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Ονοματεπώνυμο Μαθήτριας/τή: …………………………………………………………………. 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
1ο ΘΕΜΑ 

1.α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, με την 
ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Ο φαραώ έλεγχε στην αρχαία Αίγυπτο τον κύριο όγκο της βιοτεχνίας και του εμπορίου. 
2. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο συγκρότησαν θρησκευτική ένωση, το 

Πανιώνιο, στο ακρωτήριο της Μυκάλης. 
3. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της κλασικής Αθήνας στο 

θέατρο. 
4. Ο σοφιστής Γοργίας πρώτος προέβαλε την πανελλήνια ιδέα. 
5. Κατά την ελληνιστική περίοδο μερικές περιοχές του ελλαδικού χώρου οργανώθηκαν σε 

ομοσπονδίες. 
6. Οι βασιλείς της ελληνιστικής περιόδου συχνά συνεργάζονταν με τα τοπικά ιερατεία και 

υιοθετούσαν τοπικές λατρείες και δοξασίες. 
7. Ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος προέβλεπε μεταξύ άλλων και την 

αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες. 
8. Η περίοδος της βασιλείας στην αρχαία Ρώμη τελειώνει μετά από εξέγερση των πληβείων. 
9. Ο Οκταβιανός, μόλις ανέλαβε την εξουσία στη Ρώμη, κατήργησε όλους τους θεσμούς της 

δημοκρατικής περιόδου. 
10. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε με επιείκεια τα κατάλοιπα των αρχαίων θρησκειών. 

(10 μονάδες) 
1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: ραψωδοί, Ιωνική επανάσταση, κλασική εποχή. 

(5+5+5=15 μονάδες) 
2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους ΄Ελληνες στο δεύτερο αποικισμό; (15 μονάδες) 
2.β. Ποιο ήταν το διοικητικό σύστημα που επέβαλε ο Διοκλητιανός; (10 μονάδες) 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1ο ΘΕΜΑ 
α. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την ελληνικότητα του Μυκηναϊκού πολιτισμού;                  (13 μονάδες) 

β. Να συγκρίνετε το ρόλο του Φαραώ στην Αιγυπτιακή κοινωνία με το ρόλο του ηγεμόνα στη Μυκηναϊκή 

κοινωνία.                                                                                                                                 (12 μονάδες) 

 

                                                                                                            

 
 
 
 
 

Περιφερειακή Διεύθυνση       

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Θεσσαλίας 

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Καρδίτσας 

2
ο
 Γενικό Λύκειο Καρδίτσας 



 
 
 
2ο ΘΕΜΑ 

Βασιζόμενοι στις ιστορικές γνώσεις και στην πηγή που σας δίνεται να αναφερθείτε στις 
συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου.                                                                                   
(25 μονάδες) 
15. Συνοπτικός απολογισμός των καταστροφών του Πελοποννησιακού πολέμου. 

Απ’ όλα τα προηγούμενα 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 
βάρβαρους είτε από Έλληνες που πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, 
αφού καταστράφηκαν, εγκαταστάθηκε καινούριος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες 
εξορίες και δε 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 που 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 Λακεδαιμονίους και 
τους ανάγκασε να πολεμήσουν.  
                                                                                   Θουκυδίδης, Α,23 μετ. Αγγ. Βλάχου. 
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