
OMAΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 

 

1. Η ανάγνωση των πινακίδων της γραμμικής Β΄ γραφής απέδειξε:   

α. τα αίτια της Τρωικής εκστρατείας.  

β. την ελληνικότητα του μυκηναϊκού πολιτισμού.  

γ. τη λογοτεχνική σημασία των ομηρικών επών.  
δ. τις σχέσεις των Αχαιών με τους Χετταίους.  

 

 
 

2. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν ιωνική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο 
Ελληνικό Αποικισμό: 

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. 

β. στη Σάμο, Χίο και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

δ. στη δυτική Μεσόγειο. 

 
3. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από: 

α. τα ιερογλυφικά. 

β. τη Γραμμική Β΄ γραφή. 

γ. το φοινικικό αλφάβητο. 

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο. 
 

4. Με την Καλλίειο Συνθήκη: 

α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. 

β. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθήνας και Σπάρτης. 

γ. σταμάτησαν οι συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Μακεδόνων. 

δ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων της Μ. Ασίας στους 

Πέρσες. 

 
5. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες διεκδίκησαν: 

α. οι Κορίνθιοι. 

β. οι Μακεδόνες. 

γ. οι Αθηναίοι. 

δ. οι Θηβαίοι. 
(5 μονάδες) 

 

 
(ΙΙ). 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. Το κέντρο βάρους του Ελληνικού κόσμου κατά την Ελληνιστική Εποχή 

μετακινήθηκε ανατολικά. 



2. Η φρατρική εκκλησία στην αρχαία Ρώμη κατά την περίοδο της δημοκρατίας 

ήταν η συνέλευση όλων των στρατευμένων πολιτών. 

3. Η έκδοση του Διατάγματος των Μεδιολάνων έπληξε τον Χριστιανισμό. 

4. Ο Μ. Κωνσταντίνος έγινε μονοκράτορας, αφού διαδέχθηκε τον Διοκλητιανό. 

5. Ο Ιουστινιανός στράφηκε ενάντια στις θρησκευτικές μειονότητες, εκτός των 

Εβραίων. 
 

(5 μονάδες) 

1. β. Να εξηγήσετε τους παρακάτω όρους: Ομηρική Εποχή, εστίαση. 
 

 

2ο ΘΕΜΑ 

(10+5=15 μονάδες) 

 

2. α. Ποια ήταν η οικονομική οργάνωση του Μυκηναϊκού Κόσμου; 
 

(15 μονάδες) 
 

2.β. Πώς ο Οκταβιανός ισχυροποίησε την κεντρική εξουσία χωρίς να προκαλέσει τα 

δημοκρατικά αισθήματα των Ρωμαίων; 

 
 

(10 μονάδες) 


