
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(Ι) Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ ωσ προσ τθν ορκότθτά τουσ, γράφοντασ τθ 

λζξθ «ςωςτό» ι «λάκοσ» δίπλα από τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

1. Η δυςκολία ςτθν απόδοςθ και εκμάκθςθ τθσ ιερογλυφικισ γραφισ απαιτοφςε 

ειδίκευςθ. 

2. Ανϊτατοσ άρχοντασ ενόσ μυκθναϊκοφ ανακτόρου ιταν ο βαςιλεφσ. 

3. Κφριο μζςο ςυναλλαγισ κατά τθν Ομθρικι Εποχι ιταν τα νομίςματα. 

4. Οι τφραννοι ιταν ςυνικωσ ευγενείσ που αναρριχικθκαν ςτθν εξουςία χάρθ  ςτθν 

υποςτιριξθ των κατϊτερων κοινωνικϊν ομάδων. 

5. Κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι οι φυςικζσ επιςτιμεσ καλλιεργικθκαν από τον Αρχιμιδθ 

το υρακοφςιο. 

 (μονάδες 5)  

(ΙΙ) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ ακόλουκεσ 

ερωτιςεισ: 

1. Ωσ Κλαςικι εποχι ορίηουν οι ιςτορικοί : 

α. τθν περίοδο από το τζλοσ του μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ μζχρι το τζλοσ των Περςικϊν 

πολζμων 

β. τθν περίοδο από το τζλοσ των Περςικϊν πολζμων ζωσ και τον κάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου 

γ. τουσ λεγόμενουσ «ςκοτεινοφσ χρόνουσ» 

δ. τθν εποχι των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου 

 

2. Σθ μακεδονικι φάλαγγα ςυγκροτοφςαν  οι: 

α. ακοντιςτζσ 

β. ιππείσ 

γ. πεηζταιροι 

δ. τοξότεσ 

 



3. Κατά τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ ςτθ Ρϊμθ πατρίκιοι ιταν: 

α. οι Ρωμαίοι που ανικαν ςτισ παλαιζσ μεγάλεσ οικογζνειεσ 

β. οι προϊταλιϊτεσ κάτοικοι 

γ. όλοι οι νεότεροι κάτοικοι τθσ Ρϊμθσ και των γφρω περιοχϊν 

δ. οι Ετροφςκοι 

 

4. Ο Σιβζριοσ Γράκχοσ πρότεινε τθν ψιφιςθ: 

α. του διατάγματοσ του Καρακάλλα 

β. τθσ Δωδεκαδζλτου 

γ. του κεςμοφ τθσ δουλοπαροικίασ 

δ. του αγροτικοφ νόμου 

 

5. Η μορφι του πολιτεφματοσ που εγκακίδρυςε ο Αφγουςτοσ ονομάςτθκε: 

α. Ηγεμονία (Principatus) 

β. ςτρατιωτικι αναρχία 

γ. ρωμαϊκι πολιτεία (Res publica) 

δ. ρωμαϊκι οικουμζνθ  

(μονάδες 5) 

1.β. Να προςδιορίςετε το περιεχόμενο των ιςτορικϊν όρων: διάταγμα του Καρακάλλα, 

Corpus juris civilis (αςτικό δίκαιο). 

(7+8=15 μονάδες)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ιταν θ ςθμαςία του νικθφόρου αποτελζςματοσ των Περςικϊν πολζμων για τθν 

ιςτορικι πορεία των Ελλινων;  

(13 μονάδες) 

2.β. Με ποιεσ ενζργειεσ ο Διοκλθτιανόσ μετζβαλε το πολίτευμα τθσ αυτοκρατορίασ ςε 

Απόλυτη Μοναρχία (Dominatus); 

(12 μονάδες) 


