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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. Η δυσκολία στην απόδοση και εκμάθηση της ιερογλυφικής γραφής απαιτούσε 

ειδίκευση ειδικών γραφέων. 

2. Ανώτατος άρχοντας ενός μυκηναϊκού ανακτόρου ήταν ο βασιλεύς. 

3. Οι ανταλλαγές κατά την Ομηρική Εποχή γίνονταν με νομίσματα. 

4. Η αναζήτηση πρώτων υλών που θα κάλυπταν βασικές ανάγκες των ελληνικών 

πληθυσμών ήταν μία από τις αιτίες του Δεύτερου Αποικισμού. 

5. Οι τύραννοι ήταν συνήθως ευγενείς που αναρριχήθηκαν στην εξουσία χάρη  

στην υποστήριξη των κατώτερων κοινωνικών ομάδων. 

        (5 μονάδες) 

 

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί : 

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι το τέλος των 

Περσικών Πολέμων. 
β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου. 
γ. τον «Χρυσούν αιώνα» του Περικλέους». 

δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. 
 

 

2. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε:     

α. στη συνεργασία με τις πόλεις της Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

β. στη συνεργασία με τους Πέρσες. 

γ. στη σύγκρουση με τη Σπάρτη. 

δ. στη συνεργασία με τη Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών. 
 

3. 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. 
 
 

4.  Η Πανελλήνια Ιδέα έγινε πραγματικότητα από τον βασιλιά της Μακεδονίας 

Φίλιππο Β΄ το 337 π. Χ. σε συνέδριο: 

α. στην Κόρινθο. 

β. στη Μακεδονία. 

γ. στην Αθήνα. 

δ. στη Χαιρώνεια. 
 

5. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν  : 

α. οι ακοντιστές. 

β. οι ιππείς. 

γ. οι πεζέταιροι. 
δ. οι τοξότες. 
 

                                                                                                                       (5 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: νομοθέτες (αισυμνήτες), Διάταγμα του 

Καρακάλλα. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η σημασία του νικηφόρου αποτελέσματος των Περσικών Πολέμων 

για την ιστορική πορεία των Ελλήνων;      
  

                  (15 μονάδες) 
 

2.β. Πώς ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος  βοηθούσε τους 

ακτήμονες; 
         

         (10 μονάδες) 
 

 


