
 
Λύσεις εξεταστικού δοκιμίου Ιστορίας Ιουνίου 2017 

 
Μέρος Α: 
 
Α1: α-2, β-1, γ-4, δ-3. 
Α2: α-Σ, β-Λ, γ-Λ, δ-Σ. 
 
Μέρος Β: 
 
Β1.  
 
α. Κώδικας Χαμουραμπί: ήταν η αρχαιότερη γραπτή νομοθεσία και πολύ αυστηρή, ήταν χαραγμένη σε 
πέτρινη στήλη, ανήκει στους Βαβυλώνιους. 
β. Ταυροκαθάψια: ήταν είδος αγωνίσματος και θρησκευτικής τελετής κατά την οποία άνδρες και 
γυναίκες πιάνονταν από τα κέρατα ενός ταύρου και εκτελούσαν επικίνδυνα άλματα πάνω από αυτόν. 
Ανήκουν στον Μινωικό πολιτισμό. 
γ. Μάχη Μαραθώνα: Μιλτιάδης (Αθηναίοι)- Δάτης και Αρταφέρνης-(Πέρσες). Ήττα Περσών. Έδειξε ότι 
οι Πέρσες δεν είναι ανίκητοι και τόνωσε το ηθικό των Ελλήνων. 
 
Β2. 
 
α. Δύο Βασιλείς: Θρησκευτικοί και στρατιωτικοί αρχηγοί. Πέντε έφοροι: είχαν την ουσιαστική εξουσία 
και ήταν υπεύθυνοι για την άμυνα και τις εξωτερικές σχέσεις του κράτους. Γερουσία: ήταν ένα 
συμβούλιο από 28 άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών. Προετοίμαζαν τα θέματα που θα συζητούνταν στην 
Απέλλα. Απέλλα: λαϊκή συνέλευση σπαρτιατών άνω των 30 ετών. 
 
Β3. 
α. Οικονομικά: έλλειψη καλλιεργήσιμης γης, ανάγκη προμήθειας σιδηρομεταλλεύματος. Πολιτικά: 
επικράτηση  πολιτικών αντιπάλων. 
β. Ονομάστηκε η περιοχή της Κάτω Ιταλίας και Σικελίας γιατί εκεί οι Έλληνες έδειξαν ιδιαίτερη 
προτίμηση και  ιδρύθηκαν πολλές αποικίες. 
γ. Η επαφή με άλλους λαούς διεύρυνε τον πνευματικό ορίζοντα, τα μέταλλα κάλυψαν τη ζήτηση, 
δημιουργήθηκαν νέα επαγγέλματα, ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής, έμποροι, κάπηλοι.  

 
Μέρος Γ: 
 
Γ1. 
 
α. Διασχίζει την Αίγυπτο και τη μεταβάλλει σε αληθινό σιτοβολώνα. Είναι η μόνη οδός 
επικοινωνίας  για την Αίγυπτο. Η χλωρίδα και η πανίδα στις όχθες του καλύπτουν τις ανάγκες 
των Αιγυπτίων. Στο δέλτα του Νείλου ψαρεύουν, υπάρχει άφθονο κυνήγι και φυτρώνει σε 
αφθονία το φυτό πάπυρος.  
 
Γ2. 
 



α. Στον Κλεισθένη. 
β. Διαίρεσε αδιακρίτως όλους τους πολίτες σε δέκα φυλές αντί για τις παλιότερες τέσσερις, 
θέλοντας έτσι να τους αναμείξει για να μπορούν περισσότεροι να έχουν μερίδιο στη 
διακυβέρνηση του κράτους. Έτσι έπαψε η συγγένεια και η καταγωγή να παίζουν ρόλο στην 
πολιτική ζωή της Αθήνας. Κατόπιν θέσπισε βουλή πεντακοσίων, αντί τετρακοσίων ατόμων, 
πενήντα από κάθε φυλή. 
γ. Οστρακισμός: προστασία του δημοκρατικού πολιτεύματος από φιλόδοξους τυράννους, 10 
στρατηγοί αντί 1 για να προστατεύσει από την αύξηση της δύναμης του πολέμαρχου 
στρατηγού, κυρίαρχο σώμα η Εκκλησία του Δήμου. 
 
