
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. 

Α Β 

1. 1. Μιλτιάδης 

2. 2. Λεωνίδας 

3. 3. Θεμιστοκλής 

4. 4. Παυσανίας 

5. 5. Κίμων 

α. μάχη των Πλαταιών 

β. μάχη του Μαραθώνα 

γ. μάχη των Θερμοπυλών  

δ. μάχη στον Ευρυμέδοντα ποταμό 

ε. ναυμαχία της Σαλαμίνας 

 (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Στην απόκτηση γνώσεων ανατομίας και ιατρικής στην Αίγυπτο συνέβαλε: 

α. η ανάπτυξη του εμπορίου που επέτρεψε την επαφή με άλλους λαούς 

β. η ανάπτυξη της γραφής που επέτρεψε την κατανόηση ιατρικών συγγραμμάτων 

γ. η ταρίχευση των νεκρών ως συνέπεια των πεποιθήσεων για τη μεταθανάτια ζωή 

δ. η μετοίκηση ενός μεγάλου αριθμού Ελλήνων ιατρών στη χώρα της Αιγύπτου 

 

2. Ο «θησαυρός του Ατρέως»: 

α. θεωρείται το σπουδαιότερο δείγμα θολωτού τάφου στις Μυκήνες 

β. φυλασσόταν στο ανάκτορο των Μυκηνών 

γ. αφιερώθηκε από τους Αθηναίους στο πανελλήνιο ιερό των Δελφών 

δ. ταυτίζεται με το «μέγαρο», στο οποίο κατοικούσε ο μυκηναίος άνακτας 

 

3. Οι φυλετικοί αρχηγοί της εποχής των μετακινήσεων εξελίχθηκαν σε: 

α. τυράννους  

β. αισυμνήτες 

γ. πολίτες 

δ. κληρονομικούς βασιλείς 

 



4. Η μεταβολή της Α΄ Αθηναϊκής συμμαχίας σε ηγεμονία έγινε: 

α. μετά το τέλος των Ελληνοπερσικών πολέμων (480-479 π.Χ.) 

β. μετά τη νίκη του Κίμωνα κατά των Περσών στον Ευρυμέδοντα ποταμό (467 π.Χ.) 

γ. με τη μεταφορά του συμμαχικού ταμείου από τη Δήλο στην Ακρόπολη των Αθηνών (454 

π.Χ) 

δ. με την υπογραφή των τριακονταετών σπονδών (445 π.Χ.) 

 

5. Η λατρεία των ηγεμόνων από τους υπηκόους τους καθιερώθηκε κατά τη(ν):   

α. μυκηναϊκή εποχή 

β. αρχαϊκή εποχή 

γ. κλασική εποχή 

δ. ελληνιστική εποχή 

 (μονάδες 5)   

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Βασίλειος ή Ανταλκίδειος 

ειρήνη, Πανδιδακτήριο. 

(μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιο ήταν το έργο του Μ. Αλεξάνδρου στον πολιτιστικό τομέα; 

(μονάδες 10) 

2.β. Να συγκρίνετε την πολιτική του Μ. Θεοδοσίου και του Ζήνωνα ως προς τον τρόπο που 

αντιμετώπισαν τους Οστρογότθους και ως προς τις συνέπειες των ενεργειών τους. 

(μονάδες 15)  


