
 

OMAΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  
(I). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): νομοθετικός, πολιτιστικός, 

διοικητικός, συστηματικός, συνδετικός, απόλυτος, πολιτικός. 

Ο Ιουστινιανός στην εσωτερική οργάνωση εφάρμοσε καινοτόμες ιδέες, που 

συνέβαλαν στη διαμόρφωση της βυζαντινής φυσιογνωμίας του κράτους και 

συνέδεσαν μια κοινότητα λαών, των οποίων …………………. στοιχεία αποτέλεσαν 

η ελληνική …………………… παράδοση και η χριστιανική πίστη. Τα κύρια σημεία 

της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν τα ακόλουθα: α) Ισχυροποιήθηκε η 

……………….. μοναρχία β) Επιβλήθηκε μια θρησκεία και ένα δόγμα γ) Έγινε 

…………….. κωδικοποίηση του Δίκαιου δ) Θεμελιώθηκε νέο …………….σύστημα . 

       (5 μονάδες) 

(ΙΙ). Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 
 
 

1. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νότιας Ελλάδας:  

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. 

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ. 

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. 

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα. 
 

 

2. Την Ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις: 

Α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα. 

Β. Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Νικομήδεια. 

Γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος. 

δ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος.  
 

  

3. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους 

Ελληνιστικούς χρόνους οφείλεται:  

α. στη συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου.. 

β. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου. 

γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου. 

δ. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο. 
 

4. Την περίοδο της βασιλείας στην Ρώμη την εξουσία του βασιλιά περιόριζαν : 

α. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. 

β. οι δήμαρχοι. 

γ. οι ύπατοι. 

δ. οι ύπατοι και οι δήμαρχοι. 



 

5. Έφθασε στο ακραίο σημείο να αποστρέφεται καθετί ελληνικό : 

α. ο Γάιος Γράκχος. 

β. ο Κάτων. 

γ. ο Οκταβιανός. 

δ. ο Τιβέριος Γράκχος. 
 

                                                                                                                      (5 μονάδες) 
 

 

                           

1.β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους : μέγαρο (Μυκηναϊκής Εποχής), 

Δωδεκάδελτος (Ρωμαϊκή δημοκρατία). 

                     (10+5=15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 
 

2.α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό; 

  

         (15 μονάδες) 
 

2.β.     Να αναφέρετε τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου.      

                   (10 μονάδες) 

 


