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1.α. 

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

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

1. Η Δωρική Εξάπολη, που συγκρότησαν δωρικά φύλα στη Μ. Ασία,  είχε 

κέντρο το ναό του Ποσειδώνα, στο ακρωτήριο της Μυκάλης. 

2. Τα ελληνικά φύλα που μετανάστευσαν στη Μ. Ασία κατά τον Πρώτο 

Αποικισμό απέφυγαν να αναμειχθούν με γηγενείς πληθυσμούς. 

3. Στο τιμοκρατικό πολίτευμα κύριο κριτήριο διάκρισης των πολιτών ήταν το 

εισόδημά τους. 

4. Μετά την πτώση των τυραννικών καθεστώτων, στις περισσότερες ελληνικές 

πόλεις-κράτη επιβλήθηκαν ολιγαρχικά καθεστώτα. 

5. Η Α' Αθηναϊκή Συμμαχία μεταβλήθηκε σε ηγεμονία τυπικά μετά τη συνθήκη 

ειρήνης που συνήψε ο Περικλής με τους Σπαρτιάτες. 

        (5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 

1. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς "οίκους" της Ομηρικής Εποχής ήταν :  

α. οι άριστοι. 

β. το πλήθος. 

γ. οι δημιουργοί. 
δ. οι δούλοι. 

 

2. Φυλετική οργάνωση διατήρησαν κατά την Αρχαϊκή Εποχή: 

α. όλες οι περιοχές του ελληνικού κόσμου. 

β. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Ακαρνάνες και οι Μακεδόνες. 

γ. ανάμεσα σε άλλους Έλληνες, οι Αθηναίοι. 

δ. καμία περιοχή του ελληνικού κόσμου. 

 

3. ΄Ηταν εκπρόσωπος της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

α. ο Εφιάλτης. 

β. ο Κίμων. 

γ. ο Πεισίστρατος. 

δ. ο Περίανδρος. 

 
 

 

 



4. Η Πανελλήνια Ιδέα εκφράστηκε από: 

α. τον Κίμωνα. 

β. τον Δημοσθένη. 

γ. τον Περικλή. 

δ. τον Ισοκράτη. 

 

5. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά στις πόλεις της Νότιας Ελλάδας:  

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. 

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ. 

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. 

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα. 

     

        (5 μονάδες) 

 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: μέγαρο (Μυκηναϊκής Εποχής), αρχιθεωρία. 

 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α.  Ποιες επιστήμες αναπτύχθηκαν στην αρχαία Αίγυπτο και σε ποιους 

παράγοντες οφείλονται; 

           

   (10 μονάδες) 

 

2.β. Γιατί μειώθηκε ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Ρώμης έναντι των επαρχιών τον 

2ο αι. μ.Χ.;         

         (15 μονάδες) 
 


