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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 
1. Οι πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής:   

α. έχουν κείμενα με ραψωδίες των ομηρικών επών.  

β. αποτελούν νομοθετικούς κώδικες της μυκηναϊκής εποχής.  

γ. περιλαμβάνουν πληροφορίες με σημαντικά γεγονότα της μυκηναϊκής εποχής.  

δ. έχουν λογιστικό περιεχόμενο, είναι κυρίως κατάλογοι περιουσιακών στοιχείων.   

 
2. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν αιολική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο 
Ελληνικό Αποικισμό : 

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

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

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

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 

3. Στα αριστοκρατικά καθεστώτα την εξουσία κατείχαν: 

α. οι πλούσιοι. 

β. οι πλούσιοι με τους ευγενείς. 

γ. οι βασιλείς. 

δ. οι ευγενείς. 

4. Στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία: 

α. το συμμαχικό ταμείο μεταφερόταν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη-σύμμαχο της 

Αθήνας. 

β. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στην Αθήνα. 

γ. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στη Δήλο. 

δ. το συμμαχικό ταμείο βρισκόταν στους Δελφούς. 

5. Δεν ήταν πηγή εσόδων του Αθηναϊκού κράτους: 

α. η χορηγία. 

β. τα θεωρικά. 

γ. το μετοίκιο. 

δ. η τριηραρχία. 

(5 μονάδες) 



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

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος, δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

1. Οι Αιγύπτιοι παρουσίαζαν τους θεούς τους με ανθρώπινο σώμα και κεφάλι 

κάποιου ζώου.  

2. Οι πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής περιέχουν λογοτεχνικά κείμενα. 

3. Η στενοχωρία ήταν ένα από τα κύρια αίτια του Δεύτερου Ελληνικού 

Αποικισμού. 

4. Ο Κίμων έστειλε αθηναϊκή στρατιωτική δύναμη για να βοηθήσει τους είλωτες 

της Μεσσηνίας που είχαν επαναστατήσει κατά των Σπαρτιατών. 

5. Ο Μ. Αλέξανδρος κατά την άσκηση της πολιτικής του αγνόησε τα πολιτιστικά 

στοιχεία της παράδοσης των λαών της Ανατολής. 

(5 μονάδες) 

       1.β.  Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: οπλιτική φάλαγγα, ισηγορία. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α. Ποιος ήταν ο ρόλος του βασιλιά στην Ομηρική Εποχή και από ποια όργανα 

περιορίζονταν οι εξουσίες του; 

(15 μονάδες) 

 
 

2.β. Ποιοι υπέγραψαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων, ποιο ήταν το περιεχόμενό 

του και ποια η σημασία του για το Ρωμαϊκό Κράτος; 

(10 μονάδες) 


