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1.α. 
 

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

ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Η ταρίχευση των νεκρών στην αρχαία Αίγυπτο βοήθησε: 

α. στην ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής. 

β. στην απόκτηση γνώσεων ανατομίας και ιατρικής. 

γ. στην προβολή των φαραώ. 

δ. στην εξέλιξη της ιερογλυφικής γραφής.  

2. Στα Μυκηναϊκά Κράτη ανώτατος άρχοντας ήταν: 
α. ο άνακτας. 

β. ο λααγέτας. 

γ. ο βασιλιάς. 

δ. ο τελεστής. 

3.Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς "οίκους" της Ομηρικής Εποχής ήταν: 
α. οι άριστοι. 

β. οι δημιουργοί. 

γ. το πλήθος. 

δ. οι δούλοι. 

4. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί: 

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι το τέλος των 

Περσικών Πολέμων. 

β. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. 

γ. τον «Χρυσούν αιώνα» του Περικλέους. 

δ. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου. 

5. Την Ελληνιστική Εποχή καταφεύγουν στις μεγαλουπόλεις για καλύτερη τύχη: 

α. οι δούλοι. 

β. οι γηγενείς εργάτες και μικροκαλλιεργητές. 

γ. οι δουλοπάροικοι. 
δ. οι έμποροι και βιοτέχνες. 

 

 

 

(5 μονάδες) 



 

(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Τα περισσότερα αιγυπτιακά κείμενα έχουν λογοτεχνικό περιεχόμενο.  

2. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής πραγματοποιήθηκε από 

τον Ερρίκος Σλήμαν. 

3. Οι δούλοι την Ομηρική Εποχή προέρχονταν από την πειρατεία και τον 

πόλεμο. 

4. Οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ύπαρξη της πόλης-κράτους, η 

ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια, οδήγησαν στην πολιτική 

ενοποίηση των Ελλήνων. 

5. Η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία μεταβλήθηκε σε ηγεμονία τυπικά μετά τη 

συνθήκη ειρήνης που συνήψε ο Περικλής με τους Σπαρτιάτες. 
 

(5 μονάδες) 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Ιωνική Επανάσταση, Κοινή Ελληνική. 
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(5+10=15 μονάδες) 

 

2. α. Πώς δημιουργήθηκαν τα ομηρικά έπη και ποιο είναι το περιεχόμενό τους; 

(10 μονάδες) 

2.β. Ποια διοικητικά μέτρα υιοθέτησε ο Ιουστινιανός και πού αποσκοπούσαν; 

(15 μονάδες) 


