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Ερωτήσεις 

ΟΜΑΔΑ Α
Από τις 5 ερωτήσεις επιλέγετε τις 3 (τρεις). Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 
μονάδες. 

1. Τι ήταν οι Ολυμπιακοί αγώνες στην αρχαιότητα;
2. Να αναφέρετε τις αιτίες του Β’ αποικισμού.
3. Να αναφέρετε τις συνέπειες των περσικών πολέμων για τους Έλληνες.
4. Ποια μέτρα πήρε ο Περικλής για να βελτιώσει τη ζωή των Αθηναίων κατά τον 

5ο πΧ αιώνα;
5. Να περιγράψετε τα μέτρα που έλαβε ο Σόλων για να δώσει λύση στα 

προβλήματα της Αθήνας κατά τον 6ο πΧ αιώνα.

ΟΜΑΔΑ Β
Από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις επιλέγετε τις δύο (2). Η κάθε ερώτηση βαθμολογείται 
με 4 μονάδες. 

1. Αφού μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα να απαντήσετε το ερώτημα: Γιατί 
γυμνάζονταν οι γυναίκες στην αρχαία Σπάρτη;

‘Αλλά και τα σώματα των γυναικών έπρεπε να καταπονηθούν με το τρέξιμο, την 
πάλη, τη ρίψη δίσκων και ακοντίων, έτσι που να γεννιούνται παιδιά από γερά 
σώματα… Λένε μάλιστα ότι η Γοργώ, η γυναίκα του Λεωνίδα, όταν κάποια ξένη 
της είπε: «μονάχα στη Σπάρτη εσείς οι γυναίκες εξουσιάζετε τους άνδρες», εκείνη 
απάντησε: «Γιατί εμείς γεννάμε άνδρες».
                                                                            Πλούταρχος, Λυκούργος 14.

2. Μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω παράθεμα. Ποιοι ήταν οι κοινοί δεσμοί 
των Ελλήνων;

‘Σπαρτιάτες και Αθηναίοι συμφωνούν να αντιμετωπίσουν ενωμένοι τον περσικό 
κίνδυνο. Ειδικότερα, απαντώντας οι Αθηναίοι στους απεσταλμένους της Σπάρτης 
δηλώνουν ότι: «Οι ¨Έλληνες όλοι είναι από το ίδιο αίμα, έχουν την ίδια γλώσσα, 
έχουν ναούς και αγάλματα θεών και θυσίες όλα κοινά και συνήθειες ίδιες».
                                                                          Ηρόδοτος, Ιστορία, 8.144.



3. Μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω παράθεμα. Οι αναφορές του Θουκυδίδη 
σχετικά με τη ζωή στην Ελλάδα μετά την πτώση του μυκηναϊκού πολιτισμού 
συμπίπτουν με την ιστορική πραγματικότητα που αποδέχεται σήμερα η 
επιστήμη;

‘Τότε δεν υπήρχε ούτε εμπόριο ούτε ασφάλεια στις χερσαίες και θαλάσσιες 
μεταφορές και επικοινωνίες και οι κάτοικοι καλλιεργούσαν τόση μόνο γη, όση 
τους ήταν απαραίτητη για να ζουν. Δε δημιουργούσαν απόθεμα από χρήματα, 
ούτε φύτευαν δέντρα γιατί, μη έχοντας τείχη για προστασία, δεν ήξεραν αν και 
πότε θα εμφανιζόταν κάποιος να τους τα αρπάξει’.
                                                                   Θουκυδίδης, Ιστορία Α, 2 

4. Μελετήστε προσεκτικά το παρακάτω παράθεμα. Ποιες ήταν οι συνέπειες για 
τους Έλληνες εξαιτίας του Πελοποννησιακού πολέμου, σύμφωνα με  το 
Θουκυδίδη;

‘… ο πόλεμος προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, όσες δεν είχαν 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 πάρα πολλές πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, 
εγκαταστάθηκε καινούριος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και 
δε σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο, είτε σε εμφύλιους 
σπαραγμούς.’
                                                    Θουκυδίδης, Ιστορία Α, 23
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