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1. Η πολύκροτη υπόθεση Ντρέιφους, που είχε απασχολήσει  την κοινή γνώμη στις αρχές του 20ου αιώνα, 

με αφορμή την δικαστική σκευωρία κατά του στρατιωτικού Άλφρεντ Ντρέιφους, σε ποια χώρα είχε 

εκτυλιχθεί ; 

α) στη Γαλλία. 

β) στη Γερμανία. 

γ) στην Αγγλία 

δ)  στις Η.Π.Α. 

 

2. Πού δολοφονήθηκε ο Ρήγας Φεραίος το 1798 ;  

α) Στο Βουκουρέστι. 

β) Στο Βελιγράδι. 

γ) Στη Βιέννη. 

δ) Στη Βουδαπέστη. 

 

3. Η εισαγωγή του νέου (Γρηγοριανού) ημερολογίου στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκε το : 

α) 1923. 

β) 1928. 
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γ) 1932. 

δ) 1920. 

 

4. O Σουλτάνος που εκπόρθησε την Κωνσταντινούπολη το 1453 ήταν 

α) ο Μουράτ ο Β΄. 

β) ο Μωάμεθ ο Α΄. 

γ) ο Μωάμεθ ο Β΄. 

δ) ο Μουράτ ο Α΄. 

 

5. Πότε και που έγινε η πρώτη απόπειρα δολοφονίας κατά του Ελευθερίου Βενιζέλου ; 

α) Το 1920 στο Παρίσι. 

β) Το 1923 στη Λυών. 

γ) Το 1933 στην Αθήνα. 

δ) Το 1920 στην Αθήνα. 

 

6. Ο Αναξίμανδρος ήταν αρχαίος Έλληνας… :  

α) Ρήτορας. 

β) Λυρικός ποιητής. 

γ) Προσωκρατικός φιλόσοφος. 

δ) Στρατηγός. 

 

7. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση, που ξεκίνησε στην Επίδαυρο, διέκοψε τις εργασίες της, για να συνεχιστεί 

αργότερα στην Τροιζήνα λόγω…:  

α) Της παρέμβασης των Μεγάλων Δυνάμεων. 

β) Του εμφυλίου πολέμου. 

γ) Της πτώσης του Μεσολογγίου. 

δ) Της διαφωνίας των μελών σχετικά με την ψήφιση Συντάγματος. 

 

8. Τι χρώμα ρούχα φορούσαν οι Βυζαντινοί αυτοκράτορες, όταν βρίσκονταν σε περίοδο πένθους ; 

α) Μαύρο. 

β) Πορφυρό. 

γ) Λευκό. 

δ) Φαιό. 
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9. Πότε και από ποιον καταλύθηκε πραξικοπηματικά η Αβασίλευτη Δημοκρατία κατά τη δεκαετία του 

1930 ;  

α) Από τον Νικόλαο Πλαστήρα το1933. 

β) Από τον Γεώργιο Κονδύλη το 1935. 

γ) Από τον Ιωάννη Μεταξά το 1936. 

δ) Από το Θεόδωρο Πάγκαλο. 

 

10. Η τετρακτύς, που ήταν γνωστή στους Βυζαντινούς, είναι όρος 

α) των Μαθηματικών. 

β) της Φιλοσοφίας. 

γ) της Αστρονομίας. 

δ) της Μαγείας. 

 

11. Τι είδους καταναγκαστική εργασία ήταν στα Βυζαντινά χρόνια η αγγαρεία; 

α) Στρατιωτική. 

β) Σχολική. 

γ) Αγροτική. 

δ) Οικιακή. 

 

12. Πότε ιδρύθηκε η Εθνική τράπεζα της Ελλάδος και ποιος ήταν ο πρώτος διοικητής της;  

α) Το 1841 με το Γεώργιο Σταύρου. 

β) Το 1841 με τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. 

γ) Το 1843 με τον Γεώργιο Σταύρου. 

δ) Το 1843 με τον Αλέξανδρο Κουμουνδούρο. 

 

13. Ποιός δεν απετέλεσε πρόμαχο της χριστιανικής Ανατολής εναντίον του Μωαμεθανισμού; 

α) Ο Γεώργιος Καστριώτης ή Σκενδέρμπεης. 

β) Ο Ιωάννης Ουνυάδης ηγεμόνας της Ουγγαρίας. 

γ) Ο Κων/νος ο ΙΑ’ ο Παλαιολόγος. 

δ) Ο Ιωάννης ο ΣΤ’ ο Καντακουζηνός. 

 

14. Στην Κρόια της Αλβανίας το 1447: 

α) Ο αρχηγός των Οθωμανών Βαγιαζήτ κατατροπώνει τους Αλβανούς. 

β) Ο Ελληνοαλβανός Γεώργιος Σκεντέρμπεης κατακερματίζει το στρατό των Οθωμανών. 

γ) Οι Σέρβοι, οι Βόσνιοι και οι Ούγγροι πετυχαίνουν ιστορικής σημασίας νίκη επί του Οθωμανικού Στρατού. 
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δ) Ο αρχηγός των Τούρκων Μουράτ ο Α΄ εκμηδενίζει και την τελευταία αντίδραση του ανατολικού 

χριστιανικού κόσμου. 

 

15. Ποιος ηγήθηκε της επιχείρησης στη μάχη της Πέτρας, της τελευταίας της Επανάστασης;  

α) Ο Ιωάννης Μακρυγιάννης. 

β) Ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. 

γ) Ο Δημήτριος Υψηλάντης. 

δ) Ο Αναγνωσταράς. 

 

16. Ποιο είναι το περιεχόμενο του όρου «Νέα Τάξη Πραγμάτων» κατά τη δεκαετία του 1940 ; 

α) Η επεμβατική εξωτερική πολιτική των Η.Π.Α., που στόχευε στην ανάμειξη στα πολιτικά πράγματα των 

ευρωπαϊκών χωρών.   

β) Η επιδίωξη της ναζιστικής Γερμανίας να επιβληθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. 

γ) Η φιλοδοξία του Μουσολίνι για την αναβίωση της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

δ) Η κατάσταση που προέκυψε μετά τη Συμφωνία της Γιάλτας που όριζε τις σφαίρες επιρροής της 

Σοβιετικής Ένωσης και των Η.Π.Α. 

 

17. Ένας από τους παρακάτω δεν είναι ποιητής: 

α) Ευριπίδης. 

β) Σοφοκλής. 

γ) Αισχύλος. 

δ) Πρόδικος. 

 

18. Οι γραμματιστές ήταν 

α) λόγιοι δάσκαλοι του Βυζαντίου του 10ου-13ου αιώνα. 

β) ιδιώτες δάσκαλοι των Αθηνών, που παρέδιδαν μαθήματα επί πληρωμή. 

γ) δάσκαλοι των Αθηναίων που δίδασκαν σε δημόσια σχολεία. 

δ) σοφιστές που δίδασκαν την πολιτική τέχνη και την ρητορική με μεγάλα δίδακτρα. 

 

19. Ο στρατός των Αθηναίων αποτελούνταν από οπλίτας, ψιλούς και 

α) πελταστές. 

β) τοξότες. 

γ) ιππείς. 

δ) σφενδονήτες. 
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20. Ποια περιοχή πρωτοστάτησε στο αγροτικό κίνημα το 1910 ; 

α) Η Πελοπόννησος. 

β) Η Κρήτη. 

γ) Η Μακεδονία. 

δ) Η Θεσσαλία. 

 

21. Η επαναστατική σημαία του Αλέξανδρου Υψηλάντη είχε ως σύμβολο 

α) το Σταυρό. 

β) ένα δάφνινο στεφάνι. 

γ) το Φοίνικα. 

δ) ένα πυρσό. 

 

22. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος ιδρύθηκε το 

α) το 1833. 

β) το 1837. 

γ) το 1840. 

δ) το 1835. 

  

23. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας του 1827 αποφάσισε 

α) την εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως Κυβερνήτη της Ελλάδος. 

β) τη μεταφορά της Πρωτεύουσας του ελληνικού κράτους στην Αθήνα. 

γ) τη διανομή των εθνικών γαιών στους ακτήμονες. 

δ) τη συγκρότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης. 

 

24. Πότε αντικαταστάθηκαν στην Ελλάδα τα ιστιοφόρα πλοία από τα ατμόπλοια; 

α) στο τέλος του 18ου αιώνα. 

β) στις αρχές του 19ου αιώνα. 

β) στο τέλος του 19ου αιώνα. 

γ) στις αρχές του 20ου αιώνα. 

 

25. Πότε έγιναν οι πρώτες εκλογές στο ανεξάρτητο ελληνικό κράτος; 

α) Το 1835. 

β) Το 1844. 

γ) Το 1849. 

δ) Το 1851. 
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26. Ο αστικός εκσυγχρονισμός αποτέλεσε βασικό στόχο του Ελευθερίου Βενιζέλου, κατά την 

περίοδο…: 

α) 1924-1928. 

β) 1932-1935. 

γ) 1928-1932. 

δ) 1919-1923. 

 

27. Ο τύραννος των Φερρών Αλέξανδρος κατετροπώθη από τον Πελοπίδα 

α) στην Άδακρυν μάχη. 

β) στις «κυνός κεφαλές». 

γ) στη ναυμαχία της Κνίδου. 

δ) στη μάχη παρά τα Κούναξα. 

 

28. Ο εθνικός ευεργέτης  Εμμανουήλ Μπενάκης διετέλεσε…: 

α) Δήμαρχος Αθηναίων. 

β) Υπουργός Πολιτισμού. 

γ) Πρέσβης στην Αλεξάνδρεια. 

δ) Υφυπουργός Εξωτερικών. 

 

29. Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστή; 

α)  Ο Οδυσσέας έμεινε στο νησί της Κίρκης επτά χρόνια.   

β)  Ο Οδυσσέας απέκτησε με την Κίρκη ένα γιο, τον Τηλέγονο. 

γ)  Τελευταίος σταθμός του Οδυσσέα, πριν φθάσει στο νησί των Φαιάκων, ήταν το νησί της Κίρκης. 

δ) Η Κίρκη ήταν η νεράιδα, που περιέθαλψε τον Οδυσσέα στη σπηλιά της, όταν αυτός έμεινε χωρίς 

συντρόφους. 

 

30. Στις 7 Ιουνίου 1822, ποιος πυρπόλησε την τουρκική ναυαρχίδα στη Χίο;  

α) Ο Α. Μιαούλης. 

β) Ο Λ .Κουνδουριώτης. 

γ) Ο Κ .Κανάρης. 

δ) Ο Α. Τομπάζης. 

  

31. Έργο του Φειδία θεωρείται 

α) ο ναός της Απτέρου Νίκης στα Προπύλαια. 
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β) το χρυσελεφάντινο άγαλμα της Παρθένου Αθηνάς. 

γ) ο ναός του Ερεχθείου. 

δ) το Ωδείον έξω της Ακροπόλεως. 

 

32. Ποιος ήταν ο επίσημος γλύπτης του Μεγάλου Αλεξάνδρου; 

α) Ο Φειδίας. 

β) Ο Πραξιτέλης. 

γ) Ο Λεωχάρης. 

δ) Ο Λύσιππος. 

 

33. Ο πόλεμος του 1897 είχε ως αφορμή 

α) Την εξέγερση στην Κρήτη. 

β) Τη διεκδίκηση των Δωδεκανήσων. 

γ) Την προστασία των Αγίων Τόπων. 

δ) Την αποστολή ελληνικού στρατού στην Αίγυπτο. 

 

34. Ποιός πολιτικός ηγέτης της Ελλάδας διαπραγματεύθηκε την προσχώρηση της Ελλάδας στο 

ΝΑΤΟ; 

α) Ο Σοφοκλής Βενιζέλος. 

β) Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 

γ) Ο Αλέξανδρος Παπάγος. 

δ) Ο Γεώργιος Παπανδρέου. 

 

35. Πότε έπαψε η Ελλάδα να είναι το μόνο ανεξάρτητο εθνικό κράτος των Βαλκανίων; 

α) Το 1856. 

β) Το 1878. 

γ) Το 1908. 

δ) Το 1913. 

 

36. «Αι μεν γυναίκες γεγόνασί μοι άνδρες, οι δε άνδρες γυναίκες». Είναι φράση που ειπώθηκε από τον 

α) τον Θεμιστοκλή. 

β) Αριστείδη. 

γ) Ξέρξη. 

δ) Ευρυβιάδη. 
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37. Ποιά πανελλήνια γιορτή εορταζόταν κάθε πέντε έτη; 

α) τα Νέμεα. 

β) τα  Ίσθμια. 

γ) τα Πύθια. 

δ) τα Ελευθέρια. 

 

38. Ποια είναι η πιο γνωστή τεχνοτροπία της βυζαντινής εποχής για τη διακόσμηση των τοίχων των 

Ναών; 

α) Η χαρακτική. 

β) Το ψηφιδωτό. 

γ) Η ελαιογραφία. 

δ) Η υαλογραφία. 

 

39. Ποιου ζωγράφου έργο είναι η "Τζοκόντα"; 

α) Του Μιχαήλ Άγγελου. 

β) Του Ραφαήλ Σάντι. 

γ) Του Δομίνικου Θεοτοκόπουλου. 

δ) Του Λεονάρντο Ντα Βίντσι. 

 

40. Το νεκροταφείο της αρχαίας Αθήνας βρισκόταν 

α) στη Ποικίλη Στοά. 

β) στον Κεραμεικό. 

γ) στο ναό της Απτέρου Νίκης. 

δ) στα Προπύλαια. 

 

41. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο στο πλευρό της Γερμανίας τάχθηκαν: 

α) Η Τουρκία και η Ιαπωνία. 

β) Η Τουρκία και η Βουλγαρία.  

γ) Η Βουλγαρία και η Ρουμανία. 

δ) Η Ιταλία και η Αυστροουγγαρία. 

 

42. Οι αρχαιότεροι κάτοικοι της Ελλάδος ήταν 

α) οι Αρκάδες. 

β) οι Κρήτες. 

γ) οι Μυκηναίοι. 
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δ) οι Πελασγοί και οι Αιγαίοι. 

 

43. Η Μυκηναϊκή περίοδος του Ελληνικού πολιτισμού ονομάζεται και: 

α) Πρωτοελλαδική. 

β) Μεσοελλαδική. 

γ) Υστεροελλαδική. 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

44. Η στάση της κυβέρνησης Δηλιγιάννη μετά την προσάρτηση της Ανατολικής Ρωμυλίας από τους 

Βουλγάρους έμεινε στην Ιστορία με το όνομα:  

α) Αψογος στάσις. 

β) Ευμενής ουδετερότης. 

γ) Ενοπλος επαιτεία. 

δ) Τυχοδιωκτισμός. 

 

45. Η πολιτική των «Εκατό Λουλουδιών», ήταν πολιτική 

α) του Στάλιν. 

β) του Λένιν. 

γ) του Γκορμπατσώφ. 

δ) του Μάο. 

 

46. Το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους υπογράφτηκε το: 

α) 1829. 

β) 1827. 

γ) 1828. 

δ) 1830. 

 

47. Για ποια περίσταση γράφτηκε από το Θουκυδίδη ο «Περικλέους Επιτάφιος» ;  

α) για να τιμηθούν οι Αθηναίοι, που έπεσαν υπέρ πατρίδος στη μάχη του Μαραθώνα  

β) για να τιμηθούν οι Αθηναίοι, που έπεσαν υπέρ πατρίδος στη ναυμαχία στους «Αιγός Ποταμούς» 

γ) για να τιμηθούν οι Αθηναίοι, που έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά την τελευταία νικηφόρα φάση των 

Περσικών Πολέμων. 

δ) για να τιμηθούν οι Αθηναίοι, που έπεσαν υπέρ πατρίδος κατά το πρώτο έτος του Πελοποννησιακού 

πολέμου. 
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48. Οι περίφημοι αρπεδονάπτες στην Αρχαία Αίγυπτο, είχαν σαν κύριο εξάρτημά τους 

α) το ξίφος τους. 

β) το τεντωμένο σχοινί. 

γ) την πανοπλία τους. 

δ) τα περίφημα ελαφρά σανδάλια τους. 

 

49. Πιο σημαντικοί ιστορικοί της αρχαιότητας θεωρούνται οι: 

α) Στράβων και ο Εμπεδοκλής. 

