
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1o ΘΕΜΑ 

1.α. 
 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Οι ασχολίες των Αιγυπτίων βοήθησαν στην ανάπτυξη : 

α. της φιλοσοφίας. 

β. δημοκρατικών αντιλήψεων. 

γ. αστρονομικών γνώσεων. 

δ. του μονοθεϊσμού. 

2. Στη Ρόδο κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό εγκαταστάθηκαν: 

α. Ίωνες. 

β. Δωριείς. 

γ. Ίωνες και Δωριείς. 

δ. Αιολείς. 

3. Ένας από τους παράγοντες που οδήγησαν στην αντιπαράθεση της Αθηναϊκής και 

της Πελοποννησιακής Συμμαχίας κατά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο ήταν: 

α. η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις των Ελλήνων. 

β. οι θρησκευτικές συγκρούσεις μεταξύ Αθηναίων και Σπαρτιατών. 

γ. η στρατιωτική υπεροχή των Σπαρτιατών. 

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας. 
 

 

4. Διαφωνούσε με την Πανελλήνια Ιδέα: 

α. ο Δημοσθένης. 

β. ο Γοργίας. 

γ. ο Φίλιππος Β'. 

δ. ο Ισοκράτης. 

5. Την Ελληνιστική Εποχή εξελίχθηκαν σε διοικητικά, οικονομικά και πολιτιστικά 

κέντρα οι μεγαλουπόλεις: 

α. της μητροπολιτικής Ελλάδας. 

β. της Ιωνίας. 

γ. της Ανατολής. 

δ. της Μακεδονίας. 

(5 μονάδες) 



(ΙΙ). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): φόρος, μετοίκιο, έκτακτη, 

άμεση, εισφορά, έμμεση, ταμείο. 

 

 
Την εποχή του Περικλή …………… φορολογία δεν υπήρχε στην Αθήνα. Μόνο οι    

εγκαταστημένοι από άλλες πόλεις στην Αθήνα πλήρωναν το ……………………. . 

Σημαντικό έσοδο του κράτους ήταν η ……………….. φορολογία, που επιβαλλόταν 

για τα εισαγόμενα και εξαγόμενα προϊόντα από τα αθηναϊκά λιμάνια. Εκτός όμως από 

τις τακτικές …………………… οι Αθηναίοι επέβαλλαν στους συμμάχους πολλές  

φορές ………………. φορολογία,  κυρίως  με  τη  μορφή  πολεμικών αποζημιώσεων. 

Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της λειτουργίας. 

 

(5 μονάδες) 

1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: λααγέτας, Ιωνική Επανάσταση, εστίαση. 

(5+5+5=15 μονάδες) 

 

 

 
 

2
ο
  ΘΕΜΑ 

2. α. Ποια ήταν η συμβολή της εκστρατείας του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτισμό; 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποια ήταν η θρησκευτική πολιτική του Ιουστινιανού; 

(15 μονάδες) 


