
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
ΘΕΜΑ 1ο 
Να γράψετε στο κείμενο των απαντήσεών σας τον αριθμό των δεδομένων της στήλης 
Α και δίπλα σε κάθε αριθμό το γράμμα του δεδομένου της στήλης Β που αντιστοιχεί 
(στη στήλη Α περισσεύει ένας όρος) 
1 Αιγύπτιοι                                 α. Κατεξοχήν ναυτικός λαός, ίδρυσαν αποικίες       
                                                       στη Μεσόγειο με σπουδαιότερη την Καρχηδόνα. 
2 Εβραίοι                               β. Ίδρυσαν μια απέραντη αυτοκρατορία που διοικούνταν                
                                                  με το σύστημα της απόλυτης μοναρχίας αλλά η  
                                                  πολυεθνική κοινωνία που τη συγκροτούσε δεν είχε  
                                                  στοιχεία συνοχής 
3 Χετταίοι                              γ. Είδαν τον άνθρωπο ως αυθύπαρκτη οντότητα  
                                                   αδέσμευτο από το φόβο και τον καταναγκασμό 
                                                   και με επίγνωση των ορίων του. Έτσι προχώρησαν 
                                                   σε αφάνταστα σπουδαίες κατακτήσεις στο χώρο του  
                                                   πολιτισμού. 
4 Πέρσες                                δ. Πίστευαν ότι η μοίρα των ανθρώπων καθορίζεται από  
                                                   τη θέση των άστρων στον ουρανό την ώρα της  
                                                   γέννησής τους. 
5 Φοίνικες                              ε. Πίστευαν στη μετά θάνατο ζωή. Έτσι για να  
                                                   συνεχιστεί η ζωή ταρίχευαν το σώμα των νεκρών 
                                                    τους. 
6 Έλληνες                              στ. Στη μονοθεϊστική θρησκεία τους ο θεός είναι  
                                                     γενεσιουργός δύναμη του κόσμου που ορίζει τη ζωή  
                                                     των ανθρώπων. 
7 Λαοί της Μεσοποταμίας 
                                                                                                   Μονάδες 6 
 
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Καθεμιά από τις παρακάτω φράσεις συμπληρώνει το περιεχόμενό της με ένα μόνο 
από τα δύο δεδομένα το οποίο είναι το ορθό. Να γράψετε τον αριθμό της κάθε 
φράσης και δίπλα το γράμμα του αντίστοιχου δεδομένου που θεωρείτε ορθό. 

1. Με την αποικιστική αυτή δραστηριότητα οι Έλληνες εξαπλώθηκαν στη 
Μεσόγειο και στον Εύξεινο Πόντο στα όρια του τότε γνωστού κόσμου 
α Πρώτος αποικισμός (11ος – 9ος αι)     β Δεύτερος αποικισμός (8ος- 6ος αι) 

2. Τοποθέτησαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον άνθρωπο και προσπάθησαν 
να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα με βάση τη λογική (ορθολογισμός) 
α Σοφιστές                β Ίωνες φυσικοί φιλόσοφοι        

3. Ήταν τα πρώτα μεγάλων διαστάσεων αγάλματα στον ελληνικό χώρο 
α Κούροι και Κόρες              β  Χάλκινα ειδώλια των ομηρικών χρόνων      

4. Μετά το τέλος των Περσικών πολέμων εργάστηκε για την αντιμετώπιση των 
Περσών και την απομάκρυνσή τους από το Αιγαίο 
α Κίμων                 β Εφιάλτης    

5. Οραματιζόταν τη δημιουργία Πανελλήνιου συνασπισμού πόλεων που θα 
αναλάμβαναν αγώνα κατά των Περσών 
α Ισοκράτης                   β Δημοσθένης     



 

6. Σε αυτό το πολιτικό σύστημα οι κάτοικοι δε διαδραμάτιζαν κανένα ρόλο στη 
λήψη των αποφάσεων 
α Πόλη Κράτος                 β Ελληνιστική Βασιλεία     

