
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α.  

(I) Να επιλζξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιςτοιχεί ςτθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε 

ομάδα από τισ ακόλουκεσ ιςτορικζσ πλθροφορίεσ: 

1. Μια πρϊιμθ μορφι γραφισ τθσ ελλθνικισ γλϊςςασ είναι:  

α. θ ιερογλυφικι γραφι 

β. θ ελλθνικι αλφαβθτικι γραφι 

γ. θ Γραμμικι Βϋ γραφι 

δ. το φοινικικό αλφάβθτο 

 

2. Η βουλι των γερόντων κατά τθν Ομθρικι εποχι: 

α. δεν επθρζαςε κακόλου τθν άςκθςθ τθσ βαςιλικισ εξουςίασ 

β. αντικατζςτθςε τθ βαςιλικι εξουςία  

γ. περιόριςε ςταδιακά τθ βαςιλικι εξουςία  

δ. αποδυναμϊκθκε βακμιαία από τθ βαςιλικι εξουςία  

 

3.  Ωσ Κλαςικι εποχι ορίηουν οι ιςτορικοί:  

α. τθν περίοδο από το τζλοσ του Μυκθναϊκοφ πολιτιςμοφ μζχρι το τζλοσ των  Περςικϊν 

πολζμων 

β. τθν περίοδο από το τζλοσ των Περςικϊν πολζμων ζωσ και τον κάνατο του Μ. Αλεξάνδρου 

γ. τον «Χρυςοφν αιϊνα του Περικλζουσ» 

δ. τθν εποχι των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου 

 

4. Η ανάμειξθ των Περςϊν ςτισ εςωτερικζσ υποκζςεισ του Ελλθνικοφ Κόςμου ιταν 

ςυνζπεια : 

α. του Πελοποννθςιακοφ πολζμου  

β. των Περςικϊν Πολζμων 

γ. του Κορινκιακοφ πολζμου 

δ. τθσ Θθβαϊκισ Ηγεμονίασ 

 

5. Σο ςφςτθμα διακυβζρνθςθσ ςτα ελλθνιςτικά βαςίλεια ιταν: 



α. ολιγαρχικό 

β. θ απόλυτθ μοναρχία  

γ. θ τυραννίδα 

δ. μια μορφι βαςιλείασ που περιοριηόταν από βουλι 

                                                                                                                                                (μονάδες 5) 

(II) Να χαρακτθρίςετε τισ προτάςεισ, που ακολουκοφν, ωσ προσ τθν ορκότθτά τουσ με τθν 

ζνδειξθ ωςτό ι Λάθοσ: 

1.Οριςμζνοι από τουσ τυράννουσ τθσ Αρχαϊκισ εποχισ αναδείχκθκαν ςε καλοφσ θγζτεσ που 

φρόντιςαν για τθν ανάπτυξθ τθσ πόλθσ τουσ. 

2.Η παρτιατικι Ηγεμονία ιταν αποτζλεςμα των Περςικϊν πολζμων.  

3.Ο Ευαγόρασ, βαςιλιάσ τθσ αλαμίνασ τθσ Κφπρου, ιταν μία από τισ προςωπικότθτεσ που, 

ςφμφωνα με τον Ιςοκράτθ, κα μποροφςε να ενϊςει τουσ Έλλθνεσ εναντίον των Περςϊν.  

4.Κατά τθν Ελλθνιςτικι εποχι, για διευκόλυνςθ των ςυναλλαγϊν, χρθςιμοποιικθκαν μόνο 

τα περςικά νομίςματα.  

5.Ο Οκταβιανόσ Αφγουςτοσ ςυγκζντρωςε ςτο πρόςωπό του τα ςθμαντικότερα αξιϊματα τθσ 

Ρωμαϊκισ πολιτείασ, εκτόσ από αυτό του δικτάτορα.  

                                                                                                                                                (μονάδες 5) 

  1.β. Να δϊςετε το περιεχόμενο των όρων: Χρυςοφσ αιών του Περικλέουσ, πελάτεσ 

(Ρωμαϊκή εποχή). 

                                                                                                                                     (μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ιταν τα κοινωνικά χαρακτθριςτικά του Ελλθνιςτικοφ κόςμου; 

                                                                                                                                            (μονάδες 10) 

2.β. Ποιο ιταν το ζργο των τιμθτϊν ςτθ ςυγκρότθςθ τθσ Ρωμαϊκισ πολιτείασ (Res publica); 

                                                                                                                                            (μονάδες 15) 

 

 


