
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 
 

1. Οι θεοί παρουσιάζονταν με ανθρώπινες ιδιότητες στους αιγυπτιακούς μύθους. 

2. Η αποκρυπτογράφηση της ιερογλυφικής γραφής οφείλεται στον Μ. Ventris. 

3. Ανώτατος άρχοντας των μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν ο άνακτας. 

4. Οι πρώτες ελληνικές κοινωνίες κατά την Ομηρική Εποχή οργανώθηκαν με 

φυλετικά κριτήρια. 

5. Οι βασικές προϋποθέσεις της ύπαρξης της πόλης- κράτους ήταν η ελευθερία, η 

επέκτασή της και η δημοκρατία. 

(5 μονάδες) 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 

 
1. Στην Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία: 

α. το συμμαχικό ταμείο μεταφερόταν κάθε χρόνο σε διαφορετική πόλη-σύμμαχο της 

Αθήνας. 

β. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στην Αθήνα. 

γ. το συμμαχικό ταμείο αρχικά βρισκόταν στη Δήλο. 

δ. το συμμαχικό ταμείο βρισκόταν στους Δελφούς. 

 
2. Οι «τριακοντούτεις σπονδαί» ήταν: 

α. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Σπαρτιάτες. 

β. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Αθηναίους και Κορίνθιους. 

γ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε ΄Ελληνες και Πέρσες. 

δ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Πέρσες. 

 
3. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε: 

α. στη συνεργασία με τις πόλεις της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας. 

β. στη συνεργασία με τους Πέρσες. 

γ. στη σύγκρουση με την Σπάρτη. 

δ. στη συνεργασία με την Σπάρτη και στην αντιμετώπιση των Περσών. 

4. Διαφωνούσε με την Πανελλήνια Ιδέα: 

α. ο Γοργίας. 

β. ο Δημοσθένης. 

γ. ο Φίλιππος Β'. 

δ. ο Ισοκράτης. 



5. Τη μακεδονική φάλαγγα συγκροτούσαν : 

α. οι πεζέταιροι. 

β. οι ιππείς. 

γ. οι ακοντιστές. 

δ. οι τοξότες. 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: οπλιτική φάλαγγα, τριηραρχία. 
 

 
2ο ΘΕΜΑ 

(10+5=15 μονάδες) 

 

2. α. Πώς επηρέασε η κρίση του Ομηρικού Κόσμου, στα τέλη του 9ου αι. π.Χ., τον 

ρόλο του βασιλιά και των ευγενών; 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποιο είναι το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο 

και ποια η σημασία του; 

(15 μονάδες) 


