
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

1.α. 

(Ι) Να χαρακτθρίςετε τισ ακόλουκεσ προτάςεισ ωσ προσ τθν ορκότθτά τουσ, γράφοντασ τθ 

λζξθ «ςωςτό» ι «λάκοσ» δίπλα από τον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

1. Σα ελλθνικά φφλα που μετανάςτευςαν ςτθ Μ. Αςία κατά τον πρϊτο αποικιςμό  

απζφυγαν να αναμειχκοφν με γθγενείσ πλθκυςμοφσ.  

2. το τιμοκρατικό πολίτευμα κφριο κριτιριο διάκριςθσ των πολιτϊν ιταν το ειςόδθμά 

τουσ.  

3. Η Α' Ακθναϊκι ςυμμαχία μεταβλικθκε ςε θγεμονία τυπικά μετά τθ ςυνκικθ ειρινθσ 

που ςυνιψε ο Περικλισ με τουσ παρτιάτεσ.  

4. Η εξάπλωςθ του ελλθνιςμοφ και θ ανάμειξι του με τουσ λαοφσ τθσ Ανατολισ, κατά τθν 

ελλθνιςτικι περίοδο, δεν είχε ςυνζπειεσ ςτθ κρθςκεία. 

5. Ο ςτρατόσ τθν εποχι του Αυγοφςτου παρζμεινε πιςτόσ ςτα κακικοντά του. 

 (μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ ακόλουκεσ 

ερωτιςεισ:  

1. Οικονομικά εξαρτϊμενοι από διαφορετικοφσ οίκουσ τθσ ομθρικισ εποχισ ιταν:  

α. οι άριςτοι 

β. το πλικοσ 

γ. οι δθμιουργοί 

δ. οι δοφλοι 

 

2. Φυλετικι οργάνωςθ διατιρθςαν κατά τθν αρχαϊκι εποχι: 

α. όλεσ οι περιοχζσ του ελλθνικοφ κόςμου 

β. ανάμεςα ςε άλλουσ Έλλθνεσ, οι Ακαρνάνεσ, οι Ηπειρϊτεσ και οι Μακεδόνεσ 

γ. ανάμεςα ςε άλλουσ Έλλθνεσ, οι Ακθναίοι 

δ. καμία περιοχι του ελλθνικοφ κόςμου 

 

3. Η πανελλινια ιδζα εκφράςτθκε από τον: 

α. Κίμωνα 



β. Δθμοςκζνθ 

γ. Περικλι 

δ. Ιςοκράτθ 

 

4. τισ βιβλιοκικεσ τθσ ελλθνιςτικισ περιόδου εργάηονταν οι πρϊτοι φιλόλογοι που 

ονομάηονταν:  

α. γραμματικοί 

β. νομοδιδάςκαλοι 

γ. ριτορεσ 

δ. ςοφιςτζσ 

 

5. Η μορφι του πολιτεφματοσ που ςυγκρότθςε ο Αφγουςτοσ ονομάςτθκε: 

α. απόλυτθ μοναρχία (dominatus) 

β. θγεμονία (Principatus) 

γ. ρωμαϊκι πολιτεία (Res publica) 

δ. βαςιλεία      

 (μονάδες 5)  

1.β. Να εξθγιςετε το περιεχόμενο των ιςτορικϊν όρων: μέγαρο (μυκηναϊκής εποχής), 

αρχιθεωρία.  

(μονάδες 10+5=15)  

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Πϊσ ςυνζβαλαν οι οικονομικζσ εξελίξεισ, που προκάλεςε ο δεφτεροσ αποικιςμόσ, 

κακϊσ και θ οπλιτικι φάλαγγα ςτθν ανάδειξθ νζων κοινωνικϊν ομάδων κατά τθν αρχαϊκι 

εποχι; 

 (μονάδες 15)  

2.β. Πϊσ διοίκθςαν οι διάδοχοι του Αυγοφςτου και γιατί μειϊκθκε ο πρωταγωνιςτικόσ 

ρόλοσ τθσ Ρϊμθσ ζναντι των επαρχιϊν τον 2ο αι. μ.Χ.; 

 (μονάδες 10) 


