
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
Ομάδα Α’ 
(Επιλέξτε 3 ερωτήσεις από τις 5) 
 
1) Περιγράψτε τη μορφή που είχαν τα ανάκτορα των Μινωιτών καθώς  
    επίσης και τη ζωή και την απασχόληση των ανθρώπων μέσα σε αυτά. 

(4 μονάδες) 
 

2) Αρχαϊκή Τέχνη:  
    α) Τι γνωρίζετε για τους ναούς της εποχής αυτής; 
    β) Περιγράψτε τα αρχαϊκά αγάλματα του κούρου και της κόρης. 

(4 μονάδες) 
 
3) α) Τι γνωρίζετε για το θεσμό των λειτουργιών στην αρχαία Αθήνα; 
     β) Ποιες ήταν οι πιο γνωστές γιορτές των Αθηναίων; 

(4 μονάδες) 
 
4) Mε ποια αφορμή αποφασίστηκε η Σικελική εκστρατεία; Ποιες  
      συνέπειες είχε για τους  Αθηναίους; 

(4 μονάδες) 
 
5) Να αντιστοιχίσετε: 
 
    - ιερογλυφικά                                  - νόμος του Σόλωνα 
    - ειδώλια                                         - γραφή των Αιγυπτίων 
    - Γραμμική Β’                                   - μαρμάρινα αγαλματίδια 
    - σεισάχθεια                                    - γραφή των Μυκηναίων 
 

(4 μονάδες) 
 

Ομάδα Β’ 
(Επιλέξτε 2 ερωτήσεις από τις 4) 

 
1) Γιατί ο θεσμός της πόλης – κράτους οδήγησε τον ελληνικό κόσμο του  
    8ου αιώνα π.Χ. σε τόσο μεγάλη ανάπτυξη; Τι αλλαγές έφερε σε σχέση  
    με το παλιό φυλετικό κράτος; 

(4 μονάδες) 
 
2) Ποιες μεταρρυθμίσεις του Κλεισθένη δικαιολογούν το ότι θεωρήθηκε  
    θεμελιωτής του δημοκρατικού πολιτεύματος στην Αθήνα; 

(4 μονάδες) 
 
3) Ποια η θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα; Πoιες διαφορές  
     διαπιστώνετε να υπάρχουν συγκρίνοντάς την  με τη θέση της  
     γυναίκας στη σύγχρονη εποχή; 

(4 μονάδες) 
 



 

 
4) Τι σημαίνει σήμερα η λέξη τύραννος; Γιατί; Για την απάντησή σας  
    λάβετε υπόψη το  ακόλουθο παράθεμα. 
 
  ,, Ο Περίανδρος αρχικά δεν ήταν τόσο σκληρός όσο ο πατέρας του.  
     Από τότε όμως που ήλθε σε επαφή με τον τύραννο της Μιλήτου  
     Θρασύβουλο, έγινε πιο σκληρός από τον πατέρα του τον Κύψελο.  
     Έστειλε λοιπόν κήρυκα στον Θρασύβουλο και ζήτησε να μάθει ποιο     
     πολιτικό καθεστώς έπρεπε να εγκαταστήσει για να έχει ασφάλεια και  
     να κρατήσει την πόλη υπό την εξουσία του. Ο Θρασύβουλος πήρε  
     τον κήρυκα έξω από την πόλη και μπήκε σε ένα σπαρμένο χωράφι.  
     Προχωρώντας μέσα στα σπαρτά ρωτούσε επίμονα να μάθει το σκοπό  
     της άφιξης του κήρυκα από την Κόρινθο. Συγχρόνως έκοβε τα  
     στάχυα που έβλεπε να ξεπερνούν τα άλλα και τα έριχνε κάτω, μέχρι  
     που, κάνοντας αυτό, κατέστρεψε τα ωραιότερα και ψηλότερα στάχυα  
     του χωραφιού… 
     Από τη διήγηση του κήρυκα ο Περίανδρος κατανόησε τη σημασία της 
     πράξης του Θρασύβουλου… Από τότε έδειξε όλη του την κακία   
     απέναντι στους πολίτες,,. 

Ηρόδοτος, Ιστορία, 5.92 
 

(4 μονάδες) 
 
      

 
 
 


