
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις:  

1. Στη νότια Αίγυπτο υπήρχαν: 

α. μόνο όγκοι βράχων, τα δάση σπάνιζαν και γι’ αυτό έλειπε η ξυλεία 

β. εύφορα εδάφη, με πλούσια αγροτική παραγωγή 

γ. εκτάσεις γεμάτες από καλάμια, λωτούς και παπύρους 

δ. οι εκβολές του Νείλου 

 

2. Κατά τα ομηρικά χρόνια η κοινωνική τάξη των δημιουργών ήταν:  

α. οι δούλοι 

β. εκείνοι που η εργασία τους προϋπέθετε κάποια εξειδίκευση και ικανοποιούσαν τις 

ανάγκες μιας ευρύτερη περιοχής 

γ. οι επικεφαλής των οίκων 

δ. τα μέλη του οίκου που συνδέονταν με συγγενικούς δεσμούς 

 

3. Ο Επίκουρος, με έδρα της σχολής του τον Κήπο, δίδασκε, ανάμεσα στα άλλα, πως: 

α. υπάρχει μεταθανάτια ζωή 

β. η ζωή έχει μικρή αξία, γι’ αυτό ο άνθρωπος πρέπει να είναι εγκρατής και αυτάρκης 

γ. οι υλικές απολαύσεις προσδίδουν νόημα στη ζωή 

δ. μόνο με την πνευματική, κυρίως, απόλαυση είναι δυνατόν ο άνθρωπος να οδηγηθεί στην 

ευτυχία 

 

4. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την αλλοίωση των ρωμαϊκών ηθών: 

α. στις διαρκείς πολεμικές αναμετρήσεις 

β. στη διείσδυση των ελληνικών ηθών και στην υιοθέτηση του πολιτισμού των Ελλήνων 

γ. στην επικράτηση της αριστοκρατίας που απεχθανόταν τις χειρωνακτικές εργασίες 

δ. στις διαρκείς αντιπαλότητες ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις της ρωμαϊκής κοινωνίας 

  

5. Ο Σεπτίμιος Σεβήρος ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας λόγω:  



α. της καταγωγής του από την οικογένεια των Φλαβίων 

β. της καταγωγής του από την οικογένεια των Αντωνίνων 

γ. της καταγωγής του από την οικογένεια του Οκταβιανού 

δ. της υποστήριξης του στρατού, που παραμέρισε τη σύγκλητο 

(μονάδες 10) 

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους όρους: συνοικισμός, θρησκευτικός συγκρητισμός. 

(μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να καταγράψετε τα σπουδαιότερα ενοποιητικά χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού 

πολιτισμού που καταδεικνύουν την πολιτιστική του συνοχή. 

(μονάδες 15) 

2.β. Σε ποιες συμφωνίες κατέληξε το Συνέδριο της Κορίνθου το 337 π.Χ. και ποιοι 

συμμετείχαν σε αυτό; 

(μονάδες 10) 


