
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Η Αρχαία Αίγυπτος ήταν χωρισμένη γεωγραφικά στα εξής τμήματα:  

α. την Άνω Αίγυπτο στο βόρειο τμήμα και την Κάτω Αίγυπτο στο νότιο 

β. τη βόρεια Αίγυπτο στα βουνά και τη νότια Αίγυπτο στη θάλασσα 

γ. την Άνω Αίγυπτο στη Μεσόγειο Θάλασσα και την Κάτω Αίγυπτο στο ορεινό τμήμα 

δ. την Άνω Αίγυπτο στον Νότο και την Κάτω Αίγυπτο στο Δέλτα του Νείλου  

  

2. Τις πρώτες πληροφορίες για τον μυκηναϊκό κόσμο είχαμε αρχικά από: 

α.  τα ομηρικά έπη 

β. την ανασκαφή του Ερίκου Σλήμαν 

γ. την ανασκαφή του M. Ventris 

δ. την αποκρυπτογράφηση της γραμμικής Α΄ γραφής 

  

3. Κλασική εποχή ονομάζεται η: 

α.περίοδος από το τέλος των περσικών πολέμων μέχρι τον θάνατο του Περικλή 

β.περίοδος από το τέλος των περσικών πολέμων μέχρι τον θάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 

γ.περίοδος από το τέλος της Σπαρτιατικής μέχρι το τέλος της Αθηναϊκής ηγεμονίας 

δ.περίοδος από το τέλος της Σπαρτιατικής μέχρι το τέλος της Θηβαϊκής ηγεμονίας 

  

4. Το διάταγμα του Καρακάλλα (212μ.Χ.) αφορούσε:  

α. την ανεξιθρησκία  

β. τη ρωμαϊκή ειρήνη (Pax Romana) 

γ. την αναγνώριση του δικαιώματος του Ρωμαίου πολίτη  

δ. την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Ιωνίας 

  

5. Την κρίση του ρωμαϊκού αυτοκρατορικού θεσμού ενίσχυσε:   

α. η σύγκλητος  

β. ο Σεπτίμιος Σεβήρος 



γ. η ανάμειξη του στρατού στην πολιτική 

δ. η βασίλισσα Ζηνοβία 

(μονάδες 5) 

(II) Να κατατάξετε στη σωστή χρονολογική σειρά τα ακόλουθα γεγονότα, αρχίζοντας από το 

αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο: 

α. ίδρυση Αθηναϊκής συμμαχίας 

β. Ανταλκίδειος ειρήνη 

γ. Καλλίειος ή Κιμώνειος ειρήνη 

δ. μάχη του Μαραθώνα 

ε. μάχη στα Λεύκτρα 

(μονάδες 5)  

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: άστυ, στενοχωρία, 

χορηγία. 

(μονάδες 5+5+5=15) 

  

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Για ποιον λόγο ήταν φημισμένη η Πέργαμος στους ελληνιστικούς χρόνους και ποιο 

υλικό χρησιμοποιούσαν οι Περγαμηνοί ως γραφική ύλη;  

(μονάδες 13) 

2.β.  Τι όριζε το Διάταγμα των Μεδιολάνων, ποιοι το υπέγραψαν και ποια τα αποτελέσματά 

του; 

(μονάδες 12) 

 


