
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

1.α. 

(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. Οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν τους θεούς τους με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι 

κάποιου ζώου. 

2. Η τέχνη της Μυκηναϊκής Εποχής ονομάζεται και γεωμετρική. 

3. Η λειτουργία του θεσμού της πόλης-κράτους αποτέλεσε εμπόδιο για την 

πολιτιστική πορεία των Ελλήνων. 

4. Οι κούροι και οι κόρες ήταν τα πρώτα μεγάλα αγάλματα της ελληνικής τέχνης. 

5. Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις 

ελληνικές εσωτερικές υποθέσεις. 
 

(5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

 

1. Κατά τους Ελληνιστικούς Χρόνους το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε: 
α. στο βασίλειο της Αιγύπτου. 
β. από την Ανατολή στις πόλεις του ελλαδικού χώρου. 
γ. στην περιοχή της Μ. Ασίας 
δ. από τη μητροπολιτική Ελλάδα στις μεγαλουπόλεις της Ανατολής. 

2. Την Ελληνιστική περίοδο τα κτήρια προβάλλουν το μεγαλείο : 

α. των χριστιανών. 

β. των πόλεων- κρατών. 

γ. των καλλιτεχνών. 

δ. των ηγεμόνων. 

3. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών : 

α. στους πληβείους. 

β. στους Έλληνες. 

γ. στους Αιγυπτίους. 

δ. στους Γράκχους. 

4. Με το σύστημα της τετραρχίας ο Διοκλητιανός κυβέρνησε: 

α. το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας. 

β. την περιοχή των Βαλκανίων με έδρα το Σίρμιο στη σημερινή Σερβία. 

γ. τη Δύση με έδρα το Μιλάνο. 

δ. τη Γαλατία με έδρα τους Τρεβήρους. 



5. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε: 

α. ο ∆ιοκλητιανός. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

γ. ο Ιουστινιανός. 

δ. ο Μ. Θεοδόσιος. 
 

(5 μονάδες) 

 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Κλασική Εποχή, πραιτωριανοί. 
 

 
 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

(5+10 =15 μονάδες) 

 

2. α. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Δεύτερου Ελληνικού Αποικισμού στην κοινωνία 

των πόλεων-κρατών; 

(10 μονάδες) 

 

2.β. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του Μακεδονικού Κράτους ο 

Φίλιππος Β΄; 

(15 μονάδες) 


