
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Κατά την ομηρική εποχή όλες οι παραγωγικές εργασίες συντελούνταν έξω από το πλαίσιο 

του οίκου.  

2. Η «στενοχωρία» ήταν ένα από τα κύρια αίτια του δεύτερου ελληνικού αποικισμού.  

3. Διάδοχος του Εφιάλτη στην ηγεσία της αθηναϊκής δημοκρατικής παράταξης ήταν ο 

Κίμων.   

4. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάμειξης των Περσών στις 

εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων.   

5. Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της αυτοκρατορίας 

αναγνωρίζονταν ως Ρωμαίοι πολίτες.  

                                                           (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις:  

1. Η εξέγερση των Ελλήνων της Ιωνίας (499-494 π.Χ.) πραγματοποιήθηκε γιατί: 

α. ήταν υποτελείς στην περσική αυτοκρατορία 

β. είχαν τυραννικά καθεστώτα 

γ. διεκδικούσαν την κωδικοποίηση του άγραφου, εθιμικού δικαίου 

δ. η γη είχε συγκεντρωθεί σε λίγους 

 

2. Με τη μάχη στα Λεύκτρα: 

α. οι Έλληνες αντιμετώπισαν τους Πέρσες 

β. ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης όλων των Ελλήνων 

γ. άρχισε η Θηβαϊκή ηγεμονία 

δ. έληξε ο Πελοποννησιακός πόλεμος 

 

3. Ο Ζήνων, που έζησε στους ελληνιστικούς χρόνους, υπήρξε: 

α. ιστορικός, εφάμιλλος των ιστορικών των κλασικών χρόνων  

β. εισηγητής της στωικής φιλοσοφίας 



γ. γραμματικός, που αντέγραφε και σχολίαζε τα κείμενα των κλασικών 

δ. εκπρόσωπος της βουκολικής ποίησης 

 

4. Την περίοδο της βασιλείας στη Ρώμη, η φρατρική εκκλησία: 

α. έχασε σταδιακά τη δύναμή της 

β. εξέλεγε τους υπάτους, τους τιμητές και τους πραίτωρες 

γ. εξέλεγε τους κατώτερους άρχοντες 

δ. εξέλεγε τον βασιλιά 

 

5. Η κρίση του 3ου αι. μ.Χ. είχε ως αποτέλεσμα οι περισσότεροι κάτοικοι της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας να αναζητήσουν προστασία από: 

α. τον στρατό 

β. τη σύγκλητο  

γ. τους μεγάλους γαιοκτήμονες 

δ. τους νομοδιδασκάλους 

                                                          (μονάδες 5)  

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: δημιουργοί (ομηρική 

εποχή), θεωρικά.  

                (μονάδες 10+5 = 15)  

  

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Να εξηγήσετε γιατί η πολιτική οργάνωση του αιγυπτιακού κράτους χαρακτηρίζεται 

θεοκρατική.  

                  (μονάδες 10) 

2.β. Ποια διοικητικά μέτρα υιοθέτησε ο Ιουστινιανός και πού αποσκοπούσαν;  

                       (μονάδες 15)  

  

 