β) Ερατοσθένης και ο Ηρόδοτος. 

γ) Ηρόδοτος και Θουκυδίδης. 

δ) Παυσανίας και ο Θουκυδίδης. 

 

50. Η Πέλλα γίνεται πρωτεύουσα της Μακεδονίας από τα χρόνια του 

α) Φίλιππου Β΄. 

β) Περδίκκα Γ΄. 

γ) Αμύντα. 

δ) Αρχέλαου. 

 

51. Σε ποια συνθήκη κατοχυρώνεται ρητά η εδαφική ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας; 

α) Της Κιουτάχειας (1833). 

β) Του Χουνκάρ - Ισκελεσί (1833). 

γ) Του Παρισιού (1856). 

δ) Του Βερολίνου (1878). 

 

52. Πότε κέρδισε το βραβείο Νόμπελ ο Οδυσσέας Ελύτης; 

α) το1981. 

β) το1979. 

γ) το1977. 

δ) το1975. 

 

53. Αρχηγός του περσικού στρατού όταν αυτός προσεβλήθη υπό των εγχωρίων Μακεδόνων ήταν: 

α) ο Αρταφέρνης. 

β) ο Αρταξέρξης 

γ) ο Δαρείος. 

δ) ο Μαρδόνιος. 
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54. Η επανάσταση του Στρατιωτικού Συνδέσμου συνέβη 

α) το 1909. 

β) το 1910. 

γ) το 1911. 

δ) το 1912. 

 

55. Ποιος ανακοίνωσε στη Βουλή το περίφημο : "Δυστυχώς επτωχεύσαμεν"; 

α) Ο Παπάγος. 

β) Ο Πάγκαλος. 

γ) ο Τρικούπης. 

δ) Ο Δεληγιάννης. 

 

56. Ο διθύραμβος ήταν ενθουσιώδες άσμα που ψαλλόταν: 

α) στα Ελευσίνια μυστήρια. 

β) στα Παναθήναια. 

γ) στα Διονύσια. 

δ) στα Πύθια. 

 

57. Ποιό σώμα δεν συγκροτούσε το αθηναϊκό πολίτευμα επί Περικλέους; 

α) η βουλή των τριακοσίων. 

β) οι εννέα άρχοντες. 

γ) οι δέκα στρατηγοί. 

δ) η εκκλησία του Δήμου. 

 

58. Ποιός ήταν ο βασικότερος πολιτικός αντίπαλος του Ελ. Βενιζέλου, τη δεκαετία 1910-1920; 

α) Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. 

β) Ο Δημήτριος Γούναρης. 

γ) Ο Ίωνας Δραγούμης. 

δ) Ο Νικόλαος Πλαστήρας. 

 

59. Η Ηλιαία δίκαζε: 

α) όλα τα αδικήματα και μπορούσε να επιβάλει την ποινή του θανάτου. 

β) όλα τα αδικήματα πλην του φόνου και μπορούσε να επιβάλει την ποινή του θανάτου. 

γ) όλα τα αδικήματα πλην του φόνου και δεν μπορούσε να επιβάλει την ποινή του θανάτου. 
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δ) όλα τα αδικήματα και μπορούσε να επιβάλει την ποινή του θανάτου. 

 

60. Δεν ανήκαν στις δαπανηρές υποχρεώσεις που είχαν ανατεθεί στους εύπορους Αθηναίους: 

α) τα θεωρικά. 

β) η χορηγία. 

γ) η τριηραρχία. 

δ) η εστίαση. 

 

61. Η νικηφόρα προέλαση του Ναπολέοντα Βοναπάρτη σταμάτησε οριστικά με τη:  

α) μάχη του Γρανικού. 

β) ναυμαχία της Γιουτλάνδης. 

γ) ναυμαχία του Ναβαρίνου. 

δ) μάχη του Βατερλώ. 

 

62. Ποια κόρη του Ασκληπιού θεράπευε κάθε αρρώστια; 

α) Η Πολύμνια. 

β) Η Αμάλθεια. 

γ) Η Ερατώ. 

δ) Η Πανάκεια. 

 

63. Η φράση «ουκ εά με καθεύδει το του Μιλτιάδου τρόπαιον» ανήκει στον: 

α) Παυσανία. 

β) Αριστείδη. 

γ) Θεμιστοκλή. 

δ) Κίμωνα. 

 

64. Η μακροβιότερη δυναστεία επί Βυζαντίου ήταν 

α) των Παλαιολόγων. 

β) η Μακεδονική. 

γ) των Κομνηνών. 

δ) των Ισαύρων. 

 

65. Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας υπάγονται στην επικυριαρχία του βασιλέα των Περσών με τη 

γνωστή ως συνθήκη ειρήνης: 

α) Του Καλλία. 
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β) Των Δελφών. 

γ) Του Μεγάλου Βασιλέα ή Ανταλκίδειο. 

δ) Των Σούσων. 

 

66. Ποιά από τις Μεγάλες Δυνάμεις υποστήριξε την Κρητική Επανάσταση του 1866; 

α) Η Γερμανία. 

β) Η Ιταλία. 

γ) Η Μ. Βρετανία. 

δ) Η Ρωσία. 

 

67. Ο Κουρτ Βαλντχάιμ που πέθανε στις 14 Ιουνίου 2007, ήταν: 

α) Καγκελάριος της Γερμανίας. 

β) Γενικός γραμματέας του Ο.Η.Ε. 

γ) Γενικός γραμματέας του Ν.Α.Τ.Ο. 

δ) Πρωθυπουργός του Ισραήλ. 

 

68. Ένας από τους παρακάτω δεν ήταν «φιλικός»: 

α) Τσακάλωφ. 

β) Αναγνωστόπουλος. 

γ) Ρήγας. 

δ) Ξάνθος. 

 

69. Το οθωμανικό Χάτι Χουμαγιούν του 1856 προέβλεπε 

α) την αναγνώριση του Ελληνικού κράτους. 

β) την προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα. 

γ) την έξωση του πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως. 

δ) την ίση μεταχείριση χριστιανών και μουσουλμάνων 

 

70. Υιοθέτησε τη θέση για «ανεξάρτητη Μακεδονία - Θράκη»: 

α) το «Κόμμα των Ελευθεροφρόνων» 

β) το «Κόμμα των Φιλελευθέρων»  

γ) το Λαϊκό Κόμμα  

δ) το Κ.Κ.Ε. 

 

71. Ως «όμοιοι» χαρακτηρίζονται 
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α) οι Σπαρτιάτες πολίτες που έχουν ίδια δικαιώματα. 

β) όλοι οι κάτοικοι της Σπάρτης. 

γ) οι Λακεδαιμόνιοι. 

δ) οι περίοικοι. 

 

72. Η συνθήκη που υπεγράφη μεταξύ των Αθηναίων και των Περσών και έμεινε γνωστή ως Καλλίειος 

Ειρήνη, αναγνώριζε 

α) την περσική κυριαρχία στα ελληνικά πράγματα. 

β) την αθηναϊκή κυριαρχία στην περιοχή της Αιγύπτου. 

γ) την κατάλυση της σπαρτιατικής ισχύος. 

δ) την ανεξαρτησία των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας. 

 

73. Πότε ιδρύθηκε ο διεθνής οργανισμός «Κοινωνία των Εθνών»; 

α) Το 1919. 

β) Το 1921. 

γ) Το 1925. 

δ) Το 1914 

 

74. Ποιος ήταν ο ναύαρχος του ελληνικού στόλου κατά τη ναυμαχία της Σαλαμίνας; 

α) Ο Ευρυβιάδης. 

β) Ο Θεμιστοκλής. 

γ) Ο Κόνωνας. 

δ) Ο Κίμωνας. 

 

75. Ο λαβύρινθος, που έκρυβε το Μινώταυρο ήταν έργο του  

α) Μίνωα. 

β) Δαίδαλου. 

γ) Αιγέα. 

δ) Θησέα. 

 

76. Στη μάχη της Άγκυρας το 1402 μ.Χ. : 

α) αρχηγός των Οθωμανών ήταν ο Μουράτ ο Α΄. 

β) αρχηγός των Οθωμανών ήταν ο Βαγιαζήτ. 

γ) αρχηγός των Μογγόλων ήταν ο Αλπ-Αρσλάν. 

δ) αρχηγός των Μογγόλων ήταν ο Τζεγγίς-Χαν. 
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77. Οι «λογχοφόροι» και οι «κατάφρακτοι» είναι: 

α) στρατιωτικό σώμα των Ελλήνων στρατιωτών στον πόλεμο του 1940. 

β) ειδικό τμήμα του ιππικού στο Βυζάντιο. 

γ) τίτλος ιστορικού μυθιστορήματος. 

δ) το στρατιωτικό τμήμα που συνιστούσε την έμπροσθο φυλακή στις εκστρατείες του Μ. Αλεξάνδρου. 

 

78. «Εις οιωνός άριστος, αμύνεσθαι περί πάτρης» είναι ρήση του: 

α) Μιλτιάδη. 

β) Κυναίγειρου. 

γ) Επαμεινώνδα. 

δ) Αγησιλάου. 

 

79. Τα περίφημα μεταλλεία χρυσού που απέδιδαν ετησίως 1000 τάλαντα βρίσκονται 

α) στην Ποτίδαια. 

β) στην Αμφίπολη. 

γ) στην Πύνδα . 

δ) στους Φιλίππους. 

 

80. Το πρωτόκολλο της 3ης Φεβρουαρίου 1830 προέβλεπε για την Ελλάδα: 

α) Ανεξαρτησία στη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου. 

β) Ανεξαρτησία στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 

γ) Αυτονομία στη γραμμή Αμβρακικού-Παγασητικού. 

δ) Αυτονομία στη γραμμή Μαλιακού-Αχελώου. 

 

81. Το 1946 διεξάγονται στην Ελλάδα οι πρώτες μεταπολεμικές εκλογές, τις οποίες κερδίζει 

α) το Λαϊκό κόμμα. 

β) η Ένωση Κέντρου. 

γ) το Κόμμα Φιλελευθέρων. 

δ) ο Εθνικός Συναγερμός. 

 

82. Η Μεγάλη Ιδέα προέβλεπε… 

α) την ανασύσταση της αυτοκρατορίας του Μ. Αλεξάνδρου 

β) την επανάκτηση της Μ. Ελλάδος. 

γ) την απελευθέρωση εδαφών, που ανήκαν κάποτε στην Βυζαντινή αυτοκρατορία. 
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δ) την υπαγωγή της Ελλάδος στο άρμα της Μ. Βρετανίας 

 

83. Κύρια απαίτηση των πρωταγωνιστών της επανάστασης της 3ης Σεπτεμβρίου 1843 ήταν … 

α) η παραχώρηση συντάγματος. 

β) η κατάργηση του βασιλικού θεσμού. 

γ) οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις. 

δ) η ενίσχυση του ρόλου του στρατού 

 

84. Οι πρώτες εκλογές για την ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Kοινοβουλίου έγιναν τον: 

α) Ιούνιο του 1979. 

β) Ιούνιο του 1980. 

γ) Απρίλιο του 1981. 

δ) Οκτώβριο του 1981 

 

85. Ύστερα από την αποκατάσταση της δημοκρατίας το 1974, πρώτος Πρόεδρος της Ελληνικής 

Δημοκρατίας, ανέλαβε 

α) ο Κων/νος Τσάτσος. 

β) ο Κων/νος Καραμανλής. 

γ) ο Γεώργιος Ράλλης. 

δ) ο Μιχαήλ Στασινόπουλος. 

 

86. Ποιος ήταν ο νικητής στο «Χάνι της Γραβιάς»; 

α) Μ. Μπότσαρης. 

β) Γ. Καραϊσκάκης. 

γ) Αθ. Διάκος. 

δ) Οδ. Ανδρούτσος. 

 

87. Στρατιωτικός αρχηγός του ΕΔΕΣ ήταν : 

α) Ο Άρης Βελουχιώτης. 

β) Ο Κομνηνός Πυρομάγλου. 

γ) Ο Ναπολέων  Ζέρβας. 

δ) Ο Δημήτρης Ψαρρός. 

 

88. Στα Δερβενάκια ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κατέστρεψε τη στρατιά του: 

α) Ομέρ Βρυώνη. 
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β) Δράμαλη. 

γ) Ιμπραήμ. 

δ) Κιουταχή. 

 

89. Ο Ιερός λόχος συνεκροτείτο από 300 επίλεκτους νέους, οι οποίοι: 

α) υπεράσπιζαν τη Σπάρτη όταν ο στρατός της έλειπε σε εξωτερικούς πολέμους. 

β) φύλατταν τη Θήβα ορκισμένοι να πεθάνουν μαχόμενοι. 

γ) αποφάσισαν να εκστρατεύσουν από την Αθήνα αγανακτισμένοι από την επώδυνη κηδεμονία της Σπάρτης. 

δ) εξεστράτευσαν υπό του Αρχιδάμου κατατροπώνοντας τους Αρκάδες στη λεγομένη «Άδακρυν μάχην». 

 

90. Η «λοξή φάλαγγα» ήταν πολεμική τακτική που εφαρμόσθηκε από τον: 

α) Μ. Αλέξανδρο. 

β) Επαμεινώνδα. 

γ) Μιλτιάδη. 

δ) Κλεόμβροτο. 

 

91. Τι ήταν η εκπαίδευση στο Βυζάντιο; 

α) Υποχρεωτική. 

β) Προαιρετική. 

γ) Κοσμική. 

δ) Κρατική. 

 

92. Οι μέτοικοι στην Αθήνα: 

α) αποκτούν ακίνητη περιουσία. 

β) δεν πληρώνουν φόρους. 

γ) δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα. 

δ) μετέχουν στην Εκκλησία του Δήμου. 

 

93. Το "Πανδιδακτήριον" ήταν: 

α) Το πρώτο κρατικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. 

β) Το πρώτο ιδιωτικό πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης. 

γ) Φιλοσοφική σχολή στην Αθήνα. 

δ) Εκκλησιαστική σχολή στη Θεσσαλονίκη. 

  

94. Στη μάχη της Μαντινείας το 362 π.Χ. πολέμησαν: 
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α) η Αρκαδική Ομοσπονδία έναντι των Σπαρτιατών. 

β) οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες έναντι των Θηβαίων. 

γ) οι Αθηναίοι με τους Θηβαίους αφενός έναντι των Σπαρτιατών. 

δ) οι Αθηναίοι με τους Σπαρτιάτες και τους συμμάχους τους Αργείους και Αρκάδες έναντι των Θηβαίων. 

 

95. Η έκρηξη του ηφαιστείου της Θήρας έγινε γύρω στο:  

α) 1450 π.Χ. 

β) 450 π.Χ. 

γ) 450 μ.Χ. 

δ) 1450 μ.Χ. 

 

96. Οι Πτολεμαίοι ήταν βασιλιάδες της: 

α) Συρίας. 

β) Περσίας. 

γ) Ιορδανίας. 

δ) Αιγύπτου. 

 

97. Ο Καποδίστριας δολοφονήθηκε: 

α) τον Οκτώβριο του 1931 από τον Γ. Μαυρομιχάλη. 

β) το Μάρτιο του 1931 από τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη. 

γ) το Μάρτιο του 1931 από τον Γ. Μαυροκορδάτο. 

δ) τον Οκτώβριο του 1931 από τον Α. Μαυροκορδάτο. 

 

98. Πατρίδα του Ηροδότου υπήρξε η: 

α) Αίγινα. 

β) Αλικαρνασσός. 

γ) Μίλητος. 

δ) Σμύρνη 

 

99. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εκτός από αυτοκράτορας και άγιος ήταν και: 

α) Διδάσκαλος . 

β) Ισαπόστολος. 

γ) Αρχιεπίσκοπος. 

δ) Πρωθιερέας 
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100. Προσπάθησε να ανασυγκροτήσει την αρχαία θρησκεία των Ελλήνων: 

α) Ο Αρκάδιος. 

β) Ο Θεοδόσιος ο Β΄. 

γ) Ο Νέρωνας. 

δ) Ο Ιουλιανός. 

 

101. Η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 325 μ.Χ.  

α) στην Κωνσταντινούπολη. 

β) στην Αντιόχεια. 

γ) στην Αλεξάνδρεια. 

δ) στη Νίκαια. 

