
 

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
 

ΜΕΡΟΣ Α (50 Μ) 
 
1/  (Α)  Να επισημάνετε αν οι παρακάτω φράσεις είναι σωστές (Σ) ή λάθος (Λ) και 

να δικαιολογήσετε την απάντησή σας σε αυτές που θεωρείτε λάθος.  (5 x 3) 
(α) Ανώτατος άρχοντας του μυκηναϊκού κράτους ήταν ο «άνακτας». 
(β) Το σπουδαιότερο δείγμα θολωτού τάφου είναι ο «θησαυρός του Ατρέως» στην 
Επίδαυρο  
(γ) Η ελληνική «αλφαβητική γραφή» προέκυψε κατά τρόπο αφομοιωτικό από το 
φοινικικό αλφάβητο. 
(δ) Στα ομηρικά έπη, η λέξη «βασιλεύς» στην ελληνική γλώσσα δηλώνει τον 
ανώτατο άρχοντα. 
(ε) Η αντιπαράθεση ανάμεσα στην Αθηναϊκή και στην Πελοποννησιακή 
συμμαχία, που οδηγούσε σε ανοικτή ρήξη, οφειλόταν αποκλειστικά στη φυλετική 
διαφορά Ίωνες-Δωριείς και στις ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας. 
 
(Β) Να δώστε με συντομία τη σημασία των παρακάτω όρων της ρωμαϊκής 
εποχής: πατρίκιοι, πελάτες, πληβείοι, δικτάτορας, τιμητής.   (5 x 3) 
 

2/  Τα παρακάτω αποτέλεσαν τα κύρια αίτια της κρίσης του ομηρικού κόσμου: 
σταδιακή πληθυσμιακή αύξηση, περιορισμένες εκτάσεις καλλιεργήσιμης γης, 
συγκέντρωση της γης σε λίγους, απουσία εργασιακής ειδίκευσης, έλλειψη άλλων 
πόρων πέραν της γης, αύξηση της δύναμης των ευγενών, έλλειψη οργανωμένου 
στρατού. Αναφέρατε εν συντομία ό,τι γνωρίζετε για τις τρεις λύσεις που δόθηκαν 
στην αντιμετώπιση της κρίσης.       (3 x 5) 

 
3/  Βάλτε στη σειρά με την οποία εμφανίστηκαν χρονολογικά τα παρακάτω 

πολιτεύματα: ολιγαρχία, βασιλεία, τυραννίδα, δημοκρατία, αριστοκρατία.  (5) 
 
 

ΜΕΡΟΣ Β (50 Μ) 
 

1/ Με βάση τις γνώσεις σας και το κείμενο-πηγή που σας δίνεται, να αναφερθείτε στη 
Συμμαχία της Δήλου και την Αθηναϊκή ηγεμονία κατά τη διάρκεια της Α’ Αθηναϊκής 
συμμαχίας . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Η ίδρυση της συμμαχίας της Δήλου 

 
Οι Αθηναίοι ανέλαβαν, έτσι, την αρχηγία με τη θέληση των συμμάχων εξαιτίας της έχθρας τους 
εναντίον του Παυσανία. Όρισαν ποιοι από τους συμμάχους έπρεπε να συνεισφέρουν χρήματα και 
ποιοι να προμηθεύσουν καράβια για την αντιμετώπιση των βαρβάρων. Σκοπός, έλεγαν, ήταν να 
λεηλατήσουν τις κτήσεις του Βασιλέως, αντίποινα για όσα είχαν πάθει. Για πρώτη φορά, τότε, οι 
Αθηναίοι διόρισαν Ελληνοταμίες που πήγαιναν και εισέπρατταν τον φόρο. Έτσι ονομάστηκε 
τότε, η εισφορά. Το ύψος του πρώτου φόρου που ορίστηκε ήταν εξήντα τάλαντα, ταμείο ήταν η 
Δήλος και οι συνελεύσεις της συμμαχίας γίνονταν στο Ναό. 
 
Θουκιδίδης, Α, 96 μετ. Αγγ. Βλάχου. 
 
 
2/ Επισημαίνοντας τα χωρία του κειμένου που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην ενίσχυση του δημοκρατικού πολιτεύματος στην εποχή 
του Περικλή. 
 

Σημαντικά μέτρα της πολιτικής του Περικλή 
 
Ύστερα από αυτά, όταν 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. ……. Κατά τη διάρκεια του 
(Πελοποννησιακού) πολέμου όλος ο λαός συγκεντρώθηκε μέσα στην πόλη και οι πολίτες 
συνήθισαν να παίρνουν μισθό όταν ήταν σε εκστρατεία. Με αυτό τον τρόπο ο λαός, συνειδητά ή 
ασυνείδητα ασκούσε ο ίδιος την εξουσία. Ο Περικλής πρώτο χορήγησε μισθό στους δικαστές για 
να συναγωνιστεί τον Κίμωνα που ήταν πλούσιος και ξόδευε για το λαό. 
 
Αριστοτέλης, Αθηναίων Πολιτεία, 27. 
 
 
 
 
 
 
 


