
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι). 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 θρησκεία των Αιγυπτίων ήταν πολυθεϊστική. 

2. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής είχε μόνο θρησκευτική και δικαστική 

εξουσία. 

3. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης –κράτους, η 

ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια, οδήγησαν στην πολιτική ενοποίηση 

των Ελλήνων. 

4. Η Αθήνα ξεπέρασε την κρίση της Ομηρικής Εποχής με την ανάπτυξη της 

βιοτεχνίας και του εμπορίου. 

5. Εμπνευστής της Πανελλήνιας Ιδέας ήταν ο Φίλιππος Β΄. 
 

(5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Η εύκολη παροχή γραφικής ύλης από την επεξεργασία του φυτού του 
παπύρου συνέτεινε στη μεγάλη παραγωγή χειρογράφων:  

α. στην Αίγυπτο. 

β. στην Πέργαμο. 

γ. στην Αντιόχεια. 

δ. στην Αθήνα. 

2. Την Ελληνιστική περίοδο τα κτήρια προβάλλουν το μεγαλείο : 

α. των καλλιτεχνών. 

β. των πόλεων- κρατών. 

γ. των ηγεμόνων. 

δ. των θεών. 

 
3. Οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη είχαν δικαίωμα να αρνηθούν την ψήφιση ενός 
νόμου, όταν αυτός έπληττε τα συμφέροντα: 

α. των πατρικίων. 

β. των πελατών. 

γ. των δυνατών. 

δ. των πληβείων. 

4. Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων: 

α. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού Κράτους στην Ανατολή. 

β. άρχισαν διωγμοί των ειδωλολατρών. 



γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. 

δ. επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η τετραρχία. 

 
5. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε : 

α. ο Διοκλητιανός. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

γ. ο Ιουστινιανός. 

δ. ο Μ. Θεοδόσιος. 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: άνακτας, νομοθέτες ή αισυμνήτες. 
 

 
 

 

2ο ΘΕΜΑ 

(5+10=15 μονάδες) 
 

 

 

 

      2.α. Με ποια μέτρα ο Περικλής ενίσχυσε τον δημοκρατικό χαρακτήρα του 

πολιτεύματος της Αθήνας; 
 

(15 μονάδες) 
 

2.β. Πώς ο αγροτικός νόμος του Τιβέριου Γράκχου βοηθούσε τους ακτήμονες; 

(10 μονάδες) 


