
OMAΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

(Ι) Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση και 

πτώση μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Πλάτων, ορθολογισμός, 

άνθρωπος, Θουκυδίδης, Αριστοφάνης, Σοφοκλής, σοφιστής.  

«Τον 5ο και 4ο αι. π.Χ. η ανάπτυξη των γραμμάτων και των τεχνών δημιούργησε έργα 

απαράμιλλα σε πνευματική και καλλιτεχνική λαμπρότητα. Η φιλοσοφική σκέψη από τα 

μέσα του 5ου αι. π.Χ. τοποθέτησε στο κέντρο του ενδιαφέροντος τον ……………………(1) και 

προσπάθησε να ερμηνεύσει τα φαινόμενα με βάση τη λογική, δηλαδή τον  ……………………(2). 

Η ιστοριογραφία εκπροσωπήθηκε από τον Ηρόδοτο αλλά κυρίως από τον ……………………(3), 

ο οποίος με το έργο του έθεσε τα θεμέλια της επιστημονικής ιστορικής συγγραφής. Η 

ποιητική τέχνη, κυρίως με το έργο των τριών τραγικών, του Αισχύλου, του ……………………(4) 

και του Ευριπίδη, εξελίχθηκε σε θεατρικό λόγο υψηλών διανοημάτων, ενώ με τις κωμωδίες 

του ……………………(5) σε κριτική της καθημερινής πολιτικής ζωής». 

         (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις:  

1. Ένα από τα σπουδαιότερα εμπορικά και πνευματικά κέντρα της ελληνιστικής περιόδου 

ήταν η: 

α. Σπάρτη 

β. Αλεξάνδρεια 

γ. Θήβα 

δ. Κύπρος 

 

2. Η ανώτερη κοινωνική τάξη στη Ρώμη την περίοδο της βασιλείας ήταν: 

α. το πλήθος 

β. οι πληβείοι 

γ. οι πελάτες 

δ. οι πατρίκιοι 

 

3. Ο δικτάτορας στη Ρώμη προερχόταν από τους: 



α. υπάτους 

β. τιμητές 

γ. δημάρχους 

δ. πραίτωρες 

 

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

α. δημοκρατία (Res publica) 

β. Ηγεμονία (Principatus) 

γ. απόλυτη μοναρχία 

δ. βασιλεία 

 

5. Ο αυτοκρατορικός θεσμός του Ρωμαϊκού κράτους στην περίοδο της ακμής του: 

α. διέφερε από τον αντίστοιχο θεσμό των ελληνιστικών μοναρχιών και πολύ περισσότερο 

από εκείνο των ανατολικών λαών 

β. ήταν όμοιος με τον αντίστοιχο θεσμό των ανατολικών λαών 

γ. ήταν απόλυτα υποταγμένος στους υπάτους και στους τιμητές 

δ. ήταν ένα πολίτευμα στο οποίο ο στρατός και η σύγκλητος δεν εμπλέκονταν καθόλου 

(μονάδες 5) 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: μέγαρο (μυκηναϊκής εποχής), 

θρησκευτικός συγκρητισμός.  

  (μονάδες10+5=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Πώς επιβλήθηκε το πολίτευμα της τυραννίδας στις πόλεις – κράτη τον 6ο αι. π.Χ.; 

(μονάδες 15) 

2.β. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό;  

 (μονάδες 10)  

 

 


