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1.α. 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

 
1. Ο Ακενατών θέλησε να προχωρήσει σε θρησκευτικές μεταρρυθμίσεις επιβάλλοντας: 

α. τον πολυθεϊσμό. 

β. τον φαραώ ως Θεό. 

γ. τον μονοθεϊσμό. 

δ. τίποτε από τα παραπάνω. 
 

2. Ο "θησαυρός του Ατρέως" είναι το σπουδαιότερο δείγμα : 

α. μυκηναϊκού ανακτόρου. 

β. πυραμίδας. 

γ. θολωτού τάφου στις Μυκήνες. 

δ. μυκηναϊκού μεγάρου. 

3. Η Ομηρική Εποχή ονομάζεται επίσης: 

α. Μυκηναϊκή Εποχή. 

β. Ελληνιστική Εποχή. 

γ. Χρυσούς αιών. 

δ. Σκοτεινοί Χρόνοι. 

4. 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 Έλληνες και Πέρσες. 

δ. συμφωνία ειρήνης ανάμεσα σε Μακεδόνες και Πέρσες. 

5. Η πολιτική του Κίμωνα αποσκοπούσε: 

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

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

γ. στη σύγκρουση με την Σπάρτη. 

δ. στη συνεργασία με τους Πέρσες. 

(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. Οι Έλληνες από την αρχαιότητα είχαν συνειδητοποιήσει τον πανελλήνιο 

χαρακτήρα της Τρωικής εκστρατείας.  

2. Η μόνη πηγή πληροφοριών για την Ομηρική Εποχή είναι τα ομηρικά έπη. 

3. Η οργάνωση των ανθρώπων σε πόλεις κατά την Αρχαϊκή Εποχή στην Ελλάδα 

ήταν ένα νέο ιστορικό φαινόμενο. 

4. Στο δημοκρατικό πολίτευμα την εκκλησία του δήμου συγκροτούσαν όσοι 

πολίτες είχαν την ιδιότητα του πολεμιστή.  

5. Οι φυσικοί φιλόσοφοι της Αρχαϊκής Εποχής επιχείρησαν να αφηγηθούν 

κατορθώματα ηρώων. 

(5 μονάδες) 

 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: χορηγία, Κοινή Ελληνική. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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    2.α. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Δεύτερου Ελληνικού Αποικισμού στην κοινωνία 

των πόλεων-κρατών; 

(10 μονάδες) 

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

γραμμένο και ποια είναι η σημασία του; 

(15 μονάδες) 


