
OMAΔΑ Α΄  

1ο 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 θολωτοί τάφοι αποτελούν το μοναδικό επίτευγμα της αιγυπτιακής αρχιτεκτονικής.  

2. Μετά την πτώση των τυραννικών καθεστώτων, περίπου στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ., στις 

περισσότερες ελληνικές πόλεις-κράτη επιβλήθηκαν ολιγαρχικά καθεστώτα.  

3. Τα θεωρικά ήταν ένα μέτρο του Κίμωνα που παρείχε τη δυνατότητα της δωρεάν εισόδου 

στο θέατρο. 

4. Οι ηγεμονικές  τάσεις  της  Σπάρτης οδήγησαν στην έκρηξη του Πελοποννησιακού 

πολέμου.  

5. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος έληξε με μια μειωτική για τους Έλληνες ειρήνη.   

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Η Αλεξάνδρεια κατά την ελληνιστική εποχή ήταν γνωστή για: 

α. τον βωμό του Διός 

β. το Μουσείο και τη Βιβλιοθήκη της 

γ. την παραγωγή περγαμηνών 

δ. την οργάνωσή της σε τέσσερις συνοικισμούς 

 

2. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται στους: 

α. Αιγυπτίους 

β. Έλληνες αποίκους 

γ. Ετρούσκους 

δ. Δωριείς 

 

3. Οι ύπατοι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας: 

α. συγκέντρωναν όλες τις εξουσίες που είχε προηγουμένως ο βασιλιάς 

β. είχαν αναλάβει τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών 

γ. ήταν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πληβείων 



δ. είχαν την επίβλεψη των ηθών  

 

4. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να διατεθούν στους ακτήμονες του Ρωμαϊκού κράτους οι 

θησαυροί: 

α. του βασιλιά της Περγάμου, Άτταλου Γ΄ 

β. του Ατρέως 

γ. του βασιλιά Σέλευκου 

δ. των Περσών 

 

5. Η μορφή του πολιτεύματος στα χρόνια του Οκταβιανού ονομάστηκε:  

α. δημοκρατία (Res publica) 

β. Ηγεμονία (Principatus) 

γ. αυτοκρατορία όμοια με αυτή των ανατολικών λαών 

δ. αυτοκρατορία όμοια με αυτή των ελληνιστικών χρόνων 

(μονάδες 5)  

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: βασιλιάς 

(ομηρικών κοινωνιών), τριηραρχία. 

(μονάδες 10+5=15)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιες παραγωγικές εργασίες, και με ποιο τρόπο, πραγματοποιούνταν σε έναν «οίκο» 

της ομηρικής εποχής;  

(μονάδες 15)  

2.β. Ποια ήταν το περιεχόμενο και το αποτέλεσμα της Ανταλκιδείου (ή Βασιλείου) ειρήνης;     

(μονάδες 10) 

          

 

 