 

102. Κατά το φιλόσοφο Ηράκλειτο η γενεσιουργός ουσία του κόσμου είναι 

α) το νερό. 

β) ο αέρας. 

γ) ο αριθμός. 

δ) η φωτιά. 

 

103. Ο «Πανηγυρικός» είναι εγκωμίων του: 

α) Περικλέους  

β) Ισοκράτους 

γ) Ευριπίδου  

δ) Πρωταγόρα 

 

104. Η συμμαχία της Δήλου εναντίον των Περσών συνήφθη μεταξύ: 

α) Αθηνών-Σπαρτιατών υπό την αρχηγία των Σπαρτιατών. 

β) Αθηνών-Σπαρτιατών υπό την αρχηγία των Αθηναίων. 

γ) όλων των ελλήνων υπό την αρχηγία των Αθηναίων. 

δ) όλων των ελλήνων υπό την αρχηγία των Σπαρτιατών. 

 

105. Λοξίας ονομαζόταν 

α) ο Ερμής. 

β) ο Απόλλωνας. 

γ) ο Ήφαιστος. 

δ) ο Ποσειδώνας. 
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106. Η Ισιδώρα Ντάνκαν (1877-1927) ήταν 

α) επαναστάτης. 

β) χορεύτρια.. 

γ) ποιήτρια. 

δ) σκηνοθέτης. 

 

107. Στον αρχαιολόγο Τζων Έβανς οφείλουμε την ανακάλυψη 

α) των Μυκηνών. 

β) του μαντείου των Δελφών. 

γ) της Τροίας. 

δ) του ναού της Αφαίας. 

 

108. Ο ηγέτης της Κούβας Φιντέλ Κάστρο ανέλαβε την εξουσία το: 

α) 1955. 

β) 1959. 

γ) 1961. 

δ) 1965 

 

109. Πού ζούσαν οι Δωριείς πριν εγκατασταθούν στη μυκηναϊκή επικράτεια; 

α) Στη Μακεδονία και τη Θράκη. 

β) Στην Κεντρική Πίνδο και στις ορεινές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. 

γ) Στη Θεσσαλία και την Ήπειρο. 

δ) Στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου. 

Στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας.  

 

110. Κύριος εκπρόσωπος του ρητορικού είδους των συμβουλευτικών λόγων θεωρείται ο: 

α) Δημοσθένης.  

β) Λυσίας. 

γ) Ισοκράτης. 

δ) Λυκούργος.  

 

111. Κρανίο ανθρώπου του Νεάντερνταλ βρέθηκε στο σπήλαιο: 

α) Πετραλώνων Χαλκιδικής. 

β) Δυρού Λακωνίας. 
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γ) Μελισσάνης Κεφαλλονιάς. 

δ) Αλιστράτης Σερρών. 

 

112. Ποιά πόλη δεν απετέλεσε αμυντικό προμαχώνα των Ελλήνων στους πολέμους τους με τους 

Πέρσες; 

α) Το Αρτεμίσιο. 

β) Η Μυκάλη. 

γ) Η Σμύρνη. 

δ) Η Ελευσίνα. 

 

113. Ποιος ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος όταν έγινε η δικτατορία το 1967; 

α) Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος. 

β) Ο Γεώργιος Παπανδρέου. 

γ) Ο Κων/νος Καραμανλής. 

δ) Ο Στέφανος Στεφανόπουλος. 

 

114. Σε ποιο κόμμα ανήκε ο βουλευτής ο Γρηγόρης Λαμπράκης, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 στη 

Θεσσαλονίκη; 

α) Στην Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση (ΕΡΕ). 

β) Στην  Ένωση Κέντρου. 

γ) Στο ΚΚΕ. 

δ) Στην Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) 

 

115. Η Γερουσία της «Δυτικής Χέρσου Ελλάδος» είχε έδρα: 

α) τα Σάλωνα. 

β) το Άστρος. 

γ) την Τροιζήνα. 

δ) το Μεσολόγγι. 

 

116. Πότε υπογράφηκε η επίσημη πράξη της Ένωσης της Επτανήσου με την Ελλάδα; 

α) Το 1840. 

β) Το 1850. 

γ) Το 1852. 

δ) Το 1864. 
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117. Ποιος υπήρξε ο πρώτος κοινοβουλευτικός πρωθυπουργός της Ελλάδος; 

α) Ο Χαρίλαος Τρικούπης. 

β) Ο Ιωάννης Κωλέττης. 

γ) Ο Ανδρέας Μεταξάς. 

δ) Ο Δημήτριος Καλλέργης 

 

118. Η Θράκη προσαρτήθηκε στην Ελλάδα το 

α) 1918. 

β) 1919. 

γ) 1920. 

δ) 1921. 

 

119. Τον Οκτώβριο του 1990: 

α) υπογράφεται η συνθήκη του Μάαστριχ.  

β) συνενώνεται η Ανατολική και Δυτική Γερμανία. 

γ) υψώνεται για πρώτη φορά η Ευρωπαϊκή σημαία. 

δ) τίθεται σε ισχύ η «Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη». 

 

120. Πότε έγινε η ένωση Δωδεκανήσου με την Ελλάδα; 

α) Το 1948 ----- 

β) Το 1947  

γ) Το 1949 

δ) Το 1946 

 

121. Σε ποια εποχή ακριβώς αναφερόμαστε όταν μιλάμε για τη Β' Ελληνική Δημοκρατία ; 

α) 1908-1921 

β) 1950-1974 

γ) 1924-1935 

δ) 1974 μέχρι και σήμερα 

 

122. Η Γαλλική Επανάσταση (14 Ιουλίου 1789) ξεκίνησε: 

α) Με την υπογραφή του πρώτου γαλλικού συντάγματος. 

β) Με την πτώση της Βαστίλης. 

γ) Με την κατάληψη των ανακτόρων των Βερσαλλιών από το λαό. 

δ) Με τον αποκεφαλισμό του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ . 
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123. Ποιος ήταν ο στρατηγός στη ναυμαχία της Σαλαμίνας το 480 π.Χ.; 

α) Ο Λεωνίδας. 

β) Ο Κίμων. 

γ) Ο Θεμιστοκλής. 

δ) Ο Μιλτιάδης. 

 

124. Το αρχαιότερο ολυμπιακό άθλημα θεωρούνταν 

α) το παγκράτιο. 

β)  πάλη. 

γ) η σφαίρα . 

δ) το στάδιο. 

 

125. Η συμφωνία του Λιβάνου αφορούσε στη συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας με 

πρωθυπουργό το 

α) Γεώργιο Παπανδρέου (1944). 

β) Σοφοκλή Βενιζέλο (1944). 

γ) Γεώργιο Παπανδρέου (1945). 

δ) Εμμανουήλ Τσουδερό (1944). 

 

126. Το 1920 δολοφονήθηκε ο 

α) ο Ιων Δραγούμης. 

β) ο Ιωάννης Καποδίστριας. 

γ) ο Αλέξανδρος Υψηλάντης. 

δ) ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. 

 

127. Το Οθωμανικό κράτος ιδρύθηκε για πρώτη φορά από τον Οσμάν Οθωμάν το 1326 και είχε 

πρωτεύουσα 

α) την Τραπεζούντα 

β) την Άγκυρα  

γ) τα Άδανα  

δ) την Προύσα--- 

 

128.  Στην «εκστρατεία των μυρίων» με τη συμμαχία 10.000 Ελλήνων 

α) ο υιός του Δαρείου Κύρος εκστρατεύει εναντίον του αδελφού του Αρταξέρξη---- 
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β) ο υιός του Δαρείου Αρταξέρξης εκστρατεύει εναντίον του αδελφού του Κύρου 

γ) ο Ξενοφών στρατηγός 10.000 Ελλήνων κατατροπώνει τον υιό του Δαρείου Αρταξέρξη 

δ) ο Ξενοφών στρατηγός 10.000 Ελλήνων κατατροπώνει τον υιό του Δαρείου Κύρο 

 

129. Οι πόλεις που συνασπίσθηκαν με την Αθήνα και κήρυξαν τον πόλεμο εναντίον της κηδεμονίας της 

Σπάρτης το 394 π.Χ. ήταν 

α) η Μεσσήνη, Έφεσος και η Κόρινθος. 

β) η Θήβα, τα Μέγαρα και το Άργος. 

γ) η Κόρινθος, η Θήβα και το Άργος. 

δ) η Αίγινα, η Μήλος και η Έφεσος. 

 

130. Η δικατορία του Μεταξά ξεκίνησε το: 

α) 1940. 

β) 1938. 

γ) 1936. 

δ) 1937. 

 

131. Η πρώτη πόλη που κατέλαβαν οι Τούρκοι επί ευρωπαϊκού εδάφους ήταν 

α) η Ανδριανούπολη  

β) η Καλλίπολη. 

γ) η Σόφια   

δ) η Θεσσαλονίκη 

 

132. Οι Παυσανίας και Αριστείδης ήταν αρχηγοί των ελλήνων στη μάχη 

α) των Πλαταιών. 

β) στη ναυμαχία της Μυκάλης. 

γ) στη ναυμαχία του Αρτεμισίου. 

δ) στη μάχη του Μαραθώνα. 

 

133. Τα Ελευθέρια καθιερώθηκαν από τους Έλληνες εξαιτίας της νίκης του έναντι των Περσών 

α) στη Σαλαμίνα. 

β) στις Πλαταιές. 

γ) στο Μαραθώνα. 

δ) στο Αρτεμίσιο. 
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134. Ευρωπαϊκός Διαφωτισμός είναι η πνευματική κίνηση 

α) που αρχίζει με την αναίμακτη εγκαθίδρυση του αστικού κοινοβουλευτισμού στην Αγγλία το 1789. 

β) που τελειώνει με τη δυναμική ανάδειξη και επικράτηση της αστικής τάξης στη Γαλλία. 

γ) που αρχίζει με τη βίαιη εγκαθίδρυση του κοινοβουλευτισμού στην Αγγλία του 1688. 

δ) τα α) και β). 

 

135. Ποιό δεν αποτελούσε αίτημα σε ιδεολογικό επίπεδο του Διαφωτισμού; 

α) Κοινωνική και πολιτική ισότητα. 

β) Ελεύθερη και οικονομική δραστηριότητα. 

γ) Ανεξιθρησκεία. 

δ) Μεθόδευση του στοχασμού και της έκφρασης. 

 

136. Στην απόλυτη μοναρχία ο κληρονομικός μονάρχης ασκεί εξουσία 

α) νομοθετική και εκτελεστική. 

β) εκτελεστική και δικαστική. 

γ) εκτελεστική. 

δ) νομοθετική, εκτελεστική και δικαστική. 

 

137. Ποιά πόλη δεν ανήκε στο εκτεταμένο μακεδονικό κράτος του Φιλίππου του Β΄; 

α) Η Οδησσός. 

β) Η Φιλιππούπολη. 

γ) Η Όλυνθος. 

δ) Τα Σούσα. 

 

138. Ως η πρώτη νίκη των συμμάχων εναντίον των δυνάμεων του Άξονα θεωρείται: 

α) Η αντίσταση των Ελλήνων στην Κρήτη. 

β) Οι επιτυχίες των Ελλήνων εναντίον των Ιταλών στην Αλβανία. -------   

γ) Η είσοδος των Η.Π.Α. στον πόλεμο. 

δ) Η νίκη των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ. 

 

139. Η αντίσταση στην Κρήτη ανάγκασε το Χίτλερ να αναβάλει για ζωτικό διάστημα την επίθεσή του 

εναντίον: 

α) Της Σοβιετικής Ένωσης.  

β) Της Αγγλίας. 

γ) Των Η.Π.Α. 
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δ) Της Ισπανίας. 

 

140. Πόσο διήρκεσε η κατοχή της Ελλάδας από τις δυνάμεις του Άξονα; 

α) Από το 1940 ως το 1944. 

β) Από το 1941 ως το 1944.  ---- 

γ) Από το 1940 ως το 1945. 

δ) Από το 1941 ως το 1945. 

 

141. Ποιός Αθηναίος ήταν αδιάλλακτος εχθρός του Φιλίππου; 

α) Ο Δημοσθένης. 

β) Ο Αισχίνης. 

γ) Ο Ισοκράτης. 

δ) Ο Φωκίων. 

 

142. Με ποιά από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε; 

α) ο Τζων Λοκ θεωρεί πως: υπόθεση πρέπει να ονομάζεται κάθε πρόταση που δεν προκύπτει συλλογιστικά 

από τα φαινόμενα. 

β) ο Ισαάκ Νεύτων θεωρεί πως η ψυχή είναι ένας άγραφος πίνακας (tabula rasa) που αποκτά ιδέες μέσα από 

την εμπειρία. 

γ) ο Τζων Λοκ και ο Ισαάκ Νεύτων είναι οι πρόδρομοι του διαφωτισμού στη Γαλλία (17ος αιώνας). 

δ) ο Ισαάκ Νεύτων διατυπώνει τη νέα επιστημονική μέθοδο στο έργο του ΄΄Μαθηματικές αρχές Φυσικής 

Φιλοσοφίας΄΄. 

 

143. Τη διδασκαλία της φιλοσοφίας όχι με τη λογική αλλά με τα Μαθηματικά εγκαινίασε ο: 

α) Ιώσηπος Μοισιόδακας. 

β) Ευγένιος Βούλγαρης. 

γ) Ανθιμος Γαζής. 

δ) Αδαμάντιος Κοραής. 

 

144. Ο Ευγένιος Βούλγαρης 

α) δίδαξε σε Γιάννενα, Κόρινθο και Κων/πολη. 

β) γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1716 και έγινε αρχιεπίσκοπος Σλαβινίου και Χερσώνος. 

γ) διεφώνησε αργότερα με το Βολταίρο και πέθανε το 1812. 

δ) συμφωνεί με το στοχασμό των αρχαίων φιλοσόφων και καταδικάζει τη μετάφραση των αρχαίων 

κειμένων. 
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145. Ο ΄΄Μαικήνας των σοφών της Βλαχίας΄΄ ονομάσθηκε ο: 

α) Δημ. Καταρτζής. 

β) Ιώσηπος Μοισιόδακας. 

γ) Κωνστάντας. 

δ) Φιλιππίδης. 

 

146. Ο Περικλής πέθανε 

α) δηλητηριασμένος από Αθηναίους.   

β) δολοφονημένος από πολιτικούς αντιπάλους. 

γ) ασθενώντας από τον ενσκήψαντα λοιμό του 430. 

δ) δολοφονημένος από ανθρώπους του Σπαρτιάτη ναυάρχου Λυσάνδρου. 

 

147. Η Νίκειος ειρήνη μεταξύ Αθηναίων-Σπαρτιατών συνομολογήθηκε μεταξύ του Νικία και του: 

α) Αστυάνακτα  

β) Πλειστοάνακτα 

γ) Βρασίδα 

δ) Λύσανδρου 

 

148. Η επιδημία της «μαύρης πανώλης» στη Δυτική Ευρώπη εκδηλώθηκε : 

α) Τον 11ο αιώνα. 

β) Τον 12ο αιώνα. 

γ) Τον 13ο αιώνα. 

δ) Τον 14ο αιώνα. 

 

149. Ποιο έργο των Διαφωτιστών διέταξε η Αικατερίνη της Ρωσίας να καταχωρηθεί στους κώδικες 

του κράτους της; 

α) δοκίμιο περί εγκλημάτων και ποινών. 

β) δοκίμιο περί τεχνών και επιστημών. 

γ) «κοινωνικό συμβόλαιο». 

δ) πραγματεία για την πολιτική των Ρωμαίων. 

 

150. Ο «Γόρδιος δεσμός» ελύθη υπό του Μ. Αλεξάνδρου 

α) μετά τη μάχη του Γρανικού. 

β) στα Σούσα. 
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γ) στα Εκβάτανα. 

δ) στον Ινδό ποταμό. 

 

151. Στο Γρανικό ποταμό έσωσε τον Μ. Αλέξανδρο ο: 

α) Κλείτος. 

β) Παρμενίων. 

γ) Φιλήτας. 

δ) Αντίγονος. 

 

152. Ο Βολταίρος χαρακτήρισε ως κώδικα της ανθρωπότητας 

α) το δοκίμιο για την ανθρώπινη νόηση. 

β) το δοκίμιο περί ανεξιθρησκείας. 

γ) τον κώδικα Ντα-Βίντσι. 

