
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. Ο Ρα, ο θεός Ήλιος, ήταν ο μεγαλύτερος θεός στην αρχαία Αίγυπτο.   

2. Η δωρική εξάπολη είχε ως κέντρο της τον ναό του Ποσειδώνα, στο ακρωτήριο της 

Μυκάλης.  

3. Ο Φίλιππος Β' έκοψε χρυσό νόμισμα, που βαθμιαία εκτόπισε τους περσικούς δαρεικούς 

από τον ελλαδικό χώρο.  

4. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, δεν υπήρχε αρχικά καμία διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις τάξεις των πατρικίων και των πελατών.  

5. Η καταγραφή του εθιμικού δικαίου στη Ρώμη (Δωδεκάδελτος) ενίσχυσε την αυθαίρετη 

συμπεριφορά των πατρικιών.  

 (μονάδες 5)  

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

ερωτήσεις: 

1. Η παρακμή του μυκηναϊκού κόσμου οφείλεται: 

α. στις επιδρομές των Χετταίων 

β. στην τρωική εκστρατεία 

γ. στην απουσία εργασιακής εξειδίκευσης  

δ. στην απώλεια των αγορών της Ανατολής 

 

2. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν:  

α. ολιγαρχία 

β. τυραννίδα  

γ. απόλυτη μοναρχία  

δ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή  

 

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

χρόνους οφείλεται:  

α. στη συγχώνευση της αιολικής και της αττικής διαλέκτου 



β. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου  

γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου 

δ. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων, έχοντας ως βάση την αττική διάλεκτο  

 

4. Ο Ζήνων, που έζησε τους 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. εισηγητής της βουκολικής ποίησης 

 

5. Ο Ρωμαίος δήμαρχος Τιβέριος Γράκχος (133 π.Χ.): 

α. επιχείρησε την κάθαρση της τάξης των συγκλητικών και των ιππέων 

β. πρότεινε την αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες 

γ. πρότεινε ο θησαυρός της Περγάμου να δοθεί στους στρατιώτες, για να αγοράσουν όπλα  

δ. ενίσχυσε την εξουσία των δημάρχων 

  (μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θεωρικά, Ηγεμονία 

(Principatus).  

(μονάδες 5+10 = 15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να αναφέρετε ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης- 

κράτους.  

(μονάδες 15)  

2.β. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό;  

(μονάδες 10)  

 


