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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 

1. Η παρακολούθηση των πλημμυρών του Νείλου  βοήθησε 
τους Αιγύπτιους στην ανάπτυξη : 

α. φιλοσοφικής σκέψης. 

β. δημοκρατικών αντιλήψεων. 

γ. αστρονομικών και γεωμετρικών γνώσεων. 

δ. του μονοθεϊσμού. 
 

 
2. Ο άνακτας της Μυκηναϊκής Εποχής ήταν : 

α. διοικητής περιφέρειας. 

β. ανώτατος άρχοντας. 

γ. ευγενής σε ρόλο ακολούθου. 

δ. αρχιτεχνίτης των μυκηναϊκών ανακτόρων. 

 
 

3. Δωριείς, κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό, εγκαταστάθηκαν: 

α. σε νησιά του Αιγαίου και στη νοτιοδυτική Μ. Ασία. 

β. σε νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. 

γ. στην ιταλική χερσόνησο. 

δ. στον Εύξεινο Πόντο. 
 

 
4. 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. 
 

 

5. Στο τιμοκρατικό ή ολιγαρχικό καθεστώς κριτήριο διάκρισης των πολιτών ήταν : 

α. οι συγγενικοί δεσμοί. 

β. η καταγωγή και η κατοχή γης. 

γ. το εισόδημα. 

δ. η στρατιωτική ικανότητα. 



 

6. Ως Κλασική Εποχή ορίζουν οι ιστορικοί : 

α. την περίοδο από το τέλος του Μυκηναϊκού Πολιτισμού μέχρι το τέλος των 

Περσικών Πολέμων. 

β. την περίοδο από το τέλος των Περσικών Πολέμων έως και τον θάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου. 

γ. τον «Χρυσούν αιώνα» του Περικλέους. 

δ. την εποχή των διαδόχων του Μ. Αλεξάνδρου. 

 

7. 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. ο φόβος των Αθηναίων για τη στρατιωτική δύναμη των Σπαρτιατών. 

δ. οι ηγεμονικές τάσεις της Αθήνας. 

 

8. Η ανάμειξη των Περσών στις εσωτερικές υποθέσεις του ελληνικού κόσμου ήταν 

συνέπεια: 

α. του Πελοποννησιακού Πολέμου. 

β. των Περσικών Πολέμων. 

γ. του Κορινθιακού Πολέμου. 

δ. της κατάκτησης της Ανατολής από τον Μ. Αλέξανδρο.  

 

9. Διαφωνούσε με την Πανελλήνια Ιδέα : 

α. ο Γοργίας. 

β. ο Ισοκράτης. 

γ. ο Φίλιππος Β'. 

δ. ο Δημοσθένης. 

 

10. Ο Μ. Αλέξανδρος επιδίωξε: 

α. τη δημιουργία ενιαίου νομισματικού συστήματος για την αυτοκρατορία του. 

β. τον διαχωρισμό του ελληνικού από τον ασιατικό κόσμο. 



γ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό ελληνική διοίκηση. 

δ. τη διατήρηση του θεσμού των σατραπειών μόνο υπό περσική διοίκηση. 

(10 ονάδες) 

 
 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: αλφαβητική γραφή, θρησκευτικός 

συγκρητισμός. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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  2.α. Ποιες ήταν οι συνέπειες του Πελοποννησιακού Πολέμου για τις ελληνικές πόλεις; 

(15 μονάδες) 

2.β. Ποια ήταν η μεταβολή του Ρωμαϊκού πολιτεύματος στα χρόνια  του 

Διοκλητιανού και ποια στοιχεία την τεκμηριώνουν; 

(10 μονάδες) 