δ) το δοκίμιο περί εγκλημάτων και ποινών. 

 

153. Η Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας έγινε το: 

α) 1774. 

β) 1775. 

γ) 1776. 

δ) 1805. 

 

154. Ο Μερκαντιλισμός 

α) είχε ως αφετηρία τη Γαλλία και επικράτησε απ’ τον 14ο ως το 17ο αιώνα. 

β) προέρχεται από τη λατινική λέξη merkatura και κύριος εκπρόσωπός της ήταν ο Μπεκαρία. 

δ) συνέβαλε στην οικονομική άνοδο των οικονομικά ασθενέστερων ομάδων. 

δ) θεωρεί πως χρέος ενός κράτους είναι η απόκτηση πολύτιμων μετάλλων.. 

 

155. Η «φυσιοκρατία»  

α) ξεκίνησε το 17ο αιώνα στην Αγγλία. 

β) είναι αντίθετη σε κάθε μορφή κρατικού παρεμβατισμού. 

γ)  είχε γνωστό εκπρόσωπό της τον Κενάι και τον Κολμπέρ (υπουργό οικονομικών του Λουδοβίκου του ΙΔ΄ 

δ) εδράζεται στην επεξεργασία των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών μιας χώρας ως κύριας πηγής 

πλούτου 

 

156. Ο αρχαίος ελληνικός διαφωτισμός ξεκίνησε τον: 
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α) 3ο αιώνα π.Χ. 

β) 4ο αιώνα π.Χ. 

γ) 5ο αιώνα π.Χ. 

δ) 6ο αιώνα π.Χ. 

 

157. Εκπρόσωπος του αρχαίου ελληνικού διαφωτισμού ήταν 

α) ο Περικλής και ο Σωκράτης. 

β) ο Πρόδικος και ο Ιππίας. 

γ) ο Αριστοτέλης. 

δ) ο Σόλων. 

 

158. Στη μάχη της Κορώνειας 447 π.Χ. 

α) οι Αθηναίοι κατατροπώνουν τους Σπαρτιάτες. 

β) οι Βοιωτοί και Μεγαρείς βοηθούμενοι απ’ τους Σπαρτιάτες νικούν τους Αθηναίους. 

γ) οι Λοκροί, οι Βοιωτοί, οι Μεγαρείς και οι Φωκείς συμμαχόνται με τους Αθηναίους κατατροπώνουν τους 

Σπαρτιάτες. 

δ) αποσπώνται από την αθηναϊκή συμμαχία οι Αιγινήτες. 

 

159. Το ΄΄πνεύμα των νόμων΄΄ είναι έργο του: 

α) Λοκ. 

β) Μοντεσκιέ. 

γ) Κοντιγιακ. 

δ) Ντ’ Αλαμπέρ. 

 

160. Το πρώτο ελληνικό Σύνταγμα θεσπίστηκε το : 

α) 1847. 

β) 1845. 

γ) 1843. 

δ) 1841. 

 

161. Ο Τσεζάρε Μπεκαρία: 

α) ήταν φυσιογνωμία του 18ου αιώνα, μελέτησε μαθηματικά και έγραψε τις «επιστολές περί των τυφλών». 

β) σπούδασε στο Παρίσι, πρωτοστατώντας στο αίτημα της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των 

φυλακισμένων. 

γ) συνέβαλε στην έκδοση του ‘’συστήματικού λεξικού των επιστημών των τεχνών και των γραμμάτων. 
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δ) προέβαλλε την ιδέα της γενικής θέλησης (volonte general) που αποκαλύπτεται κάθε φορά με 

δημοκρατικές αλλαγές αποκλείοντας έτσι την προοπτική της επανάστασης. 

 

162. Ο Αρειος Πάγος της Ανατολικής Ελλάδος ήταν 12μελής επιτροπή με πρόεδρο τον: 

α) Νέγρη. 

β) Μαυρομιχάλη. 

γ) Μαυροκορδάτο. 

δ) Αναγνωσταρά. 

 

163. Ο Αλέξανδρος καταστρέφοντας ολοσχερώς τη Θήβα το 335 π.Χ. εφείσθη μόνο της οικίας του 

μεγάλου Θηβαίου ποιητή: 

α) Σιμωνίδη. 

β) Πινδάρου. 

γ) Αλκαίου. 

δ) Τυρταίου. 

 

164. Προηγείται χρονολογικά η μάχη: 

α) της Ισσού. 

β) του Γρανικού. 

γ) των Αρβήλων. 

δ) της Ιψού. 

 

165. Στην Πιάδα (κοντά στην αρχαία Επίδαυρο) έγινε: 

α) η Α΄ Εθνοσυνέλευση. 

β) η Β΄ Εθνοσυνέλευση. 

γ) η Α΄ και η Γ΄ Εθνοσυνέλευση. 

δ) ο Άρειος Πάγος της Ανατολικής Ελλάδος. 

 

166. Το Σύνταγμα της Επιδαύρου ψηφίστηκε την: 

α) 1-1-1822. 

β) 1-1-1823. 

γ) 30-6-1823. 

δ) 29-3-1823. 
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167. Βήμα για την κατάργηση του τοπικιστικού πνεύματος και τη δημιουργία κεντρικής διοίκησης 

απετέλεσε η: 

α) Α΄ Εθνοσυνέλευση. 

β) Β΄ Εθνοσυνέλευση. 

γ) Γ΄ Εθνοσυνέλευση. 

δ) Πελοποννησιακή Γερουσία. 

 

168. Η Γαλλική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και του Πολίτη δημοσιεύτηκε την: 

α) 26-8-1789. 

β) 26-8-1778. 

γ) 3-9-1797. 

δ) 3-9-1803. 

 

169. Η επιδημία της «μαύρης πανώλης» στη Δυτική Ευρώπη εκδηλώθηκε : 

α) Τον 11ο αιώνα. 

β) Τον 12ο αιώνα. 

γ) Τον 13ο αιώνα. 

δ) Τον 14ο αιώνα. 

 

170. Ο θεωρηθείς ως κακός οιωνός της κοπής των «κεφαλών» των στηλών, των επονομαζομένων 

«Ερμών» έλαβε χώρα πριν τον απόπλου του Αθηναϊκού στόλου και την εκστρατεία του 

α) στις Συρακούσες υπό τον Αλκιβιάδη. 

β) προς κατάληψη της Πύλου υπό τον Δημοσθένη. 

γ) προς κατάληψη της Αμφίπολης. 

δ) προς κατάληψη της Ποτίδαιας. 

 

171. Η ναυμαχία στις Αργινούσες έγινε το 406 π.Χ. υπό των Σπαρτιατών και των Αθηναίων με 

αρχηγούς αντίστοιχά τους: 

α) Λύσανδρο και Αλκιβιάδη. 

β) Λύσανδρο και Κόνωνα. 

γ) Καλλικρατίδα και Αλκιβιάδη. 

δ) Καλλικρατίδα και Κόνωνα 

 

172. Εκτός από τον Σωκράτη, κώνειο ήπιαν και πέθαναν οι: 

α) Φωκίων και Αριστείδης. 
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β) Δημοσθένης και Φωκίων. 

γ) Παυσανίας και Λεωσθένης. 

δ) Αλκιβιάδης και Δημοσθένης. 

 

173. Το πρώτο πλήγμα των πολιτευμάτων του αγώνα και ο παραμερισμός του Συντάγματος της 

Τροιζήνας έγινε από τον: 

α) Κωλέττη. 

β) Καποδίστρια. 

γ) Μαυροκορδάτο. 

δ) Όθωνα. 

 

174. Πρώτος υπουργός μετά την επανάσταση του 1821 υπήρξε ο: 

α) Κωλέττης. 

β) Μαυροκορδάτος. 

γ) Πανούτσος Νοταράς. 

δ) Υψηλάντης. 

 

175. Για τις φιλελληνικές εισφορές του εξωτερικού για την Ελληνική Επανάσταση ισχύουν: 

α) Είναι περισσότερες από τη Γαλλία απ’ ότι από την υπόλοιπη Ευρώπη. 

β) Ο τυχοδιωκτικός χαρακτήρας τους υπερκέρασε την ιδεολογική συμπάθεια προς τους Ελληνες. 

γ) Ως το 1826 υπερβαίνουν τα 3.500.000 φράγκα. 

δ) δεν συνεισέφερε –από οικονομικής πλευράς μόνο- καθόλου ο λόρδος Μπάυρον. 

 

176. Σημαντικότερη πολεμική λεία για τους Έλληνες απετέλεσε 

α) η καταστροφή του Δράμαλη. 

β) η πτώση του Ναυπλίου. 

γ) η μάχη του Βαλτετσίου. 

δ) η μάχη των Βασιλικών. 

 

177. Το δεύτερο εξωτερικό δάνειο κατά την περίοδο της Ελληνικής Επανάστασης: 

α) Συνήφθη το 1824. 

β) Είχε εκκαθαρισθέν ποσό που έφθασε τις 1.000.000 λίρες στερλίνες. 

γ) Είχε εκκαθαρισθέν ποσό που έφθασε τις 1.200.000 λίρες στερλίνες. 

δ) Συνήφθη το 1825. 
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178. Με τη σύναψη των εξωτερικών δανείων την περίοδο του 1821: 

α) Το κράτος απεκατέστησε τους ακτήμονες αγωνιστές. 

β) Το κράτος αύξησε τα εισοδήματά του. 

γ) Το μικρό μέρος από τα ποσά που εισέρρευσαν κάλυψαν ένα μέρος των πολεμικών αναγκών. 

δ) Η Ελλάδα δεν πέτυχε τελικά τη διπλωματική της αναγνώριση. 

 

179. Τα «εθνικά κτήματα» αμέσως μετά την επανάσταση του 1821 

α) διανεμήθηκαν στους ακτήμονες. 

β) χρησίμευσαν για την ίδρυση εθνικής χρηματιστικής τράπεζας. 

γ) σε ό,τι αφορά τα φθαρτά της μέρη (σπίτια, μύλοι, εργαστήρια) εκποιήθηκαν στους εμπόρους και σε ό,τι 

αφορά τα άφθαρτά της μέρη (βοσκοτόπια, καλλιεργήσιμη γη) δόθηκαν σε μεγάλο ποσοστό στο λαό. 

δ) δημιούργησαν οξύ κοινωνικό πρόβλημα αφού περιήλθε η εθνική γη στους εμπόρους. 

 

180. Οι Σιμωνίδης, Βακχυλίδης και Πίνδαρος τελειοποίησαν 

α) τον πεζό λόγο. 

β) τη λυρική ποίηση. 

γ) το χορικό άσμα. 

δ) την λογογραφία. 

 

181. Η Αμφικτιονία της Δήλου ιδρύθηκε από τον: 

α) Ιάσονα. 

β) Ηρακλή. 

γ) Θησέα. 

δ) Οδυσσέα. 

 

182. Ο Ηρακλή αποφάσισε να επιλέξει έναν «δρόμο ζωής» μεταξύ δύο γυναικών: 

α) Της Αρετής και της Ευτέρπης. 

β) Της Αρετής και της Αμαρτίας 

γ) Της Αφροδίτης και της Αθηνάς. 

δ) Της Αρετής και της Κακίας. 

 

183. Ποιος είπε τη φράση «τα του Καίσαρος τω Καίσαρι»; 

α) Ο Ιησούς Χριστός. 

β) Ο Ιούλιος Καίσαρας. 

γ) Ο Μάρκος Αντώνιος. 
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δ) Ο Μάρκος Αυρήλιος. 

 

184. Τι δεν ήταν ο Σόλων;  

α) Νομοθέτης. 

β) Σοφός. 

γ) Ποιητής. 

δ) Γιατρός. 

 

185. Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος ήταν: 

α) Πεζογράφος. 

β) Ελεγειακός ποιητής.  

γ) Φιλόσοφος. 

δ) Χορικός ποιητής. 

 

186. Ένα από τα κύρια μέτρα για την οργάνωση της εκπαίδευσης στη μετεπαναστατική περίοδο, ήταν 

η ίδρυση: 

α) εκκλησιαστικής σχολής στην Αίγινα. 

β) γεωργικής σχολής στον Πόρο. 

γ) κεντρικού πολεμικού σχολείου στο Ναύπλιο. 

δ) ορφανοτροφείου στην Αίγινα. 

 

187. Oι τρεις Βαυαροί αντιβασιλείς Αρμανσμπεργκ, Αϊντεκ, Μάουερ ήταν αντίστοιχα: 

α) Πρόεδρος, στρατηγός, ακαδημαϊκός. 

β) Στρατηγός, πρόεδρος, νομομαθής. 

γ) Ακαδημαϊκός, πρόεδρος, στρατηγός. 

δ) Στρατηγός, ακαδημαϊκός, πρόεδρος. 

 

188. Η περίοδος της αντιβασιλείας είναι μεταξύ των ετών: 

α) 1832-1835. 

β) 1830-1835. 

γ) 1831-1834. 

δ) 1833-1836. 

 

189. Κατά την εφαρμογή των εκπαιδευτικών διαταγμάτων μετά την ελληνική επανάσταση 

α) άρχισε να αποδίδει η ανώτατη εκπαίδευση με τη βοήθεια του έμπειρου διδακτικού προσωπικού. 
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β) το Δημοτικό σχολείο αποτελείται από έξι τάξεις. 

γ) το Γυμνάσιο αποτελείται από τρεις τάξεις. 

δ) παραμελήθηκε η επαγγελματική εκπαίδευση. 

 

190. Την Ιερή Συμμαχία αποτελούσαν: 

α) Αρχικά η Ρωσία, Αγγλία, Γαλλία και αργότερα η Αυστρία, Πρωσσία. 

β) Αρχικά η Αγγλία, Γαλλία, Αυστρία και αργότερα η Ρωσία, Πρωσσία. 

γ) Αρχικά η Ρωσία, Αυστρία, Πρωσσία και αργότερα η Αγγλία, Γαλλία. 

δ) Αρχικά η Αγγλία, Γαλλία, Πρωσσία και αργότερα η Αυστρία, Ρωσία. 

 

191. Ποιός από τους παρακάτω άνδρες ήταν ένας από του 7 σοφούς της αρχαιότητας; 

α) Χίλων. 

β) Ηράκλειτος. 

γ) Αναξίμανδρος. 

δ) Εκαταίος. 

 

192. Το πρώτο ελληνικό κράτος μετά την τελική ρύθμιση των συνόρων το 1832: 

α) Είχε 750.000 κατοίκους και 80.500 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 

β) Οριοθετείτο από τη νοητή γραμμή Αμβρακικού-Σπερχειού. 

γ) Ιδρύθηκε αφού κατεβλήθησαν 10.000.000 γρόσια στους Τούρκους. 

δ) Ετίθετο υπό την εγγύηση των «τριών Αυλών». 

 

193. Οι Έλληνες θα μπορούσαν να ασκούν αποκλειστικά την εσωτερική τους διοίκηση, αγοράζοντας 

τις περιουσίες των Τούρκων της κυρίως Ελλάδος σύμφωνα με 

α) το πρωτόκολλο της Πετρούπολης. 

β) τη συνθήκη του Ακκερμαν. 

γ) τη συνθήκη της Ανδριανούπολης. 

δ) το συνέδριο της Βιέννης. 

 

194. Ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος 

α) κηρύχθηκε τον Απρίλιο του 1826. 

β) κηρύχθηκε τον Απρίλιο του 1827. 

γ) είχε σκοπό τη συμμόρφωση της Τουρκίας με τη συνθήκη της 6ης Ιουλίου του 1827. 

δ) υπεγράφη στις 14/9/1829 από τους εκπροσώπους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στο στρατηγείο του 

ρώσου αρχιστράτηγου Δίβιτς. 
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195. Ο Σπυρίδων Τρικούπης 

α) το 1827 ήταν μέλος της Β΄ Εθνοσυνέλευσης στην Τροιζήνα . 

β) έγραψε τετράτομη ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης. 

γ) έφθασε στις 6/1/1828 με την ιδιότητα του κυβερνήτη. 

δ) μετά το θάνατο του Καποδίστρια διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών. 

 

196. Στον 1ο παγκόσμιο πόλεμο σύμμαχοι της Γερμανίας ήταν: 

α) η Γαλλία. 

β) η Σερβία. 

γ) η Ρωσία. 

δ) η Αυστροουγγαρία. 

