχαν κάνει μετά την
επανάσταση της Εύβοιας .Θα εκθέσω πρώτα ποιοι ήσαν οι λόγοι και οι
διαφορές που οδήγησαν στον πόλεμο για να μην αναρωτιέται κανείς
αργότερα για ποια αιτία οι Έλληνες περιπλέχθηκαν σε τόσο μεγάλο πόλεμο .
Η πραγματική , βέβαια , αλλά ανομολόγητη αιτία ήταν ,καθώς νομίζω , το ότι
η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβισε τους Λακεδαιμόνιους και τους
ανάγκασε να πολεμήσουν .
( Θουκυδίδης , Α,23 μετ. Αγγ. Βλάχου. )
Μονάδες 30
ΘΕΜΑ Β2
Να συγκρίνετε τον πρώτο με το δεύτερο αποικισμό ως προς τα αίτια
εξάπλωσης .
Μονάδες 20

