
OMAΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(I). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Οι ΄Ελληνες δεν ήταν αντιμέτωποι με τους Πέρσες: 
α.  στη μάχη της Ιμέρας. 
β. στη μάχη των Πλαταιών. 
γ. στη μάχη του Μαραθώνα. 
δ. στη ναυμαχία του Αρτεμισίου. 

 

2. Κατά την περίοδο ίδρυσης της Α ́ Αθηναϊκής Συμμαχίας: 
α. το συμμαχικό ταμείο μεταφερόταν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη-σύμμαχο 

της Αθήνας. 
β. το συμμαχικό ταμείο  βρισκόταν στην Αθήνα. 
γ. το συμμαχικό ταμείο  βρισκόταν στη Δήλο. 
δ. το συμμαχικό ταμείο  βρισκόταν στους Δελφούς. 

 

3. Εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης στην αρχαία Αθήνα ήταν:  
α. ο Εφιάλτης. 
β. ο Κίμων. 

γ. ο Πεισίστρατος. 
δ. ο Περίανδρος. 
 

4. Δεν ήταν λειτουργία στη δημοκρατική Αθήνα ο θεσμός: 
α. της χορηγίας. 

β. των θεωρικών. 
γ. της εστίασης. 
δ. της τριηραρχίας. 

 

5.  Ήταν αντίθετος με την πολιτική της Πανελλήνιας Ιδέας: 
α. ο Μ. Αλέξανδρος. 
β. ο ∆ημοσθένης. 
γ. ο Ισοκράτης. 

δ. ο Φίλιππος Β ́.                                                                    
                          (5 μονάδες) 

 
 

(II). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 
 

1. Ο φαραώ Ακενατών προσπάθησε να εξαλείψει την πολυθεΐα. 

2. Κατά τον Α΄ Ελληνικό Αποικισμό τα ελληνικά φύλα κατευθύνθηκαν στον 

Εύξεινο Πόντο.  

3. Η Αρχαϊκή Εποχή τελειώνει με τους Περσικούς Πολέμους. 



4. Ο Μ. Αλέξανδρος, κατά την άσκηση της πολιτικής του, αγνόησε τα 

πολιτιστικά στοιχεία της παράδοσης των λαών της Ανατολής. 

5. Ο Κάτων ο Τιμητής είχε ελληνική παιδεία. 
           (5 μονάδες) 

 
 

1.β. Να αποδώσετε το ιστορικό περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  

γεωμετρική τέχνη, Καλλίειος Ειρήνη. 

                    (5+10=15 μονάδες) 

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για την πολιτική οργάνωση του Μυκηναϊκού 

κόσμου και ποιος ήταν ο ανώτατος άρχοντας με βάση τις πληροφορίες της Γραμμικής 

Β΄ γραφής;  

       (15 μονάδες) 

 

2.β. Ποια μεταβολή υφίσταται το ρωμαϊκό πολίτευμα στα χρόνια του Διοκλητιανού 

και ποια στοιχεία την τεκμηριώνουν;  

        (10 μονάδες) 

 


