
 

 

 
1.α. 

(Ι). 

OMAΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας 

τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση. 

1. Η πολυθεΐα χαρακτήριζε τους Αιγύπτιους σε όλες τις περιόδους της ιστορικής 

τους πορείας.  

2. Οι Αχαιοί είναι πιθανό με την Τρωική Εκστρατεία να επιδίωκαν τον έλεγχο 

των Στενών του Ελλήσποντου. 

3. Η στενοχωρία ήταν ένα από τα κύρια αίτια του Δεύτερου Ελληνικού 

Αποικισμού. 

4. Η πρώτη απόπειρα εισβολής των Περσών στην Ελλάδα κατέληξε σε 

καταστροφή του στόλου τους στο Αρτεμίσιο. 

5. Εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ιδέας ήταν ο ρήτορας Δημοσθένης. 

(5 μονάδες) 

(IΙ). Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση: 

 
1. Η Αλεξάνδρεια κατά την Ελληνιστική Εποχή ήταν γνωστή για: 

α. τον Βωμό του Διός. 

β. το Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της. 

γ. την παραγωγή περγαμηνών. 

δ. την οργάνωσή της σε τέσσερις συνοικισμούς. 

2. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται: 

α. στους Αιγυπτίους. 

β. στους Έλληνες αποίκους. 

γ. στους Ετρούσκους. 

δ. στους Δωριείς. 

3. Οι ύπατοι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας: 

α. εκπροσωπούσαν την εκτελεστική εξουσία της πολιτείας. 

β. είχαν αναλάβει τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών. 

γ. ήταν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πληβείων. 

δ. είχαν την επίβλεψη των ηθών. 

4. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να διατεθούν στους ακτήμονες του Ρωμαϊκού 

Κράτους οι θησαυροί: 

α. του βασιλείου της Περγάμου. 

β. του Ατρέως. 



γ. του βασιλιά Σελεύκου. 

δ. των Πτολεμαίων. 

5. Ένα από τα κύρια επιτεύγματα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν: 

α. η διακοπή της λειτουργίας της Νεοπλατωνικής Σχολής των Αθηνών. 

β. η θρησκευτική ανοχή. 

γ. ο εκφεουδαρχισμός της αυτοκρατορίας. 

δ. η κωδικοποίηση του δικαίου. 

(5 μονάδες) 

 

1. β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους : βασιλεύς (ομηρικών κοινωνιών), Ρωμαϊκή 

Πολιτεία ( Res publica). 
 

 

2ο ΘΕΜΑ 

(5+10=15 μονάδες) 

 

2. α. Πώς ήταν οικονομικά οργανωμένος ένας «οίκος» την Ομηρική Εποχή; 
 

(15 μονάδες) 
 

2.β. Ποιο ήταν το περιεχόμενο της Ανταλκιδείου Ειρήνης; 

 

(10 μονάδες) 