 

197. Την Εγκάρδια Συννενόηση (Αντάντ) αποτελούσε η: 

α) Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία. 

β) Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία. 

γ) Γερμανία, Γαλλία, Ρωσία. 

δ) Η.Π.Α, Αγγλία, Γαλλία. 

 

198. Ο Γιουσούφ πασάς ήταν αρχηγός του τουρκικού στόλου: 

α) στη πολιορκία του Μεσολογγίου. 

β) στη πυρπόληση της Χίου. 

γ) στη μάχη του Ναβαρίνου. 

δ) στη καταστροφή των Ψαρών. 

 

199. Πρωτοστάτης στη νικηφόρα μάχη κατά του Δράμαλη στα στενά των Δερβενακίων, εκτός του Θ. 

Κολοκοτρώνη ήταν: 

α) ο Αλ. Μαυροκορδάτος. 

β) ο Δημ. Υψηλάντης. 

γ) ο Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης. 

δ) Θεόδωρος Νέγρης. 

 

200. Λίγο πριν την καταστροφή της το 1922, η Σμύρνη επί συνόλου 350.000 κατοίκων περιελάμβανε: 

α) 100.000 Έλληνες. 

β) 150.000 Έλληνες. 
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γ) 200.000 Έλληνες. 

δ) 250.000 Έλληνες. 

 

201. Σε ποια περίοδο κατατάσσεται χρονικά η έναρξη του Ψυχρού Πολέμου; 

α) Στα τέλη του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

β) Στην περίοδο του Μεσοπολέμου. 

γ) Αμέσως μετά το 1922. 

δ) Στα τέλη του Α΄  Παγκόσμιου Πολέμου. 

 

202. Ο πρώτος διωγμός των χριστιανών συντελέσθηκε από  τον 

α) Διοκλητιανό. 

β) Νέρωνα. 

α) Τραϊανό. 

δ) Μαξιμιανό. 

 

203. Ποιος θεός βοήθησε τον Πάρη να σκοτώσει τον Αχιλλέα; 

α) Ο Απόλλωνας. 

β) Ο Ερμής. 

γ) Ο Δίας. 

δ) Ο Άρης. 

 

204. Σε ποιον ανήκε η φράση: "Το κράτος είμαι εγώ"; 

α) Στο Ναπολέοντα. 

β) Στο Χίτλερ. 

γ) Στο Λουδοβίκο ΙΔ.΄. 

δ) Στον Στάλι 

 

205. Τι ήταν οι ελλανοδίκες; 

α) Δικαστές. 

β) Ανώτερη τάξη αστών στην Αθήνα. 

γ) Η Γερουσία της Αρχαίας Αθήνας. 

δ) Οι κριτές στους αθλητικούς αγώνες. 

 

206. Ο Αχιλλέας ήταν γιος του βασιλιά 

α) της Φθίας. 
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β) της Πύλου. 

γ) του Άργους. 

δ) της Σπάρτης. 

 

207. Ο Πολυκράτης ήταν τύραννος της: 

α) Χίου. 

β) Φώκαιας. 

γ) Εφέσου. 

δ) Σάμου. 

 

208. Στην αρχαιότητα «διογενείς»  ονομάζονταν: 

α) Οι ευπατρίδες. 

β) Οι βασιλείς-. 

γ) Οι αριστοκράτες. 

δ) Οι «άριστοι». 

 

209. Δίολκος ήταν: 

α) Αρχαίο νόμισμα επί Περικλέους. 

β) Χαρακτηριστική ασπίδα επί της ομηρικής περιόδου. 

γ) Ξύλινος δρόμος που ένωνε  γειτονικά λιμάνια. 

δ) Πολεμικό καράβι που προωθούνταν από κωπηλάτες. 

 

210. Επιλέξτε το πρόσωπο που δεν ήταν ένας από τους επτά σοφούς της αρχαιότητας: 

α) Περίανδρος. 

β) Θαλής 

γ) Βίας 

δ) Κλεισθένης---- 

 

211. Οι νέες παιδαγωγικές θεωρίες που εκτίθενται στον «Αιμίλιο», είναι έργο του: 

α) Βολταίρου. 

β) Μοντεσκιέ. 

γ) Ρουσσώ---- 

δ) Λόκ. 

 

212. Οι Δωριείς κατερχόμενοι στην Ελλάδα, εγκαταστάθηκαν κυρίως: 
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α) στην Κόρινθο 

β) στη Λακωνία--- 

γ) στην Αχαΐα. 

δ) στην Ηλεία. 

 

213. Οι Είλωτες ήταν: 

α) 3πλάσιοι των Σπαρτιατών. 

β) 6πλάσιοι των Σπαρτιατών. 

γ) 10πλάσιοι των Σπαρτιατών. 

δ) 20πλάσιοι των Σπαρτιατών. 

 

214. Η γερουσία της Αρχαίας Σπάρτης  αποτελούνταν από: 

α) 8 μέλη. 

β) 28 μέλη. 

γ) 50 μέλη. 

δ) 100 μέλη. 

 

215. Η «Απέλλα» ήταν : 

α) συνέλευση του λαού στην αρχαία Σπάρτη. 

β) η αίθουσα συνεδριάσεως των «γερόντων». 

γ) ο νομοθετικός κώδικας του Ιουστινιανού. 

δ) μεγαλοπρεπής ναός του Διός που κατασκεύασε ο Αδριανός το 124 μ.Χ. 

 

216. Κατά τον πρώτο Μεσσηνιακό πόλεμο , οι Σπαρτιάτες κατέλαβαν τους Μεσσήνιους με αρχηγό τους 

τον: 

α) Αριστομένη. 

β) Αριστείδη. 

γ) Θεόπομπο. 

δ) Λυκούργο. 

 

217. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας έγινε το: 

α) 482 π.Χ. 

β) 481 π.Χ. 

γ) 480 π.Χ. 

δ) 479 π.Χ. 
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218. Ο Παρθενώνας κτίσθηκε από τους: 

α) Πολύκλειτο και Μύρωνα. 

β) Ικτίνο και Καλλικράτη. 

γ) Φειδία και Μύρωνα. 

δ) Αρμόδιο και Αριστογείτονα. 

 

219. Ο αρχαίος ναός της Δήμητρας βρισκόταν: 

α) στο Σούνιο 

β) στα Προπύλαια 

γ) στον Μαραθώνα 

δ) στην Ελευσίνα----------- 

 

220. Ο Κίμων ήταν γιος του: 

α) Θεμιστοκλή. 

β) Παυσανία. 

γ) Μιλτιάδη. 

δ) Αριστείδη. 

 

221. Η Αγγλία και η Γαλλία με τη "συμφωνία του Μονάχου": 

α) Παρέδωσαν στο Χίτλερ την Τσεχοσλοβακία. 

β) Υπέγραψαν συμφωνία με τη Σοβιετική Ένωση. 

γ) Διασφάλισαν την ακεραιότητα της Πολωνίας. 

δ) Έδωσαν την αφορμή για την κήρυξη του Β΄Παγκόσμιου πολέμου. 

 

222. Ποιό από τα παρακάτω δεν αποτελεί αιτία του Β΄ Παγκόσμιου πολέμου; 

α) Η συρρίκνωση των εδαφών της Γερμανίας. 

β) Η άνοδος του εθνικισμού στη Γερμανία. 

γ) Η επιβολή αυταρχικών καθεστώτων σε πολλά κράτη της Ευρώπης. 

δ) Η ανάπτυξη των εθνικών κινημάτων στα Βαλκάνια. 

 

223. Ποιές χώρες υπέγραψαν το "Αντιδιεθνιστικό Σύμφωνο" 

α) Αγγλία, Γαλλία, Η.Π.Α. 

β) Αγγλία, Γαλλία, Ε.Σ.Σ.Δ. 

γ) Γερμανία, Ιταλία, Ιαπωνία.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

41    

δ) Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία. 

 

224. Η Ηλιαία ήταν 

α) πόλη της Δυτικής Πελοποννήσου. 

β) ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας. 

γ) η μετεξέλιξη  της «εκκλησίας του δήμου» επί Κλεισθένους. 

δ) το βουλευτικό σώμα των Αθηναίων επί Σόλωνος. 

 

225. Ποιόν από τους παρακάτω άνδρες θεωρούσε ο Σόλωνας ως ευτυχέστερο; 

α) Τον Αριστείδη. 

β) Τον Πυθαγόρα. 

γ) Τον Βίτωνα. 

δ) Τον Μεγακλή. 

 

226. Τους όρους της συνθήκης των Σεβρών δεν αποδέχτηκε: 

α) Ο Σουλτάνος. 

β) Ο Κεμάλ.  

γ) Ο ελληνικός πληθυσμός της Σμύρνης. 

δ) Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος. 

 

227. Πριν από την υπογραφή της συνθήκης των Σεβρών ανατέθηκε στην Ελλάδα η προσωρινή 

διοίκηση της Σμύρνης, παρά την αντίδραση της: 

α) Γαλλίας. 

β) Ιταλίας. . 

γ) Αγγλίας. 

δ) Ρωσίας. 

 

228. Η «σεισάχθεια» ήταν: 

α) επαχθής φορολογική πολιτική επί Πεισιστράτου. 

β) το κυριότερο τιμητικό αξίωμα που ανατίθονταν στις πλουσιότερες τάξεις. 

γ) η απαλλαγή των χρεών επί Σόλωνος. 

δ) μια ολοκληρωμένη σειρά μέτρων που προωθούσε τον γενικό αναδασμό της γης. 

 

229. «Κύρβεις» ονομάζονταν: 

α) οι τιμητικές πλάκες με τις οποίες κοσμούσαν τους τάφους των ολυμπιονικών. 
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β) ξύλινες πυραμίδες όπου γράφονταν οι νόμοι του Σόλωνα. 

γ) ειδικές ξύλινες κατασκευές όπου οι έφηβοι της Σπάρτης προπονούνταν στο πένταθλο. 

δ) οι βωμοί του μαντείου της Δωδώνης. 

 

230. Ποιά δεν ήταν αρχαία διάλεκτος; 

α) Η αιολική. 

β) Η αχαϊκή. 

γ) Η δωρική. 

δ) Η ιωνική. 

 

231. Σε ποιά περιοχή δεν υπήρχε Μαντείο; 

α) Στην Ολυμπία. 

β) Στη Λειβαδειά. 

γ) Στον Ωρωπό. 

δ) στην Ελευσίνα. 

 

232. Οι αρχαίοι Έλληνες προσπαθούσαν να μάθουν τη θέληση των θεών, από διάφορα γεγονότα που 

λέγονταν «διοσημείαι». Αυτές ήταν 

α) φυσικά φαινόμενα (βροντές , σεισμοί). 

β) πτήσεις οιωνών. 

γ) σπλάγχνα ιερείων. 

δ) καπνός θυσιών. 

 

233. Ανά τρία έτη τελούνταν: 

α) Τα Ίσθμια 

β) Τα Πύθια. 

γ) Τα α΄ και β΄. 

δ) Τα Ίσθμια και τα Νέμεα. 

 

234. Ποιο άθλημα δεν εντασσόταν στο πένταθλο των αρχαίων ελλήνων: 

α) Η δισκοβολία. 

β) Το παγκράτιο. 

γ) Ο ακοντισμός. 

δ) Ο δρόμος. 
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235. Ανώτερη του Δία θεότητα ήταν: 

α) Ο Κρόνος. 

β) Ο Μοίρα. 

γ) Οη Ρέα. 

δ) Ο Άτλας. 

 

236. Οι τρεις θεοί που έκριναν τους νεκρούς στον Άδη ήταν οι : Αιακός , Μίνως και: 

α) Ραδάμανθυς. 

β) Ερινεύς. 

γ) Εστία. 

δ) Τάρταρος. 

 

237. Στα «Ηλύσια Πεδία»: 

α) Οι Έλληνες απέτρεψαν την κάθοδο των Περσών προς την Πελοπόννησο. 

β) Αναπαύονταν οι ψυχές των αγαθών---------- 

γ) Κρίθηκε το αποτέλεσμα του α΄ πελοποννησιακού πολέμου 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

238. Εκφραστής της γονιμότητας και φορέας της βροχής ήταν αντίστοιχα 

α) η Άρτεμις και η Αθηνά. 

β) η Αφροδίτη και η ΄Αρτεμις. 

γ) ο Ερμής και η Αφροδίτη. 

δ) η Δήμητρα και ο Ερμής. 

 

239. Το σύμβολο της Αρτέμιδας ήταν 

α) οι ίπποι. 

β) η ημισέληνος. 

γ) η ελαία. 

δ) το δρέπανο. 

 

240. Η ιδέα του γάμου στην αρχαία Ελλάδα, ενσαρκωνόταν από 

α) την Εστία. 

β) την Άρτεμη. 

γ) την Αφροδίτη. 

δ) την Ήρα. 
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241. Το ποίημα «΄Εργα και Ημέραι» , είναι έργο του: 

α) Ομήρου. 

β) Πλουτάρχου. 

γ) Ησιόδου. 

δ) Ανακρέοντα. 

 

242. Όταν ιδρύθηκε η τετραρχία του ρωμαϊκού κράτους το 293 μ.Χ, η έδρα του Μαξιμιανού ήταν: 

α) η Ρώμη. 

β) η Κων/πολη. 

γ) το Μιλάνο. 

δ) η Αθήνα. 

 

243. Ο Αρταξέρξης ο Α΄ ο μακρόχειρ (464-424π.Χ) βασιλιάς της Περσίας, ανήλθε στο θρόνο: 

α) με τον νόμιμο τρόπο. 

β) με την ύπουλη βοήθεια της μητέρας του. 

γ) δολοφονώντας τον πατέρα του και υπερνικώντας την αντίδραση της Αυλής. 

δ) αμέσως μετά τη συντριβή των Περσών στο Μαραθώνα. 

 

244. Ο γιος του Δαρείου του Β΄ και της Παρυσάτιδος ήταν ο Αρταξέρξης ο: 

α) Α΄. 

β) Β΄. 

γ) Γ΄ 

δ) Δ΄ 

 

245. Την περίφημη πρόταση «Σύμμετρα μεγέθη ισορροπούν εις αποστάσεις αντιστρόφως αναλόγους 

της αποστάσεώς των» την είπε: 

α) ο Ευκλείδης. 

β) ο Πυθαγόρας. 

γ) ο Αρχιμήδης. 

δ) ο Εύδοξος. 

 

246. Με το σύνταγμα του 1844:  

α) η θητεία των βουλευτών ορίζεται τριετής. 

β) οι νόμοι του κράτους επικυρώνονται από τη Γερουσία. 
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γ) υποβαθμίζεται η μοναρχία έναντι της δημοκρατία. 

δ) το αποκλειστικό δικαίωμα της νομοθετικής εξουσίας το έχει η Βουλή. 

 

247. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έπεσε μαχόμενος εναντίων: 

α) των Αβάρων. 

β) των Κελτών . 

γ) των Αράβων. 

δ) των Περσών. 

 

248. Ο Μέγας Θεοδόσιος διαμοίρασε το 395 μ.Χ. το ρωμαϊκό κράτος και έδωσε: 

α) στον Ονώριο το Ανατολικό και στον Αρκάδιο το Δυτικό. 

β) στον Ζήνωνα το Δυτικό και στον Ονώριο το Ανατολικό. 

γ) στον Μαρκιανό το Ανατολικό και στον Αρκάδιο το Δυτικό. 

δ) στον Ονώριο το Δυτικό και στον Αρκάδιο το Ανατολικό. 

 

249. Η δεύτερη Οικουμενική Σύνοδος έγινε: 

α) στη Νίκαια. 

β) στην Κωνσταντινούπολη. 

γ) στην Αλεξάνδρεια. 

δ) στην Αθήνα. 

 

250. Τις λέξεις του φωτεινού σταυρού «’Εν τούτω νίκα» τις είδε στον ουρανό το στράτευμα του Μ. 

Κωνσταντίνου όταν βάδιζε εναντίον του: 

α) Μαξιμιανού. 

β) Γαλερίου. 

γ) Μαξεντίου. 

δ) Διοκλητιανού. 

 

251. Το διάταγμα των Μεδιολάνων: 

α) κήρυττε την ανεξιθρησκία.  

β) κήρυττε την απελευθέρωση των δούλων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορί 

γ) καταργούσε την Αρχαία Θρησκεία των Ελλήνων. 

