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1.α. 

(Ι). 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. Οι ανταλλαγές κατά την Ομηρική Εποχή γίνονταν με νομίσματα. 

2. Η αυτονομία της πόλης- κράτους σχετιζόταν με την παραγωγή αγαθών για την 

κάλυψη των αναγκών των πολιτών της. 

3. Η δημιουργία των πόλεων-κρατών συνδέεται με την παρακμή του θεσμού της 

βασιλείας. 

4. Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος έληξε με την ήττα των Αθηναίων. 

5. Ο Φίλιππος Β΄ έκοψε χρυσό νόμισμα, τον στατήρα. 

(5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες. 
 

1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου βοήθησε τους Αιγύπτιους 
στην ανάπτυξη: 

α. φιλοσοφικής σκέψης.  

β. δημοκρατικών αντιλήψεων.  

γ. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων.  

δ. του μονοθεϊσμού. 

2. Οι πινακίδες της Γραμμικής Β΄ γραφής:  

α. έχουν κείμενα με ραψωδίες των ομηρικών επών.  

β. περιλαμβάνουν πληροφορίες με σημαντικά γεγονότα της μυκηναϊκής εποχής.  

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

δ. αποτελούν νομοθετικού κώδικες της μυκηναϊκής εποχής.  

3. Δωριείς, κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, εγκαταστάθηκαν: 

α. στον Εύξεινο Πόντο. 

β. σε νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. 

γ. στην ιταλική χερσόνησο. 

δ. σε νησιά του Αιγαίου και στη Νοτιοδυτική Μ. Ασία. 

4. Στα αριστοκρατικά καθεστώτα την εξουσία κατείχαν: 

α. οι πλούσιοι. 

β. οι πλούσιοι με τους ευγενείς. 

γ. οι ευγενείς. 

δ. οι βασιλείς. 

5. Την άνοδο και πτώση της Θηβαϊκής Ηγεμονίας έκριναν οι μάχες στα: 

α. Λεύκτρα και Μαντίνεια. 



β. Θερμοπύλες και Ιμέρα. 

γ. Αρτεμίσιο και Μυκάλη. 

δ. Μαντίνεια και Χαιρώνεια. 

(5 μονάδες) 
 

 
 

(ΙΙ). 

 

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

 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2. α. Ποια στοιχεία τεκμηριώνουν την ελληνικότητα του Μυκηναϊκού Πολιτισμού; 

 

(10 μονάδες) 

 

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

 

(15 μονάδες) 


