
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Την οικονομία της ομηρικής εποχής χαρακτήριζε σε μεγάλη κλίμακα η εργασιακή 

ειδίκευση και η βιοτεχνική ανάπτυξη.  

2. Στη μάχη της Μυκάλης οι Έλληνες αντιμετώπισαν τους Καρχηδονίους.  

3. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών της κλασικής  Αθήνας 

στο θέατρο. 

4. Η Κοινή ελληνική γλώσσα προέκυψε μέσα από τη συγχώνευση της ιωνικής και της 

αττικής διαλέκτου. 

5. Το ρωμαϊκό κράτος από το θάνατο του Αυγούστου (14 μ.Χ.) μέχρι τα τέλη του 2ου αι. μ.Χ. 

κυβέρνησαν τρεις δυναστείες αυτοκρατόρων. 

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν κατά την αρχαϊκή εποχή: 

α. όλες οι περιοχές του ελληνικού κόσμου 

β. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Αθηναίοι 

γ. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Ακαρνάνες και οι Μακεδόνες   

δ. καμία περιοχή του ελληνικού κόσμου 

 

2. Την ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις:  

α. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα 

β. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος 

γ. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος 

δ. Μαντίνεια, Λεύκτρα, Χαιρώνεια 

 

3. Κατά την ελληνιστική περίοδο το κέντρο βάρους μετατοπίστηκε από τη μητροπολιτική 

Ελλάδα στις:  

α. αποικίες της Δύσης 



β. μεγαλουπόλεις της Ανατολής  

γ. πόλεις της Μ. Ασίας 

δ. αποικίες του Εύξεινου Πόντου 

 

4. Υπεύθυνοι γα τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών ήταν οι: 

α. δήμαρχοι 

β. ύπατοι 

γ. πραίτωρες 

δ. τιμητές 

 

5. Έφθασε στο ακραίο σημείο να αποστρέφεται καθετί ελληνικό ο:  

α. Κάτων 

β. Γάιος Γράκχος 

γ. Οκταβιανός 

δ. Τιβέριος Γράκχος 

(μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: εστίαση, Ηγεμονία 

(Principatus). 

(μονάδες 5+10=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Τι συμφωνήθηκε στο συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο Β΄ και 

τις ελληνικές πόλεις; 

(μονάδες 12) 

2.β. Ο οριστικός χωρισμός του ρωμαϊκού κράτους (395 μ.Χ.) αποτελεί για μερικούς 

ιστορικούς το συμβατικό όριο έναρξης της βυζαντινής ιστορίας. Πώς τεκμηριώνεται αυτή η 

υπόθεση; 

(μονάδες 13)  


