
 

 

 
1.α. 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1o ΘΕΜΑ 

 

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

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

 

1. Κύριες πηγές πληροφόρησης για την Ομηρική Εποχή είναι τα ομηρικά έπη 

και τα αρχαιολογικά ευρήματα. 

2. Ίωνες που μετανάστευσαν στη Μ. Ασία, συγκρότησαν θρησκευτική ένωση με 

κέντρο το ιερό του Απόλλωνα στο Τριόπιο, ακρωτήριο της Κνίδου. 

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

εισόδημά τους. 

4. Ο Εφιάλτης εκπροσωπούσε την αριστοκρατική παράταξη και υποστήριζε τη 

συνεργασία με τη Σπάρτη. 

5. Η εκμετάλλευση των μεταλλείων αποτελούσε μία από τις βασικές πηγές 

εσόδων για την Αθήνα της εποχής του Περικλή. 

(5 μονάδες) 
 

(ΙΙ). 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. Οικονομικά εξαρτώμενοι από διαφορετικούς "οίκους" της Ομηρικής Εποχής ήταν: 

α. οι άριστοι. 

β. το πλήθος. 

γ. οι δημιουργοί. 

δ. οι δούλοι. 

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. Ο Κίμων ήταν: 

α. τύραννος της Αθήνας. 

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

γ. εκπρόσωπος της αριστοκρατικής παράταξης στην 

Αθήνα. 

δ. βασιλιάς της Σπάρτης. 



5. Ο σημαντικότερος ιστοριογράφος της Ελληνιστικής Εποχής ήταν: 

α. ο Ξενοφών. 

β. ο Ηρόδοτος. 

γ. ο Θουκυδίδης. 

δ. ο Πολύβιος. 

(5 μονάδες) 
 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: (μυκηναϊκό) μέγαρο, Κλασική Εποχή. 

 

 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

(10+5 =15 μονάδες) 

 

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

χαρακτηρίζεται θεοκρατική. 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποια διοικητικά μέτρα υιοθέτησε ο Ιουστινιανός και πού αποσκοπούσαν; 
 

(15 μονάδες) 


