
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
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(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής πραγματοποιήθηκε από τον J. 

Champollion. 

2. Οι δούλοι την Ομηρική Εποχή προέρχονταν από την πειρατεία και τον πόλεμο. 
 

3. Στα αριστοκρατικά πολιτεύματα η δύναμη του βασιλιά ενισχύεται και μειώνεται η 

δύναμη των ευγενών. 

4. Οι Δελφοί, η Ολυμπία και η Δήλος την Αρχαϊκή Εποχή εξελίσσονται σε 

Πανελλήνια Ιερά. 

5. Η κύρια αιτία του Πελοποννησιακού Πολέμου ήταν η ανάμειξη των Περσών στις 

εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. 
 

(5 μονάδες) 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Ο Μυκηναϊκός κόσμος οργανώθηκε:  

α. σε «ομοσπονδιακά » κράτη, αντίστοιχα προς τα μεγάλα ανάκτορα.  

β. σε μεγάλη ναυτική αυτοκρατορία.  

γ. σε πόλεις-κράτη. 

δ. σε φυλές.  

2. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν την αιολική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο 

Αποικισμό : 

α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια της Μ. Ασίας. 

β. στη Σάμο, Χίο και τις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

γ. στη Μήλο, Κρήτη, Ρόδο, Κω και στις απέναντι Μικρασιατικές ακτές. 

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 

3. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν κατά την Αρχαϊκή Εποχή: 

α. όλες οι περιοχές του Ελληνικού Κόσμου. 

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

γ. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Αθηναίοι. 

δ. καμία περιοχή του Ελληνικού Κόσμου. 

4. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά το τέλος του 



Πελοποννησιακού Πολέμου κατείχε: 

α. η Αθήνα. 

β. η Θήβα. 

γ. η Κόρινθος. 

δ. η Σπάρτη. 

5. Ο Μ. Αλέξανδρος επιδίωξε: 

α. τη δημιουργία ενιαίου νομισματικού συστήματος για την αυτοκρατορία του. 

β. τον διαχωρισμό του ελληνικού από τον Ασιατικό Κόσμο. 

γ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό ελληνική διοίκηση. 

δ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό περσική διοίκηση. 
 
 

(5 μονάδες) 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: στωική φιλοσοφία, δήμαρχοι. 
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(5+10 = 15 μονάδες) 

 

2. α. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την 

ύπαρξη και εξέλιξη της πόλης-κράτους. 
 

(10 μονάδες) 

2.β. Πώς οργάνωσε τον στρατό και την οικονομία του Μακεδονικού Κράτους ο 

Φίλιππος Β΄; 
 

(15 μονάδες) 


