
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι)  Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη 

«σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Κατά τη μυκηναϊκή εποχή, οι τελεστές ήταν σημαντικά πρόσωπα στην περιφερειακή 

διοίκηση. 

2. Κύρια πηγή πληροφοριών για την ομηρική εποχή, εκτός της αρχαιολογικής έρευνας, είναι τα 

ομηρικά έπη. 

3.  Η ίδρυση της Α΄ Αθηναϊκής συμμαχίας ήταν απόλυτα εναρμονισμένη με τις επιδιώξεις της 

Σπάρτης με στόχο την ηγεμονία της λακωνικής πόλης. 

4. Η πανελλήνια συμμαχία είχε αμυντικό και επιθετικό χαρακτήρα με ισόβιο αρχηγό τον 

Φίλιππο Β΄. 

5. Την εκτελεστική εξουσία, την περίοδο της δημοκρατίας στη Ρώμη, ασκούσαν οι δύο ύπατοι.  

(μονάδες 5) 

(IΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση για κάθε 

ομάδα από τις ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Οι ευγενείς, κατά την Αρχαϊκή εποχή, αποκαλούνταν και: 

α. εσθλοί 

β. τύραννοι 

γ. δυνατοί 

δ. τιμητές 

 

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

απέκτησε:  

α. η Αθήνα 

β. η Θήβα 

γ. η Σπάρτη 

δ. η Κόρινθος 

 



3.  Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της νοτίου Ελλάδας: 

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου (337 π.Χ.) 

β. με τη μάχη της Χαιρώνειας (338 π.Χ.) 

γ. με τη μάχη της Μαντίνειας (362 π.Χ.) 

δ. με τη μάχη των Λεύκτρων (371 π.Χ.) 

 

4. Το σύστημα διακυβέρνησης στα ελληνιστικά βασίλεια ήταν: 

α. ολιγαρχικό 

β. απόλυτη μοναρχία 

γ. μια μορφή βασιλείας που περιοριζόταν από βουλευτικό σώμα. 

δ. τυραννίδα 

 

5. Η ίδρυση της Ρώμης, σύμφωνα με τα αρχαιολογικά ευρήματα, αποδίδεται στους:  

α. Αιγύπτιους 

β. Έλληνες αποίκους 

γ. Δωριείς 

δ. Ετρούσκους 

                                                                                                                                                     (μονάδες 5) 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: θολωτοί τάφοι, 

θρησκευτικός συγκρητισμός. 

 (μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στην οικονομική κρίση του ομηρικού κόσμου; 

  (μονάδες 10) 

2.β. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των κοινωνικών αγώνων των πληβείων κατά τον 5ο αι. π.Χ; 

                                                                                                                                                  (μονάδες 15)  

 