δ) εξίσωνε τους πλούσιους με τους φτωχούς ως προς τις υποχρεώσεις τους προς το κράτος της Ρώμης. 

 

252. Ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος εξορίστηκε σε απόκεντρο μέρος από την : 
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α) Ευδοξία. 

β) Θεοδώρα. 

γ) Ζωή. 

δ) Θεοφανώ. 

 

253. Το δογματικό σύγγραμμα «Πηγή Γνώσεως» είναι έργο: 

α) Φωτίου. 

β) Ιωάννη Δαμασκηνού. 

γ) Μ. Βασιλάου. 

δ) Ιωάννη Χρυσοστόμου. 

 

254. Η «Μυριόβιβλος» 

α) αναλύει ή κρίνει 280 βιβλία της εκκλησιαστικής ή κλασσικής φιλολογίας. 

β) εγράφη τον 10ο αιώνα μ.Χ. 

γ) είναι έργο του επισκόπου Γρηγορίου Νύσσης. 

δ) τίποτα από τα παραπάνω. 

 

255. Ο Θεόδωρος ο Πρόδρομος ή «πτωχοπρόδρομος» υπήρξε 

α) ασκητικότατος άγιος της Ιωνίας, τον 3ο μ.Χ. αιώνα. 

β) λογοτέχνης της μεταβυζαντινής περιόδου. 

γ) φιλόλογος ή φιλόσοφος στη χρονική περίοδο πριν την άλωση. 

δ) βυζαντινός ποιητής. 

 

256. Τη δικτατορία του Θεόδωρου Πάγκαλου ανέτρεψε 

α) ο Νικόλαος Πλαστήρας . 

β) ο Γεώργιος Κονδύλης. 

γ) ο Αθανάσιος Ευταξίας. 

δ) ο Παύλος Κουντουριώτης. 

  

257. Το εργατικό κίνημα κάνει την πρώτη εμφάνιση του το 19ο αιώνα 

α) στην Κρήτη. 

β) στη Σύρο. 

γ) στη Θεσσαλονίκη. 

δ) στα Ιωάννινα. 
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258. Το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας στο Μεδιολάνο της Ιταλίας το υπέγραψαν οι συναυτοκράτορες: 

α) Γαλέριος, Λικίνιος.  

β) Μαξέντιος, Δέκιος. 

γ) Κωνσταντίνος, Θεοδόσιος. 

δ) Κωνσταντίνος, Λικίνιος. 

 

259.  Κεντρικό πρόσωπο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού είναι 

α) ο Κοραής. 

β) ο Γαζής. 

γ) ο Βούλγαρης. 

δ) ο Ρήγας Βελεστινλής. 

 

260. Οδηγός στην προέλαση των Περσών στο Μαραθώνα ήταν 

α) ο Πρόδικος. 

β) ο Ιππίας. 

γ) ο Αριστάγορας. 

δ) ο Μελάνθιος. 

 

261. Αρχηγός του ελληνικού στόλου στη ναυμαχία του Αρτεμισίου ήταν ο: 

α)  Θεμιστοκλής. 

β) Ευρυβιάδης. 

γ) Κυναίγειρος.  

δ) Καλλίμαχος. 

 

262. Η μυστική εταιρεία για τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της Βαλκανικής ιδρύεται: 

α) στη Βιέννη από το Ρήγα το 1796. 

β) στη Τεργέστη από το Ρήγα το 1798. 

γ) το 1800 από τον Κοραή. 

δ) στα Αμπελάκια το 1790 από τον Φιλιππίδη. 

 

263. Η Γερουσία της Δυτικής Χέρσου Ελλάδος είχε έδρα 

α) τα Σάλωνα. 

β) το Άστρος. 

γ) την Τροιζήνα. 

δ) το Μεσολόγγι. 
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264. Ποιός κήρυξε το Χριστιανισμό ως επίσημη θρησκεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 

α) Ο Μ. Κωνσταντίνος. 

β) Ο Θεοδόσιος.  

γ) Ο Ιουστινιανός.  

δ) Ο Ηράκλειος. 

 

265. Οι αδελφοί αυτοκράτορες Αρκάδιος και Ονώριος είχαν πατέρα τον αυτοκράτορα: 

α) Κωνσταντίνο. 

β) Θεοδόσιο.  

γ) Ιουστινιανό.  

δ) Ηράκλειο. 

 

266. Ποιές χώρες υπέγραψαν το "Σύμφωνο Μολότωφ - Ρίμπεντροπ" 

α) Γερμανία - Ε.Σ.Σ.Δ. 

β) Γερμανία - Πολωνία. 

γ) Γερμανία - Ιταλία. 

δ) Γερμανία - Ιαπωνία. 

 

267. Ο μεγάλος μαθηματικός Πυθαγόρας καταγόταν από 

α) την Χίο 

β) την Αθήνα 

γ) την Ρόδο 

δ) τη Σάμο. 

 

268. Ποιός αυτοκράτορας ξαναπήρε τον Τίμιο Σταυρό από τους Πέρσες; 

α) Ο Ιουστινιανός 

β) Ο Ζήνων. 

γ) Ο Θεοδόσιος. 

δ) Ο Ηράκλειος. 

 

269. Ποιός απελευθέρωσε τη Κρήτη από τους Άραβες; 

α) Ο Ιωάννης Τσιμισκής. 

β) Ο Νικηφόρος Φωκάς.  

γ) Ο  Λέων Ίσαυρος. 
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δ) Ο Λέων Σοφός. 

 

270. Οι «Φωτιστές των Σλάβων» ήταν οι: 

α) Φώτιος, Λέων. 

β) Μιχαήλ, Βάρδας. 

γ) Κύριλλος, Μεθόδιος.  

δ) Ψελλός, Αρέθας. 

 

271. Στο Ματζικέρτ ποιος αυτοκράτορας ηττήθηκε από τους Σελτζούκους Τούρκους; 

α) Ο Κων/νος Δούκας. 

β) Ο Κων/νος Μονομάχος. 

γ) Ο Μιχαήλ Δούκας. 

δ) Ο Ρωμανός Διογένης. 

 

272. Την αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ίδρυσαν οι: 

α) Παλαιολόγοι. 

β) Άγγελοι. 

γ) Κομνηνοί. 

δ) Δούκες. 

 

273. Η Αναστήλωση των Εικόνων έγινε την Κυριακή της Ορθοδοξίας από την βασίλισσα: 

α) Ειρήνη. 

β) Ευδοκία. 

γ) Θεοδώρα. 

δ) Ζωή. 

 

274. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος έγινε το 325 μ.Χ. στην: 

α) Κων/πολη. 

β) Νίκαια. 

γ) Νικομήδεια. 

δ) Έφεσο. 

 

275. Η «μάχη των Εθνών» διεξήχθη 

α) στις Σάρδεις μεταξύ Περσών και Ελλήνων. 

β) στα Καταλανικά πεδία το 451 μ.Χ. μεταξύ Ούννων και Βυζαντινών. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

50    

γ) στην Άγκυρα το 1402 μ.Χ. μεταξύ 350 χιλιάδων Οθωμανών και της ευρύτερης συμμαχίας Βυζαντινών και 

Δυτικών κρατών. 

δ) στα Γαυγάμηλα το 771 π.Χ όπου ο Μ.Αλέξανδρος εκπρόσωπος ουσιαστικά της πολιτισμένης Δύσης 

πάταξε ένα εκατομμύριο Πέρσες. 

 

276.  Ο Αλάριχος ήταν 

α) βασιλιάς των Βησιγότθων. 

β) ηγέτης των Αράβων. 

γ) αρχηγός των Σαρακηνών. 

δ) αρχηγός των Βουλγάρων . 

 

277. Δεν συνετελέσθη επί αυτοκρατορίας Ιουστινιανού: 

α) Η καλλιέργεια του μεταξοσκώληκα. 

β) Το μνημειώδες ρωμαϊκό αστικό δίκαιο. 

γ) Οι σλαβικές και βουλγαρικές επιδρομές.  

δ) Η στάση του Νίκα το 532 μ.Χ. 

 

278. Τι δεν περιελάμβανε το Ρωμαϊκό Αστικό Δίκαιο; 

α) Τις «Νεαρές».    

β) Τις «εισηγήσεις». 

γ) Τη νομοθετική συλλογή «Εκλογή». 

δ) Τους «Πανδέκτες». 

 

279. Οι Βάνδαλοι ήταν λαός 

α) της Αραβίας. 

β) γερμανικός, που επέδραμε τον 5ο αιώνα στη Γαλατία. 

γ) σλαβικός που συμμάχησε με τους Ούνους. 

δ) της Βόρειας Αφρικής. 

 

280. Το 1922, κατά τη διάρκεια της καταστροφής της Σμύρνης από τους Τούρκους, τα στρατεύματα 

των δυτικών Δυνάμεων: 

α) Υποστήριζαν ενεργά τους Τούρκους. 

β) Υποστήριζαν ενεργά τους Έλληνες. 

γ) Παρακολουθούσαν την καταστροφή αμέτοχα. 

δ) Διαμαρτυρήθηκαν διπλωματικά στον Κεμάλ. 
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281. Τον τουρκικό εθνικισμό μετά το 1908 υποβοηθούσε: 

α) Η γερμανική πολιτική.  

β) Η αγγλική πολιτική. 

γ) Η γαλλική πολιτική. 

δ) Η ιταλική πολιτική. 

 

282. Το Βυζαντινό κράτος έφθασε μέχρι την πρωτεύουσα της Περσίας Κτησιφώντα επί αρχηγίας: 

α) Ηρακλείου. 

β) Ιουστινιανού. 

γ) Λέοντος του Γ΄. 

δ) Μεγ. Θεοδοσίου.. 

 

283. Ο ύμνος «τη υπερμάχω στρατηγώ τα νικητήρια» απεδόθη από του Βυζαντινούς στη Θεοτόκο ως 

ευχαριστήριος για: 

α) την επανάκτηση του τίμιου Σταυρού από τους Πέρσες. 

β) τη σωτηρία της Πόλης απ’ την πολιορκία των Αβάρων και των Περσών. 

γ) για την κατατρόπωση της εικονομαχίας και την αναστήλωση των ιερών εικόνων.. 

δ) την απόκρουση των σταυροφόρων το 1096 μ.Χ. 

 

284. Το «υγρό πυρ» 

α) ήταν εφεύρεση του στρατηγού Ναρσή. 

β) χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά το 626 μ.Χ. από το στρατηγό Βώνο στην άμυνα της Πόλης από την 

πολιορκία των Αράβων. 

γ) χρησιμοποιήθηκε για την καταστροφή του Αραβικού στόλου το 675 μ.Χ. όταν πολιορκούσε την Πόλη.. 

δ) Το β΄ και το γ΄. 

 

285. Δεν ανήκει στη δυναστεία των Ισαύρων (717-867 μ.Χ.): 

α) ο Μιχαήλ ο Β΄ ο Τραυλός.   

β) ο Μιχαήλ ο Γ΄ ο Μέθυσος. 

γ) ο Κων/νος ο Ε΄ ο Κοπρώνυμος.  

δ) ο Ρωμανός ο Α΄ ο Λεκαπηνός. 

 

286. Η Εικονομαχία 

α) ήταν έργο της δυναστείας των Ισαύρων. 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

52    

β) διήρκεσε 80 έτη. 

γ) έπαυσε ολοκληρωτικά το 842 μ.Χ. επί αυτοκράτειρας Πουλχερίας. 

δ) καταδικάσθηκε από την Εκκλησία στη Δ΄ Οικουμενική σύνοδο το 451 μ.Χ.  

 

287. Στη μάχη της Μεσημβρίας 

α) ο Κων/νος ο Ε΄ εξολοθρεύει τους Βουλγάρους το 762 μ.Χ. 

β) ο Λέων ο Ε΄ ο Αρμένιος κατατροπώνει τους Βουλγάρους το 813 μ.Χ. 

γ) ο Νικηφόρος ο Α΄ ηττάται από τον αιμοχαρή αρχηγό των Βουλγάρων Κρούμμο. 

δ) ο Λέων Γ΄ ο Ίσαυρος εξολοθρεύει του Άραβες το 717 μ.Χ. 

 

288. Η σημερινή Ιταλία, Γαλλία, Γερμανία, δημιουργήθηκαν, από το διαμελισμό του φραγκικού 

κράτους του Μεγάλου Καρόλου τον: 

α) 8ο αιώνα. 

β) 9ο αιώνα. 

γ) 10ο αιώνα.   

δ) 11ο αιώνα. 

 

289. Στις εκλογές του 1928: 

α) Κέρδισαν οι Φιλελεύθεροι με μεγάλη πλειοψηφία.  

β) Κέρδισε το Λαϊκό κόμμα με μεγάλη πλειοψηφία. 

γ) Κέρδισαν οι Φιλελεύθεροι με μικρή πλειοψηφία. 

δ) Κέρδισε το Λαϊκό κόμμα με μικρή πλειοψηφία. 

 

290. Στον Α΄ Βαλκανικό πόλεμο το ελληνικό ναυτικό απελευθέρωσε: 

α) Την Ίμβρο, την Ικαρία και τη Ρόδο. 

β) Τη Σάμο, την Ικαρία και την Άνδρο. 

γ) Τη Μυτιλήνη, τη Χίο και τη Λήμνο. 

δ) Τη Μυτιλήνη, τη Χίο και τη Σκύρο. 

 

291. Στο Β΄ Βαλκανικό πόλεμο οι Έλληνες κατέλαβαν: 

α) Τις Σέρρες και τη Δράμα.  

β) Τις Σέρρες και την Αδριανούπολη. 

γ) Τα Γιαννιτσά και το Κιλκίς. 

δ) Τη Φλώρινα και τα Γιαννιτσά. 
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292. Ο Λέων ο Θεσσαλονικεύς ήταν: 

α) μαθηματικός και αστρονόμος. 

β) ιστορικός επί Νικηφόρου Φωκά του Α΄ 

γ) αυτοκράτορας του Βυζαντίου το 811-813 μ.Χ. 

δ) υιός του Θεοφίλου. 

 

293. Οι «Νεαρές» ήταν νομοθετικό έργο του:  

α) Ιουστινιανού. 

β) Ιουστίνου. 

γ) Θεοδοσίου. 

δ) Μεγάλου Κωνσταντίνου. 

 

294. Ποιοί ονομάζονταν στο Βυζάντιο «Δυνατοί»;  

α) Μικροϊδιοκτήτες γης. 

β) Μεγαλοϊδιοκτήτες γης. 

γ) Μοναχοί. 

δ) Μέλη της αυτοκρατορικής οικογενείας. 

 

295. Το σύνταγμα του 1864 υπήρξε: 

α) το ατελέστερο όλων των ελληνικών συνταγμάτων στο 19ο αιώνα. 

β) το πιο συντηρητικό όλων των ελληνικών συνταγμάτων στο 19ο αιώνα  

γ) το ογκωδέστερο όλων των ελληνικών συνταγμάτων στο 19ο αιώνα  

δ) το μακροβιότερο της ελληνικής συνταγματικής ιστορίας. 

 

296. «Και αν γίνωμε πτερωτοί, κανείς να μη νομίση ότι θα διαφύγη τον όλεθρον». Είναι φράση που 

είπε: 

α) ο στρατηγός Ιωάννης Ιουστινιάνης λίγο πριν από την κατάκτηση της Πόλης από τον Μωάμεθ τον Β΄ . 

β) ο Αλέξιος ο Α΄ ο Κομνηνός λίγο πριν την κατάληψη της Πόλης υπό των Φράγκων κατά την πρώτη 

Σταυροφορία. 

γ) ο Νικηφόρος ο Α΄ επιστρέφοντας από τη Σόφια όπου κυρίευσε όταν αντελήφθη την περικύκλωσή του από 

τους Βούλγαρους. 

δ) ο Λέων ο Σοφός όταν αντελήφθη τον μεγάλο κίνδυνο από την προέλαση του ηγεμόνα των Βουλγάρων 

Συμεών. 

 

297. Αποκορύφωμα των ιταλικών εκφοβισμών προς την Ελλάδα το 1940 θεωρείται: 
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α) Το τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου 1940. 

β) Η κατάληψη από την Ιταλία της Αλβανίας. 

γ) Η σύναψη συμμαχίας Ιταλίας - Γερμανίας. 

