
 

 
 

1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

(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. Στην αρχαία Αίγυπτο είναι γνωστό ότι άνθρωποι ταπεινής κοινωνικής 

προέλευσης έφτασαν να καταλάβουν σημαντικά αξιώματα.  

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

των Στενών του Ελλήσποντου. 

3. Για πρώτη φορά πολιτική δραστηριότητα ανέπτυξαν οι Σουμέριοι στη 

Μεσοποταμία. 

4. Ο Εφιάλτης ενίσχυσε το δημοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας περιορίζοντας 

τις δραστηριότητες των αριστοκρατικών. 

5. Τα θεωρικά ήταν τα έξοδα μιας επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές. 

(5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Ο πάπυρος χρησιμοποιούνταν ως γραφική ύλη και συνέβαλε στην μεγάλη παραγωγή 
χειρογράφων: 

α. στην Αίγυπτο. 

β. στην Πέργαμο. 

γ. στην Αντιόχεια. 

δ. στην Αθήνα. 

 
2. Η Βίβλος είναι γραμμένη : 

α. στην ιωνική διάλεκτο. 

β. στη δωρική διάλεκτο. 

γ. στην Κοινή ελληνική. 

δ. στην αττική διάλεκτο. 

3. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου: 

α. των Αθηναίων. 

β. των Ρωμαίων. 

γ. των Σπαρτιατών. 

δ. των Βυζαντινών. 

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. Η καταστολή της «Στάσης του Νίκα» έγινε από: 

α. τον Μ. Κωνσταντίνο. 

β. τον Μ. Θεοδόσιο. 

γ. τον Ιουλιανό. 

δ. τον Ιουστινιανό. 

(5 μονάδες) 

 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: αυτάρκεια (πόλη-κράτος), αγροτικός νόμος. 
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(5+10=15 μονάδες) 

 

2. α. Ποια  ήταν  τα  οικονομικά  και κοινωνικά αποτελέσματα από τον Δεύτερο 

Ελληνικό Αποικισμό; 

(15 μονάδες) 

 
 

2.β. Ποια άποψη έχει διατυπωθεί για τις πολιτικές επιδιώξεις του Μ. Αλεξάνδρου 

και πώς η άποψη αυτή τεκμηριώνεται; 

(10 μονάδες) 