Γ3. 
α. Α= Μινωικό ανάκτορο, Β=Μυκηναϊκό ανάκτορο.  
β. Το Μινωικό είναι πιο σύνθετο, μεγάλο, πολύπλοκο και πολυώροφο. Το Μυκηναϊκό είναι 
απλούστερο, μικρότερο και διώροφο. Το Μινωικό δεν είναι οχυρωμένο ενώ το Μυκηναϊκό 
είναι. Πυρήνας του Μινωικού ανακτόρου είναι μια ορθογώνια εσωτερική αυλή, ενώ πυρήνας 
του Μυκηναϊκού είναι το Μέγαρο. 
 
 
Μέρος Δ: 
 
Δ1. 
α. Τα ταφικά έθιμα, σε συνδυασμό με τις τοιχογραφίες και τα ειδώλια αποτελούν τα μοναδικά 
τεκμήρια που μπορεί να μας δώσουν πληροφορίες για τον πνευματικό κόσμο και τις 
βαθύτερες ανησυχίες των ανθρώπων της κυπριακής νεολιθικής φάσης. 
β. Κτερίσματα μέσα σε τάφο, συνεσταλμένη στάση= πίστη στη μετά θάνατο ζωή. 
Τοποθέτηση λίθων πάνω από το σώμα του νεκρού= νεκροφοβία.  
 
Δ2. 
 
α. Μετά το τέλος των περσικών πολέμων οι Έλληνες επηρεασμένοι από το εθνικό αίσθημα για 
την απελευθέρωση των υπόδουλων αδερφών, αλλά και λόγω της στρατηγικής θέσης του 
νησιού ανέλαβαν σειρά από αγώνες για την απελευθέρωση της Κύπρου. Ήταν φανερό πως μια 
ελληνική ναυτική βάση στην Κύπρο θα χτυπούσε τα επεκτατικά σχέδια των Περσών και θα 
αποτελούσε προγεφύρωμα για την προστασία του Αιγαίου, αλλά και για την επιτυχία των 
στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ελλήνων στη Μ. Ασία. 
β. Μετά τη νίκη των Ελλήνων κατά των Περσών οι Έλληνες μετατρέπουν τον πόλεμο από 
αμυντικό σε επιθετικό προσπαθώντας να απελευθερώσουν από τους Πέρσες υπόδουλες 
ελληνικές πόλεις στη Μ. Ασία και την Κύπρο. Έτσι ο Κίμωνας με 200 τριήρεις απελευθερώνει 
το Μάριον και μετά πολιορκεί το Κίτιον. Κατά την πολιορκία του Κιτίου, όμως, πεθαίνει 
ξαφνικά και οι Έλληνες αποφασίζουν να κρατήσουν μυστικό τον θάνατό του από το 
στράτευμα, για να μην πέσει το ηθικό τους. Σε ναυμαχία που έγινε στα ανοικτά της Σαλαμίνας 
ο ελληνικός στόλος νικά τον φοινικικό και για αυτό λέχθηκε για τον Κίμωνα η φράση «και 
νεκρός ενίκα».  
 



Δ3. 
 
α. Η δημιουργία ενός ενιαίου κυπριακού κράτους απαλλαγμένου από την περσική κυριαρχία. 
β. Προσπάθησε να ενδυναμώσει οικονομικά τη Σαλαμίνα μετατρέποντάς την στην 
σημαντικότερη πόλη της Κύπρου. Έκοψε πρώτος χρυσό νόμισμα. Πολιτιστικά προώθησε τον 
ελληνικό πολιτισμό, γλώσσα, θρησκεία, τρόπο ζωής και τέχνη. Πάνω στο νόμισμα που έκοψε 
χρησιμοποίησε το ελληνικό αλφάβητο, πνευματικοί άντρες από την Αθήνα δίδασκαν στην 
αυλή του,  η λατρεία των ελληνικών θεών συνεχίζεται εντονότερα. 


