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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Έκανε τις πρώτες ανασκαφές στις Μυκήνες (1876): 

α. ο M. Ventris και ο J. Chadwick. 

β. ο Heinrih Shliemann (Ερρίκος Σλήμαν). 

γ. ο J. Champollion. 

δ. κανείς από τους προαναφερόμενους. 

2. Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε από: 

α. το φοινικικό αλφάβητο. 

β. τη Γραμμική Β΄ γραφή. 

γ. τα ιερογλυφικά. 

δ. το χαλκιδικό αλφάβητο. 

3. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν στο μεγαλύτερο μέρος του ιστορικού τους βίου: 

α. οι Αθηναίοι. 

β. οι Σπαρτιάτες. 

γ. οι Κορίνθιοι. 

δ. οι Αιτωλοί. 

4. 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. 
 

5. Το Διάταγμα των Μεδιολάνων υπέγραψαν: 

α. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Μαξέντιος. 

γ. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Διοκλητιανός. 

δ. ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Κωνστάντιος Χλωρός. 
(5 μονάδες) 

 

 
(ΙΙ). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): μέγαρο, θησαυρός, εστία, 

θολωτός, αίθουσα, πρόδομος, θρόνος. 

Τα μυκηναϊκά ανάκτορα οικοδομούνταν σε επιλεγμένες θέσεις που περιβάλλονταν με 

ισχυρά τείχη. Το ανάκτορο ήταν απλό στη δομή του. Πυρήνας του ήταν το 



………………….., δηλαδή ένα ορθογώνιο οικοδόμημα που διακρίνεται σε τρία μέρη: 

έναν ανοικτό χώρο μπροστά, που επικοινωνεί με μια μεγάλη αυλή, έναν προθάλαμο - 

τον ………………… - και το κυρίως μέγαρο με μια μεγάλη.................................. στο 

κέντρο και τέσσερις κίονες γύρω από αυτήν για τη στήριξη της οροφής. Από τις 

ταφικές κατασκευές, οι ......................... τάφοι αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα 

της  μυκηναϊκής  αρχιτεκτονικής.  Το  σπουδαιότερο  δείγμα  θολωτού  τάφου  είναι ο 

«……………….. του Ατρέως» στις Μυκήνες. 
 

(5 μονάδες) 

 

 
1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: γεωμετρική τέχνη, Βοιωτικός ή Κορινθιακός 

Πόλεμος. 

(5+10=15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η καινοτομία στην οργάνωση των Ελλήνων σε πόλεις-κράτη σε σχέση 

με τους Σουμέριους και ποια η σημασία της; 
 

(10 μονάδες) 

2.β. Σε ποιους λόγους οφείλεται η ανάμειξη θρησκευτικών πεποιθήσεων και η 

εμφάνιση νέων λατρειών στην Ελληνιστική Εποχή; 
 

(15 μονάδες) 


