
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. Την οικονομία της Ομηρικής Εποχής χαρακτήριζε σε μεγάλη κλίμακα η 

εργασιακή ειδίκευση και η βιοτεχνική ανάπτυξη.  

2. Οι βασικοί αρχιτεκτονικοί ρυθμοί της Αρχαϊκής Εποχής ήταν ο δωρικός και 

ιωνικός. 

3. Στη μάχη της Μυκάλης οι ΄Ελληνες αντιμετώπισαν τους Καρχηδονίους. 

4. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της 

κλασικής  Αθήνας στο θέατρο. 

5. Η Κοινή ελληνική αποτέλεσε το όργανο διάδοσης του Χριστιανισμού. 

                              (5 μονάδες) 

 

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

για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες:         
                                           

1. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν κατά την Αρχαϊκή Εποχή: 

α. όλες οι περιοχές του ελληνικού κόσμου. 

β. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Αθηναίοι. 

γ. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Ακαρνάνες και οι Μακεδόνες  

δ. καμία περιοχή του ελληνικού κόσμου. 
 

2. Την Ελληνιστική Εποχή τα μεγάλα διοικητικά, οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα 

του Ελληνισμού βρίσκονταν : 
α. στη μητροπολιτική Ελλάδα. 

β. στη Μακεδονία. 

γ. στη νότια Ιταλία. 

δ. στην Ανατολή. 
 
3. Υπεύθυνοι γα τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν : 

α. οι δήμαρχοι. 

β. οι ύπατοι. 

γ. οι τιμητές. 

δ. οι πραίτωρες. 

 

4. Την προσκύνηση του Ρωμαίου αυτοκράτορα πρώτος επέβαλε : 

α. ο Οκταβιανός. 

β. ο Διοκλητιανός. 



γ. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

δ. ο Ιουστινιανός. 
 

5. Η « Στάση του Νίκα» (532 μ.Χ.): 

α. έγινε η αφορμή για την ισχυροποίηση της εξουσίας του Ιουστινιανού. 

β. αποδυνάμωσε την εξουσία του Ιουστινιανού. 

γ. έγινε αφορμή να κλείσει ο Ιουστινιανός τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών. 

δ. συνέβαλε στην έκδοση του Ιουστινιάνειου Κώδικα. 

                         (5 μονάδες) 
       

1.β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους : εστίαση, Ηγεμονία (Principatus) 

        (5+10=15 μονάδες) 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 

2.α. Ποιες ήταν οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες από τον Δεύτερο 

Ελληνικό Αποικισμό; 
        (15 μονάδες) 

 

2.β.  Τι συμφωνήθηκε στο Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο 

Β΄ και στις ελληνικές πόλεις;      
 

        (10 μονάδες) 
 

 