7.  Φιλοδοξούσε να δημιουργήσει στη Δύση ένα κράτος ανάλογο του Μεγάλου 
Αλεξάνδρου 
α Δημήτριος ο Πολιορκητής                   β  Πύρρος     

8. Το βασίλειο αυτό ήταν το μεγαλύτερο σε έκταση από τα ελληνιστικά 
βασίλεια αλλά και το πιο ανομοιογενές πληθυσμιακά 
α Βασίλειο της Αιγύπτου           β Βασίλειο της Συρίας  

                                                                                                         Μονάδες 8 
 
 
ΘΕΜΑ 3ο 
Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων:  
       οπλιτική φάλαγγα, χορηγία, μετοίκιο, Ανταλκίδειος ειρήνη 
                                                                                           Μονάδες 16 
 
 
ΘΕΜΑ 4ο 
Να παρουσιάσετε τις συνθήκες εγκαθίδρυσης και επιβολής των τυραννικών 
καθεστώτων, τη μορφή της εξουσίας που άσκησαν οι τύραννοι και τέλος τις 
καθεστωτικές μεταβολές στις πόλεις μετά την πτώση των τυράννων. 
                                                                                       Μονάδες 20 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β΄ 
ΘΕΜΑ 5ο 
Κατά την ομηρική περίοδο το εμπόριο είναι ανταλλαγή. Αλλά στους αρχαϊκούς 
χρόνους το εμπόριο γίνεται με την εισαγωγή και χρήση ενός συμβατικού μέτρου 
αξιών παραδεκτού από όλους. Εξηγείστε. 
                                                                                  Μονάδες 10 
 
 
ΘΕΜΑ 6ο 
Είναι φανερό λοιπόν απ’ αυτά ότι στην πόλη που έχει την καλύτερη πολιτειακή 
οργάνωση και έχει πολίτες πολύ δίκαιους, όχι μόνο αναφορικά με τις αρχές του 
πολιτεύματος, οι πολίτες αυτοί δεν επιτρέπεται να ζουν ζωή χειρονακτών ή εμπόρων 
γιατί μια ζωή τέτοια είναι ταπεινή και ασυμβίβαστη με την αρετή, ούτε επιτρέπεται να 
είναι γεωργοί όσοι πρόκειται να γίνουν πολίτες γιατί χρειάζεται ελεύθερος χρόνος και 
για την απόκτηση της αρετής και για την άσκηση των πολιτικών καθηκόντων.    
                                                                Αριστοτέλη Πολιτικά, 7, 1328 b – 1329a 
Αξιοποιώντας το παραπάνω κείμενο καθώς και τις ιστορικές σας γνώσεις να εκθέσετε 
τις αντιλήψεις των αρχαίων Ελλήνων για την εργασία και τον ελεύθερο χρόνο.   
                                                                                               Μονάδες 10     
ΘΕΜΑ 7ο 
Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω απόσπασμα της Ιστορίας του Θουκυδίδη κα 
αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις για την Πελοποννησιακό πόλεμο να 
επισημάνετε: 
Α) Ποια ήταν τα αίτια του ανταγωνισμού Αθήνας και Σπάρτης 
Β) Ποιες ήταν οι συνέπειες του πολέμου για τις ελληνικές πόλεις 



 

Απ’ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός πόλεμος, 
ο οποίος τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός πόλεμος 
κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχε 
ποτέ 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 δε σκοτώθηκαν 
τόσοι άνθρωποι είτε στον πόλεμο είτε σε εμφύλιους σπαραγμούς…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 ήταν οι λόγοι και οι διαφορές που οδήγησαν στον 
πόλεμο για να μην αναρωτιέται κανείς αργότερα για ποια αίτια οι Έλληνες 
περιπλέχτηκαν 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 
                                                                                 Μονάδες 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


