
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Πανιώνιον ονομαζόταν:  

α. η Δήλος, το ιερό νησί των Ιώνων. 

β. η πολιτική ένωση όλων των κατοίκων της Αττικής.  

γ. η πολιτική ένωση όλων των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.  

δ. η θρησκευτική ένωση των Ιώνων της Μικράς Ασίας, με κέντρο τον ναό του 

Ποσειδώνα, στο ακρωτήριο της Μυκάλης.  

2. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή κατά την Ελληνιστική Εποχή για: 

α. τον Βωμό του Διός. 

β. τη Βιβλιοθήκη της. 

γ. την παραγωγή της περγαμηνής. 

δ. τη διαίρεσή της σε τέσσερις συνοικισμούς. 

3. Τις βασιλικές δικαιοδοσίες στην αρχαία Ρώμη ήλεγχαν: 

α. οι πατρίκιοι. 

β. η σύγκλητος και οι δήμαρχοι. 

γ. η εκκλησία του λαού και οι ύπατοι. 

δ. η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού. 

4. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών με : 

α. τη συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς. 

β. τη διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης. 

γ. την ίδρυση αποικιών. 

δ. την εφαρμογή του αγροτικού νόμου. 

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

α. τον Μ. Κωνσταντίνο. 

β. τον Μ. Θεοδόσιο. 

γ. τον Ιουστινιανό. 

δ. τον Ιουλιανό. 

(5 μονάδες) 



(ΙΙ). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα 

στοιχείο από τη στήλη Α περισσεύει. 
 

Α Β 

1. Ζήνων 

2. Αρίσταρχος o Σάμιος 

3.Τιβέριος Γράκχος 

4. Επίκουρος 

5. Νέαρχος 

6. Ισοκράτης 

α. αγροτικός νόμος 

β. στωική φιλοσοφία 

γ. σφαιρικότητα της γης 

δ. παράπλους ακτών Ινδικού ωκεανού 

ε. Πανελλήνια Ιδέα 

 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Καλλίειος Συνθήκη, γραμματικοί 

(Ελληνιστική Εποχή). 

(10 +5=15 μονάδες) 
 
 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2. α. Ποιο ήταν το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο στο δημοκρατικό πολίτευμα των 

ελληνικών πόλεων-κρατών και ποιες δυνατότητες παρείχε στους πολίτες; 
 

(10 μονάδες) 

 

2.β. α) Πώς οι Αθηναίοι χρησιμοποίησαν την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία; β) Πώς η 

συμμαχία μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία; 

(15 μονάδες) 