δ) Ο τορπιλισμός του αντιτορπιλικού Έλλη.   

 

298. Η Γερμανία επιτέθηκε στην Ελλάδα: 

α)  Στις 28 Οκτωβρίου 1940. 

β) Στις 6 Απριλίου 1941.   

γ) Στις 24 Απριλίου 1941. 

δ) Στις 6 Μαΐου 1941. 

 

299. Το 462 π.Χ. με πολιτικό πραξικόπημα καταργήθηκαν οι πολιτικές αρμοδιότητες του Αρείου 

Πάγου  

α) από τον Κίμωνα. 

β) από τον Εφιάλτη.  

γ) από τον Περικλή. 

δ) από τον Αριστείδη. 

 

300. Ποιός δεν ήταν «δεσπότης» του Μυστρά; 

α) Ο Μανουήλ Καντακουζηνός. 

β) Ο Θεόδωρος ο Α΄ ο Παλαιολόγος. 

γ) Ο Κωνσταντίνος ο Δραγάσης. 

δ) Ο Θεόδωρος Λάσκαρης. 

 

301. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες στην αρχαία Ελλάδα μπορούσαν να συμμετέχουν μόνο: 

α) Όλοι οι άνδρες ανεξαρτήτως εθνικότητας. 

β) Όσοι δεν λάμβαναν μέρος σε εχθροπραξίες. 

γ) Έλληνες και άνδρες. 

δ) Αθηναίοι και Σπαρτιάτες. 

 

302. Ονομάσθηκε και "Μαρμαρωμένος Βασιλιάς"; 

α) Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. 

β) Ο Ιουστινιανός. 

γ) Ο Νικηφόρος Φωκάς. 

δ) Ο Μ. Κωνσταντίνος. 
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303. . Η μητέρα του Θησέα ήταν η 

α) Αίθρα.-- 

β) Αριάδνη. 

γ) Δηιάνειρα. 

δ) Άλκηστη. 

 

304. Ποια μάχη έδωσε τη χαριστική βολή στους Αθηναίους στη διάρκεια του Πελοποννησιακού 

πολέμου; 

α) Στους Αιγός Ποταμούς. 

β) Στη Σικελία. 

γ) Στη Σαλαμίνα. 

δ) Στη Μίλητο. 

 

305. Πρώτος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν 

ο: 

α) Τζον Κένεντι. 

β) Ρίτσαρντ Νίξον. 

γ) Χάρρυ Τρούμαν. 

δ) Ντέιβιντ Αϊζενχάουερ. 

 

306. Ποια από τις παρακάτω δεν ήταν μία από τις εννέα μούσες; 

α) Η Μελπομένη. 

β) Η Πολύμνια. 

γ) Η Ουρανία. 

δ) Η Ευφροσύνη. 

 

307. Ο ηγέτης των Βουλγάρων Σαμουήλ σκοτώθηκε 

α) στη μάχη του Σπερχειού από τους Βυζαντινούς υπό τον Νικηφόρο Ουρανό. 

β) στη μάχη του Κλειδιού από τους Βυζαντινούς υπό τον Βασίλειο τον Βουλγαροκτόνο. 

γ) στο Δορύστολο από τον Ιωάννη Τσιμισκή. 

δ) στη μάχη της Πρεσλάβας από τους Ρώσους υπό τον ηγεμόνα Βλαδίμηρο. 

 

308. Θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως η μεγαλύτερη καταστροφή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας: 

α) Η προέλευση των Αράβων έως την Ανατολική Μεσόγειο και μέχρι την Ισπανία. 
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β) Η επέλαση των Βανδάλων στη Β. Αφρική. 

γ) η νίκη των Τούρκων επί των Βυζαντινών στο Ματζικέρτ. 

δ) Η κατάληψη της Κων/πολης από τους σταυροφόρους το 1204. 

 

309. Η δεύτερη Σταυροφορία έγινε 

α) με οργανωτή τον αυτοκράτορα της Γερμανίας Κορράδο τον Γ’ επί Μανουήλ Κομνηνού. 

β) με οργανωτή τον Γάλλο Γοδεφρείδο Δε Βουγιών. 

γ) επί αυτοκρατορίας Αλέξιου Κομνηνού. 

δ) με οργανωτή τον Βονιφάτιο τον Μομφερατικό. 

 

310. Σε ποιό πολίτευμα γίνεται κατοχύρωση της ελληνικής ως επίσημης γλώσσας; 

α) στη Νομική Διάταξη Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος. 

β) στη Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδος. 

γ) στη Γ΄ Εθνοσυνέλευση. 

δ) στον οργανισμό της Πελοποννησιακής Γερουσίας 

 

311. Οι Ούννοι είχαν αρχηγό τον: 

α) Αλάριχο. 

β) Θενδερίχο. 

γ) Αττίλα. 

δ) Γελίμερο. 

 

312. Οι μηχανικοί αρχιτέκτονες που έχτισαν το μεγαλοπρεπή ναό της Σοφίας του Θεού στην 

Κωνσταντινούπολη ήταν οι: 

α) Βελισάριος, Ναρσής. 

β) Τριβωνιανός, Θεόδωρος. 

γ) Ανθέμιος, Ισίδωρος. 

δ) Ιωάννης, Υπάτιος. 

 

313. «Μαύρος Καβαλάρης» ονομαζόταν ο: 

α) Γεωργ. Κονδύλης. 

β) Νικ. Πλαστήρας. 

γ) Θεοδ. Πάγκαλος. 

δ) Στυλ. Γονατάς. 
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314. «Πατέρας της Δημοκρατίας» ήταν ο: 

α) Αλεξ. Παπαναστασίου.  

β) Γεωργ. Καφαντάρης. 

γ) Ανδρέας Μιχαλακόπουλος.  

δ) Θεμ. Σοφούλης. 

 

315. Η γενέτειρα πόλη του Μεγ. Κωνσταντίνου είναι 

α) η Ρώμη. 

β) η Νίκαια. 

γ) η Κωνσταντινούπολη. 

δ) η Νις. 

 

316. Ποιό δεν ανήκει στα φραγκικά κρατίδια που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση της Κων/πολης 

από τους Φράγκους το 1204; 

α) το βασίλειο της Θες/νικης. 

β) το βασίλειο της Σμύρνης. 

γ) το δεσποτάτο των Αθηνών. 

δ) το πριγκιπάτο του Μοριά. 

 

317. Οι Θεόδωρος, Β’ Λάσκαρης και Ιωάννης Βατατζής υπήρξαν αυτοκράτορες 

α)  του Μυστρά. 

β) της Νίκαιας. 

γ) της Ηπείρου. 

δ) της Αθήνας. 

 

318. Το δεσποτάτο της Ηπείρου είχε πρωτεύουσα 

α) τα Ιωάννινα . 

β) την Άρτα.  

γ)  την Πρέβεζα. 

δ) την Ηγουμενίτσα. 

 

319. Η τρίτη βαθμίδα του σχεδίου οργάνωσης της κοινής παιδείας του έθνους προέβλεπε ίδρυση 

πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές: 

α) Θεολογίας, Φιλοσοφίας, Νομικής, Ιατρικής. 

β) Φυσ. Επιστημών, Θεολογίας, Φιλοσοφίας, Νομικής. 
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γ) Νομικής, Ιατρικής, Θεολογίας, Φυσ. Επιστημών. 

α) Θεολογίας, Ιατρικής, Φυσ. Επιστημών, Φιλοσοφίας. 

 

320. Με ψήφισμα του Βουλευτικού (11-7-1824) στα Λύκεια διδάσκονται: 

α) Θεολογία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά. 

β) Θεολογία, Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Φυσ. Επιστήμες. 

γ) Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Αγγλικά, Φυσ. Επιστήμες. 

δ) Αρχαία Ελληνικά, Λατινικά, Γαλλικά, Φυσ. Επιστήμες, Φιλοσοφία. 

 

321. Κατά τον «Σικελικό Εσπερινό» το 1282 

α) οι Γάλλοι με την υποκίνηση του Μιχαήλ του Η΄ του Παλαιολόγου κατάσφαξαν τους Σικελούς στον 

εσπερινό του Πάσχα. 

β) οι Σικελοί με την υποκίνηση του Μιχαήλ του Η΄ του Παλαιολόγου κατάσφαξαν τους Γάλλους στον 

εσπερινό του Πάσχα. 

γ) ο βασιλιάς των δύο Σικελιών Κάρολος σύναψε ειρήνη με τους Γάλλους. 

δ) ο Μιχαήλ ο Η΄ ο Παλαιολόγος συμμαχώντας με τους Γάλλους κατατρόπωσε ξαφνικά στον εσπερινό του 

Πάσχα τους Σικελούς που στήριζαν με στόλο το πριγκιπάτο της Αχαΐας. 

 

322. Το 1174 οι Νορμανδοί καταλαμβάνουν και λεηλατούν όλη σχεδόν την Ελλάδα με αρχηγό τον: 

α) Γουλιέλμο τον Α΄. 

β) Κάρολο τον Ανδεγανικό. 

γ) Ρογήρο τον Β΄. 

δ) Ροβέρτο Γυσκάρδο. 

 

323. Το μεγάλο μογγολικό κράτος στη κεντρική Ασία ιδρύθηκε από τον Τζέγγις-Χαν  τον: 

α) 10ο αιώνα. 

β) 11ο αιώνα. 

γ) 12ο αιώνα. 

δ) 13ο αιώνα. 

 

324. Η κοσμοϊστορικής σημασίας μάχη μεταξύ των Οθωμανών υπό τον Μουράτ τον Α΄ και των 

συνασπισθέντων χριστιανικών λαών Σέρβων, Βοσνίων, Κροατών, Πολωνών, Ούγγρων, Βλάχων και 

Αλβανών έγινε 

α) στην Ανδριανούπολη το 1354 μ.Χ.   

β) στη Σόφια το 1382 μ.Χ. 
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γ) στο Κοσσυφοπέδιο το 1389 μ.Χ.  

δ) στη Νίσσα το 1381 μ.Χ. 

 

325. Οι «δρόμωνες» ήταν 

α) ταχύπλοα βυζαντινά πλοία. 

β) τα καράβια με τα οποία οι Φοίνικες θαλασσοκράτησαν σε όλη τη Μεσόγειο. 

γ) διαμορφωμένοι χώροι όπου διεξαγόταν το άθλημα του δρόμου στους αρχαίους Ολυμπιακούς αγώνες. 

δ) τα αυστηρά κριτήρια πρόκρισης των νεαρών Σπαρτιατών. 

 

326. Ο στρατός του Μωάμεθ του Β΄ του Κατακτητή και των πολιορκημένων υπερασπιστών του 

Παλαιολόγου ήταν αντίστοιχα: 

α) 100.000 έναντι 20.000. 

β) 150.000 έναντι 10.000. 

γ) 250.000 έναντι 7.000. 

δ) 300.000 έναντι 4.000. 

 

327. «Όταν έμαθε για το κάψιμο των Σάρδεων ζήτησε οργισμένος να μάθει ποιος το έκανε. Όταν τον 

πληροφόρησαν "οι Αθηναίοι" έριξε ένα βέλος προς τον ουρανό και είπε "επίτρεψέ μου, Δία, να πάρω 

εκδίκηση εναντίον των Αθηναίων. Διέταξε μάλιστα έναν υπηρέτη του, τρεις φορές την ημέρα, να τοu 

λέει: "Δέσποτα, μέμνησον τοις Αθηναίοις"». Για ποιόν Πέρση βασιλιά πρόκειται; 

α) Ξέρξης  

β) Μαρδόνιος 

γ) Αρταφέρνης 

δ) Δαρείος---- 

 

328. Η σημερινή ονομασία του ναού του Ηφαίστου είναι:  

α) Ποσείδιο  

β) Θησείο --- 

γ) Ερεχθείο  

δ) Μουσείο  

   

329. Ποιά περίοδο ονομάζουμε «Ελληνιστικούς χρόνους»; 

α) Την περίοδο βασιλείας του Φιλίππου του Β' στη Μακεδονία. 

β) Την περίοδο εκστρατείας του Μεγάλου Αλεξάνδρου στην Ανατολή. 
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γ) Την περίοδο που ξεκινάει από το θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ολοκληρώνεται με την κατάκτηση 

των ελληνιστικών βασιλείων από τους Ρωμαίους. 

δ) Την περίοδο κατάκτησης της Ελλάδας από τους Ρωμαίους και της τροπής της σε ρωμαϊκή επαρχία. 

 

330. Στην υπερχιλιετή ένδοξη ιστορία της, η Κων/πολη υπέστη 

α) δύο αλώσεις και 15 πολιορκίες. 

β) δύο αλώσεις και 20 πολιορκίες. 

γ) δύο αλώσεις και 25 πολιορκίες. 

δ) μία άλωση και 10 πολιορκίες. 

 

331. Τα «Προπύλαια» της Ακρόπολης των Αθηνών είναι έργο 

α) του Ιπποδάμαντα. 

β) του Φειδία. 

γ) του Μνησικλέους.  

δ) του Πολυκλείτου. 

 

332. Ο Μύρων ο Αθηναίος ήταν 

α) φιλόσοφος. 

β) ζωγράφος. 

γ) γλύπτης. 

δ) ποιητής. 

 

333. Πότε έγινε η ίδρυση του ΣΕΚΕ (μετέπειτα ΚΚΕ);  

α) Το 1920. 

β) Το 1923. 

γ) Το 1917. 

δ) Το 1919. 

 

334. Ποια χρονιά έγιναν οι συμφωνίες Ζυρίχης και Λονδίνου για την ανεξαρτησία της Κύπρου; 

α) Το 1959. 

β) Το 1963. 

γ) Το 1961. 

δ) Το 1964. 

 

335. Η πομπή των «Παναθηναίων» απεικονίζεται: 
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α) Στο Ερεχθείο.   

β) Στο ναό της Δήμητρας στην Ελευσίνα. 

γ) Στη ζωοφόρο του Παρθενώνα. 

δ) Στο μνημείο της Ποικίλης Στοάς. 

 

336. Στην «Ποικίλη Στοά» οι Αθηναίοι: 

α) Παρακολουθούσαν θεατρικά δράματα. 

β) Θαύμαζαν ζωγραφιές. 

γ) Παρακολουθούσαν μουσικούς αγώνες. 

δ) Λάτρευαν τους θεούς τους. 

 

337. «Τριλίμενος» είχε χαρακτηρισθεί στην αρχαιότητα: 

α) η Αλεξάνδρεια. 

β) η Μίλητος. 

γ) η Σμύρνη. 

δ) η Μυκάλη. 

 

338. Η Ερέτρια κυριεύθηκε από τους Πέρσες λόγω: 

α) αριθμητικής κατωτερότητας. 

β) προδοσίας. 

γ) πολεμικής αδράνειας. 

δ) ηθελημένης αδράνειας των Αθηναίων. 

 

339. Τι από τα παρακάτω δεν ισχύει για τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό; 

α) Ρίζωσε στο φιλοσοφικό στοχασμό του Ντεκάρτ (1591-1650). 

β) Οφείλεται στην επιστημονική πρόοδο και στην εξέλιξη των φυσικών επιστημών. 

γ) Συνδέθηκε με την ελευθερία στοχασμού και έκφρασης. 

δ) Ο άνθρωπος υπάγεται σε ανώτερους νόμους απ’ότι η υπόλοιπη οργανική και ανόργανη φύση. 

 

340. Η εκλογή του Όθωνα: 

α) δεν επεκροτήθη από τη Ρωσία γιατί αυτός ήταν ανήλικος. 

β) προήλθε από τις Δυνάμεις του 1832. 

γ) επεξεργάσθηκε από τον πατέρα του Λουδοβίκο τον Α΄ που ήταν βασιλιάς της Βαυαρίας. 

δ) συνοδεύθηκε με την παραχώρηση συντάγματος. 
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341. Οι περίφημοι «Ολυνθιακοί λόγοι» εκφωνήθηκαν από τον: 

α) Πρωταγόρα . 

β) Δημοσθένη. 

γ) Αισχίνη. 

δ) Ανακρέοντα. 

 

342. Ο Β΄ Βαλκανικός Πόλεμος έληξε με την υπογραφή της Συνθήκης 

α) του Λονδίνου. 

β) του Βουκουρεστίου. 

γ) του Νεΐγύ. 

δ) των Σεβρών. 

