
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Στα μυκηναϊκά κράτη ανώτατος άρχοντας ήταν: 

α. ο βασιλιάς. 

β. ο λααγέτας. 

γ. ο άνακτας. 

δ. ο τελεστής. 
 

2. Στη Ρόδο κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό εγκαταστάθηκαν: 

α. Ίωνες. 

β. Δωριείς. 

γ. Ίωνες και Δωριείς. 

δ. Αιολείς. 

 

3. Στις αριστοκρατικές κοινωνίες των πόλεων-κρατών της Αρχαϊκής Εποχής οι 
ευγενείς αποκαλούνταν και: 

α. εσθλοί. 

β. τύραννοι. 

γ. δυνατοί. 

δ. τιμητές. 

4. Στο τιμοκρατικό καθεστώς κριτήριο διάκρισης των πολιτών ήταν: 

α. το εισόδημα. 

β. η καταγωγή και η κατοχή γης. 

γ. οι συγγενικοί δεσμοί. 

δ. η στρατιωτική ικανότητα. 

5. Ήταν εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα: 

α. ο Κίμων. 

β. ο Εφιάλτης. 

γ. ο Πεισίστρατος. 

δ. ο Δράκων. 

 

6. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές. 

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. 

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές. 

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους. 

 
7. Ο αποικισμός των Θουρίων οφείλεται : 

α. στον Θεμιστοκλή. 

β. στον Περικλή. 



γ. στον Κίμωνα. 

δ. στον Εφιάλτη. 

8. Την ηγεμονία των Ελλήνων μετά τους Σπαρτιάτες ανέλαβαν: 

α. οι Κορίνθιοι. 

β. οι Μακεδόνες. 

γ. οι Αθηναίοι. 

δ. οι Θηβαίοι. 

9. Ο Φίλιππος Β΄ επιβλήθηκε ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων στη μάχη: 

α. της Ιμέρας. 

β. της Μαντίνειας. 

γ. των Λεύκτρων. 

δ. της Χαιρώνειας. 

10. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου έγινε: 

α. στο τέλος της Κλασικής Εποχής. 

β. στο τέλος της Αρχαϊκής Εποχής. 

γ. στα Ελληνιστικά χρόνια. 

δ. στη Ρωμαϊκή Εποχή. 

(10 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: γεωμετρική τέχνη, Καλλίειος Συνθήκη. 
 

 
 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

(5 + 10=15 μονάδες) 

 

2.α. Να   εξηγήσετε   γιατί   η   πολιτική   οργάνωση του  Αιγυπτιακού Κράτους 

χαρακτηρίζεται θεοκρατική. 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Πώς καταλύθηκε το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος το 476 μ.Χ.; 
 

(15 μονάδες) 


