
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 αρχαϊκή εποχή, οι πολίτες δεν συμμετείχαν στη διαχείριση των κοινών 

και δεν έπαιρναν μέρος στη λήψη των αποφάσεων. 

2. Οι τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών (ελευθερία, αυτονομία και αυτάρκεια) 

αποτέλεσαν τροχοπέδη για την οργάνωση των Ελλήνων σε ενιαίο κράτος. 

3. Οι περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης και τα περιορισμένα μέσα 

εκμετάλλευσης οδήγησαν τις ομηρικές κοινότητες σε παρακμή. 

4. Το επίνειο της Αθήνας κτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια του 

Ιππόδαμου από τη Μίλητο. 

5. Οι «λειτουργίες», δηλαδή οι έκτακτες εισφορές, βάρυναν εξ ίσου όλους τους 

Αθηναίους πολίτες. 

(μονάδες 5) 

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

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Τον 12ο π. Χ. αιώνα  οι «λαοί της θάλασσας» υποχρέωσαν τους Αιγυπτίους να:  

α. εγκαταλείψουν τις ασιατικές τους κτήσεις 

β. καταφύγουν στις ασιατικές τους κτήσεις 

γ. επεκταθούν στην Ασία 

δ. επεκταθούν στην ανατολική Μεσόγειο 

 

2. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική εποχή: 

α. δεν επηρέασε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας 

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία 

γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία 

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία 

 

3. Στο δημοκρατικό πολίτευμα η ισηγορία έδινε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα να: 



α. εκφράζει τα παράπονά του 

β. διατυπώνει ελεύθερα την άποψή του 

γ. συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων 

δ. υπερασπίζεται την ελευθερία της πόλης του 

 

4. Την ελληνιστική εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη οι: 

α. δούλοι 

β. έμποροι και βιοτέχνες 

γ. δουλοπάροικοι  

δ. γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές 

 

5. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν οι:  

α. δήμαρχοι 

β. ύπατοι 

γ. τιμητές 

δ. πραίτωρες 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Θηβαϊκή ηγεμονία, 

πραιτωριανοί. 

                                                                                                                (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποια ήταν τα γνωρίσματα της πολιτικής δράσης  του Μ. Αλεξάνδρου; 

(μονάδες 12) 

2.β. Τι ήταν οι συντεχνίες στη Ρὠμη του 3ου αιώνα μ.Χ. και πώς εξελίχθηκε ο 

θεσμός κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ.; 

         (μονάδες 13) 

 

 

 

 


