
 

OMAΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  
(I). 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 Αντιόχεια ήταν πρωτεύουσα του κράτους των Ατταλιδών. 

2. Οι δήμαρχοι ήταν οι άρχοντες της Ρωμαϊκής Πολιτείας που είχαν ως κύριο 

έργο τους την προστασία των πληβείων από τις αυθαιρεσίες των πατρικίων. 

3. Ένα από τα έργο των τιμητών, στην αρχαία Ρώμη, ήταν η κατάρτιση του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

4. Οι κάτοικοι των περιοχών του δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους εξελληνίστηκαν. 

5. Η νομοθεσία των Νεαρών του Ιουστινιανού (μετά το 534 μ.Χ.) ήταν γραμμένη 

στην ελληνική γλώσσα. 

       (5 μονάδες) 

 

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

1. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νότιας Ελλάδας:  

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. 

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ. 

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. 

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα. 
 

 

2. Την Ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις: 

α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα. 

β. Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Νικομήδεια. 

γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος. 

δ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος.  
 

  

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

Ελληνιστικούς χρόνους οφείλεται:  

α. στη συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου.. 

β. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου. 

γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου. 

δ. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο. 
 

4. Την περίοδο της βασιλείας στην Ρώμη την εξουσία του βασιλιά περιόριζαν : 

α. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. 

β. οι δήμαρχοι. 



γ. οι ύπατοι. 

δ. οι ύπατοι και οι δήμαρχοι. 
 

5. Έφθασε στο ακραίο σημείο να αποστρέφεται καθετί ελληνικό : 

α. ο Γάιος Γράκχος. 

β. ο Κάτων. 

γ. ο Οκταβιανός. 

δ. ο Τιβέριος Γράκχος. 
 

                                                                                                                      (5 μονάδες) 
 

 

                           

1.β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους : μέγαρο (Μυκηναϊκής Εποχής), 

Δωδεκάδελτος (Ρωμαϊκή δημοκρατία). 

                     (10+5=15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 
 

2.α. Ποιοι λόγοι οδήγησαν τους Έλληνες στον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό; 
  

         (15 μονάδες) 
 

2.β.     Να αναφέρετε τα αίτια του Πελοποννησιακού Πολέμου.      

                   (10 μονάδες) 

 


