
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. Οι δούλοι κατά την Ομηρική εποχή αποτελούσαν περιουσιακό στοιχείο του «οίκου». 

2. Οι «λειτουργίες», δηλαδή οι έκτακτες εισφορές, βάρυναν εξ ίσου όλους τους Αθηναίους 

πολίτες. 

3. Κατά την ελληνιστική εποχή παρατηρείται μαζική παραγωγή βιβλίων χάρη στην ίδρυση 

βιβλιοθηκών σε μεγάλα πνευματικά κέντρα της εποχής. 

4. Κατά την περίοδο της βασιλείας στην αρχαία Ρώμη η σύγκλητος και η εκκλησία του λαού 

δεν είχαν ουσιαστικό ρόλο στην άσκηση της εξουσίας. 

5. Η λοχίτιδα ήταν η συνέλευση όλων των στρατευμένων Ρωμαίων πολιτών, πατρικίων και 

πληβείων. 

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Η Ομηρική εποχή ονομάζεται αλλιώς και:  

α. μυκηναϊκή εποχή 

β. ελληνιστική εποχή 

γ. «χρυσούς αιών» 

δ. ελληνικός μεσαίωνας 

 

2. Με την Καλλίειο συνθήκη: 

α. οι Πέρσες αναγνώρισαν την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. 

β. Αθηναίοι και Σπαρτιάτες συνήψαν συνθήκη ειρήνης. 

γ. οι Σπαρτιάτες παρέδωσαν τις ελληνικές πόλεις των παραλίων στους Πέρσες. 

δ. Σπαρτιάτες και Θηβαίοι συνήψαν συνθήκη ειρήνης. 

 

3. Ο Περικλής θέλησε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων στη(ν): 

α. Πελοπόννησο 

β. Δύση 



γ. Κύπρο 

δ. Αίγυπτο 

 

4. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν: 

α. ολιγαρχικό 

β. απόλυτη μοναρχία 

γ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλή 

δ. τυραννίδα 

 

5. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου των:  

α. Αθηναίων 

β. Ρωμαίων 

γ. Σπαρτιατών 

δ. Βυζαντινών 

(μονάδες 5) 

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

δήμαρχοι. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της πανελλήνιας ιδέας και ποιες ήταν οι απόψεις του 

για την εφαρμογή της; 

(μονάδες 12) 

2.β. Ποια ήταν η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού; 

(μονάδες 13) 

 

 

 

 


