
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ ακόλουκεσ 

προτάςεισ: 

1. Η παρακμι των μυκθναϊκϊν κζντρων τον 12ο αιϊνα οφειλόταν:  

α. ςτουσ Χετταίουσ 

β. ςτουσ λαοφσ τθσ κάλαςςασ 

γ. ςτουσ Αιγφπτιουσ 

δ. ςτουσ Κριτεσ 

 

2. Οικονομικά εξαρτϊμενοι από διαφορετικοφσ «οίκουσ» τθσ Ομθρικισ εποχισ ιταν: 

α. οι άριςτοι 

β. το πλικοσ 

γ. οι δθμιουργοί 

δ. οι δοφλοι 

 

3. Οι βαςικζσ προχποκζςεισ φπαρξθσ τθσ πόλθσ-κράτουσ ιταν: 

α. θ ελευκερία, θ αυτονομία και θ ιςονομία 

β. θ ιςθγορία, θ ιςονομία και θ ελευκερία 

γ. θ ελευκερία, θ αυτονομία και το δθμοκρατικό πολίτευμα 

δ. θ ελευκερία, θ αυτονομία και θ αυτάρκεια 

 

4. Ο Φίλιπποσ Βϋ ςτα βόρεια ςφνορα του κράτουσ του αντιμετϊπιςε:  

α. τουσ Θθβαίουσ και τουσ Κορίνκιουσ 

β. τουσ Ακθναίουσ και τουσ Κορίνκιουσ 

γ. τουσ Ιλλυριοφσ και τουσ Παίονεσ 

δ. τουσ Πζρςεσ 

 

5. Ο Μ. Αλζξανδροσ επιδίωξε:   

α. τθ δθμιουργία ενιαίου νομιςματικοφ ςυςτιματοσ για τθν αυτοκρατορία 

β. τον διαχωριςμό του ελλθνικοφ από τον αςιατικό κόςμο  



γ. τθ διατιρθςθ του κεςμοφ των ςατραπειϊν μόνο υπό ελλθνικι διοίκθςθ 

δ. τθ διατιρθςθ του κεςμοφ των ςατραπειϊν μόνο υπό περςικι δφναμθ 

(μονάδες 5) 

(II) Να αντιςτοιχίςετε τα ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Α με ςτοιχεία τθσ ςτιλθσ Β. Ένα (1) ςτοιχείο 

τθσ ςτιλθσ Β περιςςεφει. 

Α Β 

1. άνακτασ  

2. λααγζτασ 

3. επζτεσ   

4. τελεςτζσ 

5. βαςιλεφσ 

 

 

α. επικεφαλισ οποιαςδιποτε κοινωνικισ 

ομάδασ, αρχιτεχνίτθσ 

β. ευγενισ, ακόλουκοσ  

γ. ςθμαντικό πρόςωπο ςτθν 

περιφερειακι διοίκθςθ 

δ. τοπικόσ άρχοντασ, διοικθτισ 

περιφζρειασ 

ε. ανϊτατοσ άρχοντασ, κφριοσ του 

ανακτόρου, κάτοχοσ όλων των εξουςιϊν 

ςτ. αςκοφςε εργαςία για τθν κάλυψθ 

των αναγκϊν τθσ κοινότθτασ 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δϊςετε το περιεχόμενο των ακόλουκων ιςτορικϊν όρων: σκοτεινοί χρόνοι, μετοίκιο. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιεσ αντιλιψεισ εξζφραηαν οι φιλοςοφικζσ ςχολζσ του Ζινωνα και του Επίκουρου 

ςτθν Ακινα κατά τθν ελλθνιςτικι εποχι; 

(μονάδες 13) 

2.β.  Ποια ιταν θ λειτουργία των τριϊν εκκλθςιϊν κατά τθν περίοδο τθσ Ρωμαϊκισ 

πολιτείασ (Res publica); 

(μονάδες 12)  


