
ΟΜΑΔΑ Α   

1οΘΕΜΑ 

1.α.  

(I) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε 

ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Τον 12ο π.Χ. αιώνα οι Λαοί της θάλασσας υποχρέωσαν τους Αιγυπτίους: 

α. να εγκαταλείψουν τις Ασιατικές τους κτήσεις 

β. να καταφύγουν στις Ασιατικές τους κτήσεις 

 γ. να επεκταθούν στην Ασία 

δ. να επεκταθούν στην ανατολική Μεσόγειο 

 

2. Η αύξηση της δύναμης των ευγενών κατά την Ομηρική εποχή οφείλεται:  

α. μόνο στην κατοχή γης 

β. στην κατοχή γης και στην καταγωγή τους 

γ. στις στρατιωτικές τους ικανότητες 

δ. στον σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος 

 

3. Κατά την ελληνιστική εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη: 

α. οι δούλοι 

β. οι έμποροι και οι βιοτέχνες 

γ. οι γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές 

δ. οι δουλοπάροικοι 

 

4. Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του καταλόγου των Συγκλητικών ήταν: 

α. οι δήμαρχοι 

β. οι ύπατοι 

γ. οι τιμητές 

δ. οι πραίτορες 

 

5. Ο Κάτων ο τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών : 

α. στους πληβείους 

β. στους Γράκχους 



γ. στους Αιγύπτιους 

δ. στους Έλληνες 

                                                                                                                               (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη Σωστό  ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση. 

1. Ορισμένοι από τους τυράννους της Αρχαϊκής εποχής αναδείχθηκαν σε καλούς ηγέτες που 

φρόντισαν για την ανάπτυξη της πόλης τους. 

2. Η Σπαρτιατική Ηγεμονία ήταν αποτέλεσμα των Περσικών πολέμων.  

3. Ο Ευαγόρας, βασιλιάς της Σαλαμίνας της Κύπρου, ήταν μία από τις προσωπικότητες που, 

σύμφωνα με τον Ισοκράτη, θα μπορούσε να ενώσει τους Έλληνες εναντίον των Περσών. 

4. Κατά την Ελληνιστική εποχή, για διευκόλυνση των συναλλαγών, χρησιμοποιήθηκαν μόνο 

τα περσικά νομίσματα. 

5. Ο Οκταβιανός Αύγουστος συγκέντρωσε στο πρόσωπό του τα σημαντικότερα αξιώματα της 

Ρωμαϊκής πολιτείας, εκτός από αυτό του δικτάτορα. 

                                                                                                                                    (μονάδες 5) 

1.β.Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: γεωμετρική τέχνη, Σύγκλητος.  

                                                                                                               (μονάδες 7+8=15) 

 

2οΘΕΜΑ 

2.α. Πώς χρησιμοποίησαν οι Αθηναίοι την Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία και με ποιον τρόπο 

μετεξελίχθηκε σε ηγεμονία; 

                                                                                                                          (μονάδες 10) 

2.β. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις που εφάρμοσε ο Οκταβανός και ποιο 

αποτέλεσμα είχαν;  

                                                                                                                          (μονάδες 15) 


