
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): Τίρυνθα, λααγέτας, επέτες, 

βασιλεύς, υποτελής, άνακτας, Πύλος. 

Για την οργάνωση κάθε μυκηναϊκού κράτους δεν διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, με 

εξαίρεση τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πινακίδες από το ανάκτορο της 

…………… . Ανώτατος άρχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των πινακίδων, 

ήταν ο ………………, κύριος του ανακτόρου απ' όπου πήγαζε κάθε εξουσία. 

Υποτελείς σε αυτόν ήταν τοπικοί άρχοντες, διοικητές περιφερειών. Ο τίτλος με τον 

οποίο τους αναγνωρίζουμε στις πινακίδες είναι ………………….. . Στην τάξη των 

ευγενών αναφέρονται οι ………………., δηλαδή οι ακόλουθοι. Σημαντικά πρόσωπα 

στην περιφερειακή διοίκηση φαίνεται ότι ήταν οι τελεστές. Στους Μυκηναίους 

λιγότερο τιμητικός ήταν ο τίτλος ………………. . Έτσι ονομαζόταν ο επικεφαλής 

οποιασδήποτε ομάδας, ακόμα και ο αρχιτεχνίτης μιας ομάδας χαλκουργών.  

 

                                                                                      (5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1.  Οι Λαοί της Θάλασσας σχετίζονται με  : 

α. την ισχυροποίηση της Αιγύπτου. 

β. την παρακμή του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 

γ. την καταστροφή του ανακτόρου των Μυκηνών. 

δ. την κρίση των ελληνικών πόλεων- κρατών. 
 

2. Ελληνικά φύλα που μιλούσαν ιωνική διάλεκτο μετακινήθηκαν κατά τον Πρώτο 

Αποικισμό: 
α. στο βορειοανατολικό Αιγαίο και στα απέναντι παράλια. 

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

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

δ. στη Σικελία. 
 

  

3. Στο τιμοκρατικό ή ολιγαρχικό πολίτευμα κριτήριο διάκρισης των πολιτών ήταν : 

α. το εισόδημα. 

β. η καταγωγή και η κατοχή γης. 

γ. οι συγγενικοί δεσμοί. 

δ. η στρατιωτική ικανότητα. 



4. Στο δημοκρατικό πολίτευμα η ισηγορία έδινε σε κάθε πολίτη τη δυνατότητα : 

α. να εκφράζει τα παράπονά του. 

β. να διατυπώνει ελεύθερα την άποψη του. 

γ. να συμμετέχει στη διαμόρφωση των νόμων. 

δ. να υπερασπίζεται την πόλη του. 

  

5. Ο αποικισμός των Θουρίων οφείλεται  : 
α. στον Θεμιστοκλή. 

β. στον Περικλή. 

γ. στον Κίμωνα. 

δ. στον Εφιάλτη. 

                                                                                               (5 μονάδες) 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: εστίαση, δικτάτορας, νομοδιδάσκαλοι.                                                                                                                  

                                                                          (5+5+5=15 μονάδες) 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

2.α. Πώς ήταν οικονομικά οργανωμένος ένας «οίκος» την Ομηρική Εποχή; 

                                                                                                           (15 μονάδες) 

2.β. Τι συμφωνήθηκε στο Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) ανάμεσα στον Φίλιππο 

Β΄  και στις ελληνικές πόλεις; 

                                                                                                      (10 μονάδες) 

 


