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1.α. 

(Ι). Να αντιστοιχίσετε στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα 

στοιχείο της στήλης Α περισσεύει: 
 

 
1. Καλλίειος Συνθήκη 

 

2. «Τριακοντούτεις σπονδαί» 

 
3. Ανταλκίδειος Ειρήνη 

 
4. Διάταγμα Μεδιολάνων 

 
5. Συνέδριο Κορίνθου (337 π.Χ.) 

 
6. Συνέδριο Κορίνθου (481 π.Χ.) 

α. συνθήκη ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και 

Σπαρτιάτες. 
 

β. οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας γίνονται 

ανεξάρτητες. 

 

γ. παράδοση των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας 

στον Πέρση βασιλιά. 

 

δ. αμυντική συμμαχία των ελληνικών πόλεων κατά 

των Περσών. 

 
ε. πανελλήνια συμμαχία υπό τον Φίλιππο Β' 

 

(5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 
 

1. Οι πινακίδες της γραμμικής Β΄ γραφής:  

α. περιέχουν κείμενα με ραψωδίες των ομηρικών επών.  

β. αποτελούν νομοθετικούς κώδικες της μυκηναϊκής εποχής.  

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

δ. περιλαμβάνουν κείμενα με σημαντικά γεγονότα της μυκηναϊκής εποχής.  

2. Κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, Δωριείς μετακινήθηκαν : 

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. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από : 

α. το φοινικικό αλφάβητο. 

β. τη Γραμμική Β΄ γραφή. 

γ. τα ιερογλυφικά. 

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο. 

 
4. Η αύξηση της δύναμης των ευγενών κατά την Ομηρική Εποχή οφείλεται: 



α. μόνο στην κατοχή γης. 

β. στις στρατιωτικές τους ικανότητες. 

γ. στην κατοχή της γης και στην καταγωγή τους. 

δ. στον σεβασμό που απολάμβαναν από το πλήθος. 

5. Ηγεμονική θέση μεταξύ των ελληνικών πόλεων-κρατών μετά τον Πελοποννησιακό 

Πόλεμο είχε: 

α. η Αθήνα. 

β. η Κόρινθος. 

γ. η Σπάρτη. 

δ. η Θήβα. 

(5 μονάδες) 
 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: δημιουργοί, ισονομία. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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      2.α. Πώς προβαλλόταν η δύναμη του φαραώ από τα έργα της αιγυπτιακής τέχνης; Να 

αναφέρετε χαρακτηριστικά έργα. 

(10 μονάδες) 

 

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

(15 μονάδες) 


