ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
ΟΜΑΔΑ Α’
ΘΕΜΑ 1 : Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν
με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ΄Η ΛΑΘΟΣ :
1.Ο πολιτισμός της Κρήτης χαρακτηρίστηκε απ΄ τον Άγγλο αρχαιολόγο
Έβανς ως «μινωϊκός» .
2.Η Γραμμική Α΄ γραφή χρησιμοποιήθηκε στα αρχαία χρόνια απ’ τους
Αιγυπτίους.
3.Σε αντίθεση με τον πρώτο ελληνικό αποικισμό ο δεύτερος αποικισμός
οργανώθηκε από τη μητρόπολη.
4.Η στρατηγική του Αθηναίου Μιλτιάδη εξουδετέρωσε την αριθμητική
υπεροχή των Περσών.
5.Η πολιτική του στρατηγού Κίμωνα υπήρξε το βασικό αίτιο του
Πελοποννησιακού πολέμου .
6.Ο θεσμός του εξοστρακισμού καθιερώθηκε απ’ τον Αθηναϊκό Πολιτικό
Περικλή.
7.Ο Φίλιππος β΄ της Μακεδονίας εφάρμοσε στον Ελλαδικό χώρο την
Πανελλήνια ιδέα .
8.Στους κλασικούς χρόνους το σημαντικότερο πολιτιστικό και
πνευματικό κέντρο του ελληνισμού ήταν η Αθήνα.
9.Οι λειτουργίες ήταν μια μορφή έμμεσης φορολογίας στο Αθηναϊκό
κράτος.
10.Οι κατάκτησης του Μ.Αλεξάνδρου αναζωογόνησαν την Ελληνική
οικονομία.(ΜΟΝ.10)
ΘΕΜΑ 2:
Α1. Με σύντομο τρόπο ν’ αναφέρετε ,τις προϋποθέσεις και τη σημασία
της πόλης – κράτους.(ΜΟΝ.5)
Α2. Να περιγράψετε τα αίτια την αφορμή και τη σημασία των Περσικών
Πολέμων.(ΜΟΝ.10)
Α3. Με αναλυτικό τρόπο να αναφέρετε που στηρίζονταν η οικονομία του
Αθηναϊκού κράτους.(ΜΟΝ.25)
ΟΜΑΔΑ Β’
ΘΕΜΑ 1:
Β1. Να αξιολογήσετε κατά τομέα το έργο της εκστρατείας του
Μεγ.Αλεξάνδρου.
Β2. Τι γνωρίζετε για την Ανταλκίδειο Ειρήνη.(ΜΟΝ.20)
ΘΕΜΑ 2:
Σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις και με βάση την παρακάτω
ιστορική πηγή ν’ αναφέρετε:
Α) Ποια μέτρα έλαβε ο Περικλής για τον Αθηναϊκό λαό.
Β) Πως κρίνετε τα μέτρα αυτά;

Σημαντικά μέτρα της πολιτικής του Περικλή:
Ύστερα από αυτά ο Περικλής έγινε αρχηγός της δημοκρατικής
παράταξης , το πολίτευμα εκδημοκρατικοποιήθηκε περισσότερο. Ο
Περικλής αφαίρεσε μερικές αρμοδιότητες από τον Άρειο Πάγο και
κυρίως προσπάθησε να οργανώσει τη ναυτική δύναμη της πολιτείας.
Έτσι το πλήθος απέκτησε θάρρος μεγαλύτερο και περισσότερες εξουσίες.
Σαράντα εννέα χρόνια μετά την ναυμαχία της Σαλαμίνας όταν ήταν
επώνυμος Άρχοντας ο Πυθόδωρος ,άρχισε ο Πελοποννησιακός
Πόλεμος. Κατά την διάρκεια του πολέμου όλος ο λαός συνειδητά ή
ασυνείδητα ασκούσε ο ίδιος την εξουσία. Ο Περικλής πρώτος χορήγησε
μισθό στους δικαστές για να συναγωνιστεί τον Κίμωνα που ήταν
πλούσιος και ξόδευε για τον λαό.
Αριστοτέλης Αθηναίων Πολιτεία, 27
(ΜΟΝ.30)

