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1
ο
 ΘΕΜΑ 

 

1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες :  
 
 

1. Ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία του Μυκηναϊκού Κόσμου ήταν: 

α. οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. 

β. η συγκέντρωση των ανακτορικών κέντρων σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο. 

γ. η οργάνωση ενιαίου κράτους με κεντρική εξουσία. 

δ. η ένωσή τους ενάντια στην απειλή που προερχόταν από τους Λαούς της Θάλασσας. 
 

2. Ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός οργανώθηκε κατά : 

α. τα Ελληνιστικά χρόνια. 

β. την Κλασική Εποχή. 

γ. την Αρχαϊκή Εποχή. 

δ. τη Ρωμαϊκή περίοδο. 
 

3. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού τους βίου : 

α. οι Αθηναίοι. 

β. οι Σπαρτιάτες. 

γ. οι Κορίνθιοι. 

δ. οι Αιτωλοί. 

     

4. Ο Καλλίας ήταν: 

α. αρχηγός αθηναϊκής αποστολής  στα Σούσα για σύναψη συνθήκης ειρήνης. 

β. στρατηγός των Αθηναίων που πολέμησε  τους Πέρσες. 

γ. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

δ. νομοθέτης της Αθήνας κατά την Κλασική Εποχή. 

 

5. ΄Ηταν αντίθετος με την πολιτική της Πανελλήνιας Ιδέας:  

α. ο Μ. Αλέξανδρος. 

β. ο ∆ημοσθένης. 

γ. ο Ισοκράτης. 

δ. ο Φίλιππος Β ́.   
 
 

6. 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. 
 
 
 



7. Ο Πολύβιος ο Μεγαλοπολίτης στο ιστορικό του έργο ασχολήθηκε με τους λόγους: 

α. που οδήγησαν στον Πελοποννησιακό Πόλεμο. 

β. που οδήγησαν στους Περσικούς Πολέμους. 

γ. της επικράτησης των Ρωμαίων. 

δ. της επικράτησης των Μακεδόνων. 
 

8. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη: 

α. εκπροσωπούσε τους πατρίκιους. 

β. εκπροσωπούσε τους πληβείους. 

γ. εκπροσωπούσε το σύνολο των Ρωμαίων. 

δ. εκπροσωπούσε τους στρατευμένους Ρωμαίους. 
 

9. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος : 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του Ρωμαϊκού Κράτους. 

δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας. 
 

10. Η παλαιά ονομασία της νέας πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού Κράτους που ίδρυσε ο 

Μ . Κωνσταντίνος ήταν: 
α. Νέα Ρώμη. 

β. Βυζάντιο. 

γ. Κωνσταντινούπολη. 

δ. Ρώμη. 

        (10 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Γραμμική β΄γραφή, Πανιώνιο. 
(10 +5=15 μονάδες) 

 
 

2
ο
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2.α. A) Ποιο ήταν το βασικό αίτιο και η αφορμή των Περσικών Πολέμων; Β) Ποιο 

ήταν το αποτέλεσμα της πρώτης απόπειρας επέκτασης των Περσών στον ελλαδικό 

χώρο;    
                               (15 μονάδες) 

 
 

2.β. Υπό ποιες συνθήκες έζησαν οι υπήκοοι του Ρωμαϊκού Κράτους κατά τον 2
ο
 

αι. μ.Χ.;         

         (10 μονάδες) 
 


