
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος.  

1. Στην αρχαία Ρώμη, την περίοδο της βασιλείας, η κοινωνική τάξη των 

πελατών ζούσε κοντά στους πατρίκιους και δέχονταν την προστασία τους.  

2. Η διανομή του σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης ήταν ένα από τα 

προτεινόμενα μέτρα του Γάιου Γράκχου. 

3. Ο Οκταβιανός - Αύγουστος συγκέντρωσε βαθμιαία όλες τις εξουσίες στο 

πρόσωπό του, εγκαθιδρύοντας μια μορφή μοναρχικού πολιτεύματος, που 

ονομάστηκε απόλυτη μοναρχία.  

4. Το ανατολικό τμήμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας μετά τον θάνατο του 

Μ. Θεοδοσίου αντιμετώπισε κίνδυνο εκγερμανισμού.  
 

5. Ο Ιουστινιανός έθεσε ως στόχο της εσωτερικής του πολιτικής να 

δημιουργήσει  ένα κράτος με συνδετικά στοιχεία την ελληνική παράδοση 

και τη χριστιανική πίστη. 

                                                                    (5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Οι γραμματικοί στην ελληνιστική Αίγυπτο ασχολούνταν με  : 

α. την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους.  

β. την καταγραφή σε παπύρους των έργων των φαραώ. 

γ. την καταγραφή του εθιμικού δικαίου. 

δ. την καταγραφή και σχολιασμό κειμένων αρχαίων συγγραφέων. 
 

2. Η  Βίβλος είναι γραμμένη : 

α. στην ιωνική διάλεκτο. 

β. στην Κοινή ελληνική. 

γ. στη δωρική διάλεκτο. 

δ. στην αττική διάλεκτο. 
 
3. Τις βασιλικές δικαιοδοσίες στην αρχαία Ρώμη  ήλεγχαν: 

α.  η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. 

β. η σύγκλητος. 

γ. η εκκλησία του λαού. 

δ. οι πατρίκιοι. 
 
 
 
 



4. Οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη είχαν δικαίωμα να αρνηθούν την ψήφιση ενός 

νόμου, όταν αυτός προσέβαλλε τα συμφέροντα : 
α. των πατρικίων. 

β. των πελατών. 

γ. των πληβείων. 

δ. των δυνατών. 
 

5. Έφθασε στο ακραίο σημείο να αποστρέφεται καθετί ελληνικό: 

α. ο Κάτων. 

β. ο Γάιος Γράκχος. 

γ. ο Οκταβιανός. 

δ. ο Τιβέριος Γράκχος. 

        (5 μονάδες) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος, 

Διάταγμα του Καρακάλλα. 

        (10+5=15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια η σχέση των Λαών της Θάλασσας με την παρακμή των Μυκηναίων; 

(15 μονάδες) 

2.β. Ποιας παράταξης ήταν εκπρόσωπος ο Κίμων και ποια πολιτική ακολούθησε μετά 

τους Περσικούς Πολέμους μέχρι τον εξοστρακισμό του (461 π.Χ.); 

        (10 μονάδες) 

 


