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Ερωτήσεις ολικής  αγνοίας 

 

1. Ποιος ήταν ο ρόλος της θρησκείας στην πολιτική οργάνωση της  αρχαίας Αιγύπτου; 

2. Πώς ήταν ιεραρχηµένη η κοινωνία της αρχαίας Αιγύπτου; 

3. Ποια ήταν η βάση της οικονοµίας στην αρχαία Αίγυπτο;  

4. Tι γνωρίζετε για τη γραφή στην αρχαία Αίγυπτο; 

5. Για ποιο λόγο οι αρχαίοι Αιγύπτιοι ταρίχευαν τους νεκρούς; 

6. Ποιους πολιτισµούς  (αναφερθείτε σε χώρο και εποχή) ονοµάζουν οι ιστορικοί 

Αιγαιακούς; ποιοι παράγοντες διαµορφώνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός; 

7. Πώς καθόρισε η γεωγραφική θέση, η µορφολογία  του εδάφους και οι διαθέσιµες πρώτες 

ύλες την οικονοµία του Πρωτοκυκλαδικού πολιτισµού; 

8. Ποιον ονοµάζουµε Μυκηναϊκό πολιτισµό και γιατί; 

9. Οικονοµική ζωή και κοινωνικά στρώµατα στην Μυκηναϊκή κοινωνία. 

10. Ποια ήταν η αιτία της παρακµής: α)του  κυκλαδικού πολιτισµού και β)του Μυκηναϊκού 

πολιτισµού 

11. Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στη Μινωική Κρήτη;  

12. Τι  ήταν ο λααγέτης, ο επέτης, ο τελεστής  και βασιλεύς κατά τη Μυκηναϊκή εποχή; 

13. Ποιες αρµοδιότητες είχε ο ηγεµόνας στα    Μυκηναϊκά ανάκτορα; 

14. Τι γνωρίζετε για τη Γραµµική Β΄ γραφή;  

15. Να επισηµάνετε  τις διαφορετικές αρµοδιότητες που είχε ο βασιλεύς κατά τη Μυκηναϊκή 

εποχή και κατά τα Οµηρικά χρόνια. 

16. Ποιες  είναι οι βασικές επιδιώξεις της πόλης –κράτους; Εξηγήστε  γιατί αυτές οι 

επιδιώξεις αποτελούν ταυτόχρονα και προϋποθέσεις ύπαρξης του θεσµού. 

17. Ποια είναι η σηµασία του θεσµού της  πόλης–κράτους (αρνητικά και θετικά στοιχεία) 

18. Αίτια που συνέβαλαν στην ίδρυση των αποικιών (Β΄ Ελληνικός  αποικισµός) 

19. Η εφεύρεση του νοµίσµατος-συνέπειες στην οικονοµία και την κοινωνία. 

20. Να  επισηµάνετε τις διαφορές ανάµεσα στο αριστοκρατικό, το ολιγαρχικό και το 

τυραννικό πολίτευµα. 

21. Πότε  ιδρύθηκε η Α΄ Αθηναϊκή Συµµαχία ,ποια ήταν η έδρα της και ποιες ήταν οι 

αρχικές επιδιώξεις της; 

22. Πώς ενίσχυσε ο Περικλής το δηµοκρατικό πολίτευµα; 

23. Από πού προέρχονταν τα έσοδα  του Αθηναϊκού κράτους την εποχή του Περικλή; 

24. Αποτελέσµατα του Πελοποννησιακού πολέµου. 

25. Πώς ισχυροποίησε ο Φίλιππος το Μακεδονικό κράτος; 

26. Με ποια µάχη επιβλήθηκε ο Φίλιππος στον ελληνικό κόσµο; 

27. Πώς δικαιολογείται ο χαρακηρισµός της εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ως 

ένοπλη εξερεύνηση; 

28. Ποια εποχή ονοµάζουµε ελληνιστική; 

29. Ποια  ήταν τα  ιδιαίτερα προβλήµατα που αντιµετώπιζε το κράτος των Σελευκιδών; 

30. α)Αναφέρετε τρεις πόλεις που αναδείχθηκαν ως σηµαντικά κέντρα των ελληνιστικών 

χρόνων. 

β)Ποια ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά τους; 

31. Το βιβλίο την ελληνιστική εποχή. Ποιο ρόλο έπαιξαν οι γραµµατικοί; 

32. Τι ονοµάζουµε θρησκευτικό συγκρητισµό; 

33. Ποιος ήταν ο στόχος των καλλιτεχνών κατά την ελληνιστική εποχή; 

 


