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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
  

1. Ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία του Μυκηναϊκού Πολιτισμού ήταν: 

α. οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. 

β. η συγκέντρωση των ανακτορικών κέντρων σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο. 

γ. η οργάνωση ενιαίου κράτους με κεντρική εξουσία. 

δ. η ένωσή τους ενάντια στην απειλή που προερχόταν από τους Λαούς της Θάλασσας. 
 

2. Η βουλή των γερόντων κατά την Ομηρική Εποχή: 

α. δεν επηρέαζε καθόλου την άσκηση της βασιλικής εξουσίας. 

β. αντικατέστησε τη βασιλική εξουσία. 

γ. περιόρισε σταδιακά τη βασιλική εξουσία. 

δ. αποδυναμώθηκε βαθμιαία από τη βασιλική εξουσία. 
 
3. Οι βασικές προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης- κράτους ήταν: 

α. η ελευθερία, η αυτονομία και η αυτάρκεια. 

β. η ισηγορία, η ισονομία και η ελευθερία. 

γ. η ελευθερία, η αυτονομία και το δημοκρατικό πολίτευμα. 

δ. η ελευθερία, η αυτονομία και η ισονομία. 
 

4. 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. 
 

5. Ο Κίμων ήταν : 

α. τύραννος της Αθήνας. 

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.  

γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

δ. βασιλιάς της Σπάρτης. 
 
 
 

        (5 μονάδες) 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

(ΙΙ). 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. Στο δημοκρατικό πολίτευμα κυρίαρχο όργανο αναδεικνύεται η εκκλησία του 

δήμου. 

2. Η ελληνική φιλοσοφική σκέψη γεννήθηκε στην Ιωνία κατά την Αρχαϊκή 

Εποχή. 

3. Αφορμή για τους Περσικούς Πολέμους στάθηκε η ατυχής εξέγερση των 

Ελλήνων της Ιωνίας. 

4. Στη μάχη της Ιμέρας οι ΄Ελληνες της Δύσης αντιμετώπισαν νικηφόρα τους 

Πέρσες. 

5. Δεκελεικός πόλεμος ονομάστηκε η πρώτη φάση του Πελοποννησιακού 

Πολέμου. 

(5 μονάδες) 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: θολωτοί τάφοι, στενοχωρία. 
 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α. Γιατί αναπτύχθηκε η αστρονομία και η γεωμετρία στην αρχαία Αίγυπτο;  
                (10 μονάδες) 

 

2.β. Ποια ήταν η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού και πού στόχευε; 

                  (15 μονάδες) 

 


