
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. τθν αρχαία Αίγυπτο άνκρωποι ταπεινισ κοινωνικισ προζλευςθσ ζφταςαν να 

καταλάβουν ςθμαντικά αξιϊματα.  

2. Οι Αχαιοί με τθν τρωικι εκςτρατεία είναι πικανό να επιδίωκαν τον ζλεγχο των ςτενϊν 

του Ελλιςποντου. 

3. Ο Κίμων ενίςχυςε το δθμοκρατικό πολίτευμα τθσ Ακινασ περιορίηοντασ τθ δφναμθ τθσ 

αριςτοκρατικισ παράταξθσ. 

4. Κατά τθν Κλαςικι εποχι θ φιλοςοφικι ςκζψθ τοποκζτθςε ςτο κζντρο του 

ενδιαφζροντοσ τον άνκρωπο. 

5. Η ςφαιρικότθτα τθσ γθσ και θ διπλι κίνθςι τθσ δεν είχαν μελετθκεί κακόλου κατά τθν 

ελλθνιςτικι περίοδο. 

 (μονάδες 5)  

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

ερωτιςεισ: 

1. Η ςτενοχωρία ιταν πρόβλθμα που προζκυψε από: 

α. τθ διάψευςθ των προςδοκιϊν των ανκρϊπων τθσ αρχαϊκισ εποχισ 

β. τθν αφξθςθ του πλθκυςμοφ και τισ περιοριςμζνεσ εκτάςεισ γθσ 

γ. τθν ζλλειψθ πρϊτων υλϊν 

δ. τισ εςωτερικζσ πολιτικζσ κρίςεισ 

 

2. Κατά τθν περίοδο τθσ βαςιλείασ ςτθ Ρϊμθ τισ βαςιλικζσ δικαιοδοςίεσ ζλεγχαν δφο 

ςϊματα : 

α. οι διμαρχοι και οι φπατοι 

β. θ φρατρικι και θ λοχίτιδα εκκλθςία 

γ. οι τιμθτζσ και οι δικτάτορεσ 

δ. θ ςφγκλθτοσ και θ εκκλθςία του λαοφ 



3. Είχε φτάςει ςε ςθμείο να αποςτρζφεται κακετί το ελλθνικό ο: 

α. Κάτων ο Σιμθτισ 

β. Γάιοσ Γράκχοσ 

γ. Σιβζριοσ Γράκχοσ 

δ. Οκταβιανόσ 

 

4. Η ςφγκλθτοσ αναγόρευςε τον Οκταβιανό ςε: 

α. δικτάτορα 

β. αυτοκράτορα 

γ. Αφγουςτο 

δ. ςτρατθγό 

 

5. Οι ελεφκεροι εξαρτθμζνοι καλλιεργθτζσ ξζνου κλιρου κατά τον 3ο αι. μ.Χ. είναι 

γνωςτοί ωσ: 

α. πραιτωριανοί 

β. πελάτεσ 

γ. κολωνοί 

δ. πλθβείοι 

 (μονάδες 5) 

1.β. Να προςδιορίςετε το περιεχόμενο των ιςτορικϊν όρων: αυτάρκεια (πόλη-κράτοσ), 

αγροτικόσ νόμοσ.  

(5+10=15 μονάδες)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια άποψθ ζχει διατυπωκεί για τισ πολιτικζσ επιδιϊξεισ του Μ. Αλεξάνδρου και πϊσ 

τεκμθριϊνεται;  

(12 μονάδες) 

2.β. Κάτω από ποιεσ ιδεολογικζσ επιδράςεισ ςυντελζςτθκε θ διαίρεςθ τθσ ρωμαϊκισ 

αυτοκρατορίασ τον 4ο αι. μ.Χ. και πϊσ επικυρϊκθκε; 

 (13 μονάδες) 


