
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 
1. Η αποκρυπτογράφηση της Γραμμικής Β΄ γραφής απέδειξε την ελληνικότητα 

του Μυκηναϊκού Πολιτισμού. 

2. Την παρακμή των μυκηναϊκών κέντρων ακολούθησε περίοδος σταθερότητας, 

η οποία διήρκεσε περίπου τρεις αιώνες. 

3. ΄Ιωνες, που μετανάστευσαν στη Μ. Ασία, συγκρότησαν θρησκευτική ένωση 

με κέντρο το Ιερό του Απόλλωνα στο Τριόπιο ακρωτήριο της Κνίδου. 

4. Η πόλη-κράτος, από άποψη γεωγραφική, αποτελείται το άστυ και την ύπαιθρο 

χώρα. 

5. Η πρώτη οργανωμένη περσική εκστρατεία κατά των Ελλήνων στόχευε στην 

τιμωρία των Ερετριέων και των Αθηναίων. 

(5 μονάδες) 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Το κυρίαρχο πολιτειακό όργανο λειτουργίας του δημοκρατικού πολιτεύματος στις 

ελληνικές πόλεις-κράτη ήταν: 

α. η εκκλησία του δήμου. 

β. η συνέλευση των πολεμιστών. 

γ. η βουλή των γερόντων. 

δ. η γερουσία. 

2. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές. 

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. 

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές. 

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους. 

3. Η αποικία των Θουρίων ιδρύθηκε : 

α. κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό. 

β. κατά τον Δεύτερο Ελληνικό Αποικισμό. 

γ. την εποχή του Περικλή. 

δ. την Ελληνιστική Εποχή. 



4. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντιπαράθεση της Αθηναϊκής και 

της Πελοποννησιακής Συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν: 

α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. 

β. οι θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

γ. ο φόβος των Αθηναίων για τη στρατιωτική δύναμη των Σπαρτιατών. 

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας. 

5. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους κατά 

την Κλασική περίοδο ήταν: 

α. η οργάνωση μεγάλου κύματος αποικισμού. 

β. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας. 

γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις. 

δ. η εφαρμογή της Πανελλήνιας Ιδέας από τον Φίλιππο Β'. 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: άνακτας, γεωμετρική τέχνη, ισονομία. 

(5+5+5=15 μονάδες) 
 

2ο ΘΕΜΑ 

2. α. Γιατί αναπτύχθηκε η αστρονομία και η γεωμετρία στην αρχαία Αίγυπτο; 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποια ήταν η πολιτική οργάνωση της Ρώμης κατά την περίοδο της βασιλείας; 

(15 μονάδες) 


