
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.   

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

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

βασιλεύς, υποτελής, άνακτας, Πύλος.  

«Για την οργάνωση κάθε μυκηναϊκού κράτους δε διαθέτουμε επαρκή στοιχεία, με εξαίρεση 

τις πληροφορίες που μας δίνουν οι πινακίδες από το ανάκτορο της ...………………….(1). 

Ανώτατος άρχοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες των πινακίδων, ήταν ο ...………………….(2), 

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 ...………………….(3). Στην τάξη των ευγενών αναφέρονται οι ...………………….(4), δηλαδή οι 

ακόλουθοι. Σημαντικά πρόσωπα στην περιφερειακή διοίκηση φαίνεται ότι ήταν οι τελεστές. 

Στους Μυκηναίους λιγότερο τιμητικός ήταν ο τίτλος ...………………….(5). Έτσι ονομαζόταν ο 

επικεφαλής οποιασδήποτε ομάδας, ακόμα και ο αρχιτεχνίτης μιας ομάδας χαλκουργών.».   

                (μονάδες 5)  

(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. Στην κορυφή της κοινωνικής πυραμίδας στην Αίγυπτο βρισκόταν ο φαραώ, ο οποίος 

ενσάρκωνε τον επίγειο θεό αλλά και το κράτος. 

2. Ορισμένοι από τους τυράννους της αρχαϊκής εποχής αναδείχθηκαν σε καλούς ηγέτες, 

που φρόντισαν για την ανάπτυξη της πόλης τους.   

3. Στο συνέδριο της Κορίνθου (481 π.Χ.) οι ελληνικές πόλεις συγκρότησαν αμυντική 

συμμαχία κατά των Περσών.  

4. Οι πελάτες στην αρχαία Ρώμη ήταν οι Ρωμαίοι που ανήκαν στις παλαιές μεγάλες 

οικογένειες.  

5. Ο Οκταβιανός διατήρησε την υψηλή εποπτεία της διοίκησης του ρωμαϊκού κράτους και 

μοιράστηκε τη διοίκηση των επαρχιών με τη σύγκλητο.  

                                                                                                               (μονάδες 5)  

 1β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των όρων: θεσμός της λειτουργίας, φρατρική εκκλησία 

(ρωμαϊκή δημοκρατία-Res publica).  

                                                                                   (μονάδες 9+6 = 15)  



2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιοι συμμετείχαν και ποιες ήταν οι αποφάσεις του συνεδρίου της Κορίνθου (337 π.Χ.);  

 (μονάδες 12)  

2.β. Ποιοι ήταν οι στόχοι της μεταρρυθμιστικής προσπάθειας των Γράκχων και ποιο το 

τελικό αποτέλεσμά της;  

                                                                                         (μονάδες 13)  

  


