
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

1
ο
 ΘΕΜΑ 

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 πολιτική οργάνωση στην αρχαία Αίγυπτο βασίστηκε στην ιδέα της 

θεοποίησης του φαραώ. 
2. Ο "Θησαυρός του Ατρέως" είναι το σπουδαιότερο δείγμα αρχιτεκτονικής της 

Ομηρικής Εποχής. 

3. Το ελληνικό αλφάβητο προέρχεται από το φοινικικό. 
4. Κατά τον Δεύτερο Αποικισμό οι ΄Ελληνες εξαπλώθηκαν μέχρι την Ινδία. 
5. Ορισμένοι από τους τυράννους της Αρχαϊκής Εποχής αναδείχθηκαν σε 

καλούς ηγέτες που φρόντισαν για την ανάπτυξη της πόλης τους. 

        (5 μονάδες)  

 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 

1. Οι ΄Ελληνες δεν συγκρούστηκαν με τους Πέρσες:  

α.  στη μάχη της Ιμέρας. 

β. στη μάχη των Πλαταιών. 

γ. στη μάχη του Μαραθώνα. 

δ. στη ναυμαχία του Αρτεμισίου. 
 
2. 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. 
 

    

3. Ο Πειραιάς χτίστηκε σύμφωνα με τα πολεοδομικά σχέδια : 

α. του Μέτωνα. 

β. του Ιπποκράτη. 

γ. του Αρχιμήδη. 

δ. του Ιππόδαμου. 
 
 

4.  Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής της αρχαίας ελληνικής πόλης-κράτους κατά 

την Κλασική περίοδο ήταν: 

α. η οργάνωση μεγάλου κύματος αποικισμού. 

β. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας. 



γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις. 

δ. η εφαρμογή της Πανελλήνιας ιδέας από τον Φίλιππο Β'. 
 

5. Την άνοδο και την πτώση της Θηβαϊκής Ηγεμονίας έκριναν οι μάχες : 

α. στα Λεύκτρα και τη Μαντίνεια. 

β. στις Θερμοπύλες και την Ιμέρα. 

γ. στο Αρτεμίσιο και τη Μυκάλη. 

δ. στη Μαντίνεια και τη Χαιρώνεια. 

        (5 μονάδες) 
 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: δημιουργοί, ισονομία. 

(10 +5=15 μονάδες) 
 

2
ο
 ΘΕΜΑ 

 

2.α. A) Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ.;  B) Ποια 

ήταν η περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή;   

                             (10 μονάδες) 
 

2.β. Πώς λειτούργησε η οικονομία του Ελληνιστικού κόσμου;   

                             (15 μονάδες) 
 


