
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

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

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

1. Στην Γκίζα της Αιγύπτου οικοδομήθηκαν οι πυραμίδες του Χέοπος, του Χεφρήνος και του 

Μυκερίνου.   

2. Η αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Β΄ γραφής πραγματοποιήθηκε από τον Ερρίκο Σλήμαν. 

3. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης-κράτους: ελευθερία, αυτονομία 

και αυτάρκεια, οδήγησαν στην οργάνωση των Ελλήνων σε ενιαίο κράτος. 

4. Οι δήμαρχοι στη Ρώμη την εποχή της δημοκρατίας (Res publica) θεωρούνταν πρόσωπα ιερά 

και απαραβίαστα. 

5. Η προσπάθεια του Κάτωνα είχε αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα. 

 (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Κατά την κλασική περίοδο, η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε κυρίως από τον: 

α. Σωκράτη 

β. Θουκυδίδη 

γ. Σοφοκλή 

δ. Ισοκράτη 

 

2. Στους ελληνιστικούς χρόνους, καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη, οι: 

α. δούλοι 

β. γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές 

γ. δουλοπάροικοι 

δ. έμποροι και βιοτέχνες 

 

3. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη εκπροσωπούσε: 



α. τους πατρικίους  

β. τους πληβείους 

γ. το σύνολο των Ρωμαίων 

δ. όλους τους στρατευμένους Ρωμαίους 

 

4. Με τον αγροτικό νόμο του Τιβέριου Γράκχου: 

α. προβλεπόταν η αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες 

β. ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού εθιμικού δικαίου 

γ. θεμελιώθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα της Ρώμης 

δ. οργανώθηκε η εγκατάσταση αγροτών στις κατακτημένες από τους Ρωμαίους περιοχές 

 

5. Με το Διάταγμα του Καρακάλλα: 

α. θεσπίστηκε ο αγροτικός νόμος 

β. καταργήθηκε η σύγκλητος 

γ. όλοι οι ελεύθεροι κάτοικοι της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αναγνωρίστηκαν ως Ρωμαίοι 

πολίτες 

δ. δημιουργήθηκε το συμβούλιο του αυτοκράτορα 

 (μονάδες 5) 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: εκκλησία του δήμου 

(Ομηρική εποχή), γυμνασιαρχία, σάρισα. 

   (μονάδες  5+5+5 = 15) 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ήταν τα αποτελέσματα του δεύτερου ελληνικού αποικισμού στην οικονομία των 

πόλεων-κρατών; 

(μονάδες 12) 

2.β. Ποια διαφορά παρατηρείται στην αντίδραση του δυτικού και του ανατολικού τμήματος 

της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας κατά την εισβολή των γερμανικών φύλων, μετά το θάνατο του 

Μ. Θεοδοσίου; 

 (μονάδες 13) 