 

343. Το Δόγμα Μονρόε: 

α) προέβλεπε παροχή οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη. 

β) προέβλεπε παροχή οικονομικής βοήθειας από τις ΗΠΑ προς χώρες της Λατινικής Αμερικής. 

γ) απέκλειε επέμβαση άλλων μεγάλων δυνάμεων στο δυτικό ημισφαίριο. 

δ) ζητούσε τη δημιουργία μιας Κοινωνίας των Εθνών. 

 

344. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής, ο Δημήτριος Ψαρρός ήταν αρχηγός της αντιστασιακής 

οργάνωσης: 

α) ΕΔΕΣ. 

β) ΕΑΜ. 

γ) ΕΠΟΝ 

δ) ΕΚΚΑ 

 

345.  Ποιός από τους παρακάτω άνδρες δεν ήταν σοφιστής; 

α) Γοργίας. 

β) Πρόδικος. 

γ) Πρωταγόρας. 

δ) Σοφοκλής. 

 

346. Ο Μένανδρος ήταν: 

α) Ρήτορας. 

β) Φιλόσοφος. 

γ) Ττραγικός ποιητής.  



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ 

63    

δ) Κωμικός ποιητής. 

 

347. Από το διαμελισμό του ελληνομακεδονικού κράτους μετά τις διαμάχες των διαδόχων του 

Αλεξάδρου, προέκυψαν οριστικά τρία μεγάλα βασίλεια 

α) της Αιγύπτου, του Πόντου, της Βακτριανής. 

β) της Αιγύπτου, της Συρίας, της Μακεδονίας. 

γ) της Βιθυνίας, της Γαλατίας, του Πόντου. 

δ) της Συρίας, της Περγάμου, της Αιγύπτου. 

 

348. Ανήκει στα επτά θαύματα της αρχαιότητας 

α) ο Λέων της Χαιρώνειας. 

β) ο βωμός της Περγάμου. 

γ) η πύλη του Αδριανού. 

δ) το Ερεχθείο. 

 

349. Το «Σιλεντάριον» ήταν 

α) επιφανές στρατιωτικό άγημα στη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία την περίοδο της τετραρχίας. 

β) πολεμικό συμβούλιο επί Μ. Κωνσταντίνου. 

γ) βυζαντινό συμβούλιο στρατιωτικών, πολιτικών και κληρικών. 

δ) φραγκικό ημερολόγιο του 16ου αιώνα. 

 

350. Από τους παρακάτω άνδρες, κάποιος δεν αποτελεί εκπρόσωπο της βυζαντινής λογοτεχνίας: 

α) Μέγας Φώτιος. 

β) Νικηφόρος Φωκάς. 

γ) Ιουλιανός. 

δ) Μιχαήλ Ψελλός. 

 

351. Ο Ηλιόδωρος υπήρξε 

α) έλληνας μυθιστοριογράφος του 5ου αιώνα π.Χ. 

β) έλληνας μυθιστοριογράφος της Βυζαντινής περιόδου. 

γ) βυζαντινός μελωδός. 

δ) λυρικός ποιητής σύγχρονος του Ησιόδου. 

 

352. Το «Λειμωνάριον» που αποτελεί απάνθισμα βιογραφιών αγίων, είναι έργο του: 

α) Ιωάννη Μόσχου. 
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β) Ιωάννη Μαλάλα. 

γ) Ιωάννη του Δαμασκηνού. 

δ) Θεοφύλακτου. 

 

353. Οι «Ασκητικοί κανόνες» και οι «Ομιλίαι» είναι έργα του: 

α) Γρηγορίου του Ναζιανζηνού.  

β) Μεγάλου Βασιλείου. 

γ) Ιωάννη του Χρυσόστομου.  

δ) Μεγάλου Φωτίου. 

 

354. Οι σπουδαιότεροι φιλόσοφοι της ελληνιστικής εποχής μετά τον Αριστοτέλη ήταν: 

α) Ο Ξενοφών και ο Πλάτων. 

β) Ο Επίκουρος και ο Ζήνων ο Κιτιεύς. 

γ) Ο Ηράκλειτος και ο Ξενοφάνης. 

δ) Ο Θαλής και ο Αναξίμανδρος. 

 

355. Η δημιουργία της τετραρχίας ήταν έργο του: 

α) Μαξιμιανού. 

β) Τραϊανού. 

γ) Γαλερίου. 

δ) Διοκλητιανού. 

 

356. Η ναυμαχία στους «Αιγός ποταμούς» κατέληξε 

α) με νίκη των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Κόνωνα. 

β) με νίκη των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Νικία. 

γ) με ήττα των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Κόνωνα. 

δ) με ήττα των Αθηναίων υπό του ναύαρχου Νικία. 

 

357. Η απελευθέρωση της Αθήνας από τον σπαρτιατικό ζυγό έγινε από το: 

α) Θρασύβουλο. 

β) Κόνωνα. 

γ) Αλκιβιάδη. 

δ) Ιφικράτη. 

 

358. Το 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη 
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α) της Λοζάνης. 

β) των Σεβρών. 

γ) του Βουκουρεστίου. 

δ) της Βάρκιζας. 

 

359. Πότε έγινε ο Συμμαχικός αποκλεισμός του Πειραιά; 

α) Το 1890. 

β) Το1886. 

γ) Το 1898. 

δ) Το 1897. 

 

360. Τη «Μεγάλη Ελλάδα» αποτελούσαν οι αποικίες: 

α) των παραλίων του Ευξείνου Πόντου 

β) της Ιωνίας 

γ) της Β. Αφρικής 

δ) της Σικελίας και Ν. Ιταλίας---- 

 

361. Ποιά πόλη δεν ανήκε στο κράτος της αρχαίας Λυδίας; 

α) Η Κύμη----- 

β) Η Μίλητος 

γ) Η Σμύρνη 

δ) Η Έφεσος 

 

362. Το συνέδριο της Βερόνας: 

α) έγινε μεταξύ Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1822. 

β) είχε ως αποτέλεσμα ο Μέττερνιχ να ανακόψει την Ελληνική Επανάσταση. 

γ) είχε ως θέμα συζήτησης τις ρωσοαυστριακές σχέσεις. 

δ) απαρτιζόταν από εκπροσώπους μόνο της Ρωσίας, Αυστρίας, Αγγλίας. 

 

363. Ο βασιλιάς Γελίμερος ήταν αρχηγός των: 

α) Ούννων. 

β) των Βησιγότθων. 

γ) των Αράβων. 

δ) των Βανδάλων. 
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364. Το 1261 η Κων/πολη απελευθερώθηκε από τους Φράγκους στα χρόνια της βασιλείας του: 

α) Ιωάννη Καντακουζηνού. 

β) Αλεξίου Κομνηνού. 

γ) Μιχαήλ Παλαιολόγου. 

δ) Ισαάκου Αγγέλου. 

 

365. Ποιός ήταν πατριάρχης Κων/πολεως όταν έγινε το οριστικό σχίσμα ανάμεσα στην ανατολική 

Ορθοδοξία και τον δυτικό καθολικισμό; 

α) Ιωάννης Ξιφιλίνος. 

β) Μιχαήλ Κηρουλάριος. 

γ) Γρηγόριος Παλαμάς. 

δ) Μάρκος Ευγενικός. 

 

366. Η μάχη του Μαραθώνα έγινε: 

α) το 490 π.Χ. με αρχηγό των Περσών τον Ξέρξη. 

β) το 490 π.Χ. με αρχηγό των Περσών τον Δάτιδα και τον Αρταφέρνη. 

γ) το 490 π.Χ. με αρχηγό των Περσών τον Δαρείο. 

δ) το 480 π.Χ. με αρχηγό των Περσών τον Μαρδόνιο. 

 

367. Στη μάχη της «Ιμέρας»: 

α) ο τύραννος των Συρακουσών Γέλων κατατροπώνει τον στρατό των Καρχηδονίων. 

β) ο αρχηγός των Καρχηδονίων Αμίλκας συντρίβει το στρατό των αποικιών της Σικελίας. 

γ) τμήμα του στόλου του Ξέρξη κατορθώνει να συντρίψει το στόλο των Καρχηδονίων. 

δ) οι Έλληνες της Σμύρνης και της Μιλήτου συνεπικουρούμενοι από το στόλο των Αθηναίων κατορθώνουν 

ισχυρό πλήγμα στον περσικό στόλο. 

 

368. Η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος συνεκλήθη: 

α) στη Νίκαια το 325 και κατεδίκασε την αίρεση του Νεστοριανισμού. 

β) στη Νίκαια το 325 και κατεδίκασε την αίρεση του Αρείου. 

γ) στη Θεσ/νίκη και κατεδίκασε την αίρεση του Βαρλάση. 

δ) στην Κων/πολη το 381 μ.Χ. και κατεδίκασε τους εικονομάχους. 

 

369. Η Συμφωνία της Βάρκιζας έγινε 

α) το 1947. 

β) το 1949. 
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γ) το 1945. 

δ) το 1943. 

 

370. Η πρώτη πόλη που οργανώθηκε με συγκεκριμένο σχέδιο από παράλληλους και κάθετους δρόμους 

στην αρχαιότητα ήταν  

α) η Μίλητος. 

β) ο Πειραιάς. 

γ) η Αθήνα. 

δ) η πόλη της Ρόδου. 

 

371. Τύφλωσε τον γιο της Κωνσταντίνο ΣΤ΄ από το αχαλίνωτο πάθος της φιλοδοξίας της η 

αυτοκράτειρα: 

α) Θεοδώρα. 

β) Πουλχερία. 

γ) Ειρήνη η Αθηναία. 

δ) Υπατία. 

 

372. Η διατήρηση της ιστορικής αυτοσυνειδησίας του ελληνικού έθνους κατά την περίοδο 1453-1821 

οφείλεται:  

α) στην ορθόδοξη πίστη και λατρεία καθώς και στη χρήση της ελληνικής γλώσσας. 

β) στη λειτουργία των ελληνικών κοινοτήτων. 

γ) στην οργάνωση των υποδούλων σε συντεχνίες. 

δ) σε όλα τα παραπάνω. 

 

373. Το λαμπρότερο κέντρο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού υπήρξε η Κων/πόλη: 

α) τον 6ο-7ο αιώνα.  

β) τον 8ο-9ο αιώνα. 

γ) τον 9ο-10ο αιώνα. 

δ) τον 10ο-11ο αιώνα. 

 

374. Ποιό γεγονός δε συνέβη επί Μακεδονικής δυναστείας; 

α) Η έκδοση των «Βασιλικών». 

β) Η απελευθέρωση της Κρήτης από τους Σαρακηνούς υπό τον Νικηφόρο Φωκά. 

γ) Η ίδρυση στη Δύση της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας του Γερμανικού έθνους. 

δ) Η Γ΄ Σταυροφορία. 
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375. Ο γνωστός αυτοκράτορας Ρωμανός ο Δ΄ ο Διογένης ανήκει στη δυναστεία 

α) των Ισαύρων. 

β) τη Μακεδονική. 

γ) των Κομνηνών. 

δ) του Ηρακλείου. 

 

376. Η «στρατηγική της τανάλιας» ήταν επινόηση του: 

α) Θεμιστοκλή. 

β) Μιλτιάδη. 

γ) Αριστείδη. 

δ) Κίμωνα. 

 

377. Τα Πύθια , ένας από τους τέσσερις πανελλήνιους αγώνες, τελούνταν 

α) στην Τεγέα και οι επιμελητές των αγώνων ήταν οι ελλανοδίκες. 

β) στο Άργος. 

γ) στην Κόρινθο και οι επιμελητές των αγώνων ήταν οι αμφικτύονες. 

δ) στους Δελφούς. 

 

378. Επί Σόλωνος, οι πολίτες διαιρούνταν στους: 

α) Πεντακοσιομέδιμνους, ιππείς, ζευγίτες και θήτες. 

β) Τριακοσιομέδιμνους, άρχοντες, νεοδαμώδεις. 

γ) Ευγενείς, περίοικους, είλωτες. 

δ) Τίποτα από τα παραπάνω. 

 

379. Που βρίσκονται οι θησαυροί των βασιλιάδων της Τροίας που ανακαλύφθηκαν από τον Ερρίκο 

Σλήμαν; 

α) Στη Μ. Βρετανία. 

β) Στην Ελλάδα. 

γ) Στην Ιταλία. 

δ) Στη Ρωσία. 

 

380. Τη ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου είχε οραματιστεί: 

α) Ο Χαρίλαος Τρικούπης. 

β) Ο Γεώργιος Παπανδρέου. 
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γ) Ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. 

δ) Ο Αλέξανδρος Παπαναστασίου. 

 

381. Με ποια από τις παρακάτω προτάσεις συμφωνείτε; 

α) Η δυναστεία των Κομνηνών προηγείται της δυναστείας των Ισαύρων. 

β) Η δυναστεία του Ηρακλείου προηγείται της δυναστείας του Θεοδοσίου. 

γ) Η δυναστεία του Ιουστινιανού προηγείται της δυναστείας των Ισαύρων. 

δ) Η δυναστεία των Αγγέλων προηγείται της δυναστείας των Κομνηνών. 

 

382. Η Αρχαία Ελληνική Ιστορία λήγει 

α) το 146 π.X. 

β) κατά τη γέννηση του Χριστού. 

γ) το 137 π.X. 

δ) το 32 π.X. 

 

383. Οι πρώτοι Έλληνες που ήρθαν στην Ελλάδα περί το 2.000π.Χ κατακτώντας τους Πελασγούς είναι 

α) οι Ίωνες. 

β) οι Δωριείς. 

γ) οι Αιολείς. 

δ) οι Αχαιοί. 

 

384. Η «πύλη των λεόντων» βρίσκεται 

α) στην Κνωσσό. 

β) στις Μυκήνες. 

γ) στη Χαιρώνεια. 

δ) στην Αίγυπτο. 

 

385. Η Κολχίδα ήταν αρχαία πόλη 

α) του Παγασητικού. 

β) της Ιωνίας. 

γ) του Εύξεινου Πόντου. 

δ) της Φρυγίας. 

 

386. Ανήκει στους 7 σοφούς της Αρχαίας Ελλάδος: 

α) Ο Όμηρος. 
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β) Ο Βίας ο Πριηνεύς. 

γ) Ο Πυθαγόρας ο Σάμιος. 

δ) Ο Περικλής 

 

387. Ο Γιουσούφ πασάς ήταν αρχηγός του τουρκικού στόλου 

α) στην πολιορκία του Μεσολογγίου. 

β) στη πυρπόληση της Χίου. 

γ) στην μάχη του Ναβαρίνου. 

δ) στην καταστροφή των Ψαρών. 

 

388. «Είπατε των βασιλεί, χαμαί πέσε δαίδαλοι αυλά…» ήταν η απάντηση του μαντείου των Δελφών 

στην ερώτηση 

α) των Αθηναίων λίγο πριν την προέλαση των Μακεδόνων στη Θήβα. 

β) του Ιουλιανού να επαναφέρει την αρχαία θρησκεία στη Βυζαντινή αυτοκρατορία. 

γ) του βασιλιά της Σπάρτης, Αρχίδαμου λίγο πριν την έναρξη του πελοποννησιακού πολέμου. 

δ) απεσταλμένων του Δαρείου για τον τρόπο αντίδρασής τους ύστερα από την πυρπόληση των Σάρδεων από 

τους Έλληνες. 

 

389. Πότε υπογράφτηκε η Ελληνοτουρκική συνθήκη φιλίας; 

α) Το 1930. 

β) Το 1931. 

γ) Το 1932. 

δ) Το 1934. 

 

390. Στην ανατίναξη της γέφυρας του  Γοργοποτάμου συμμετείχαν: 

α) Ο ΕΛΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ και τμήμα των Άγγλων σαμποτέρ. 

β) Ο ΕΛΛΑΣ, η ΕΚΚΑ και τμήμα Άγγλων σαμποτέρ. 

γ) Ο ΕΛΑΣ και  ο ΕΔΕΣ. 

δ) Ο ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΚΑ. 

 

391. Από το τέλος του εμφυλίου  πολέμου στην Ελλάδα μέχρι  τη δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 η 

πολιτική δύναμη που άσκησε περισσότερο διάστημα την εξουσία ήταν: 

α) Η  ΕΡΕ. 

β.) Η Ένωση Κέντρου 

γ) Η ΕΔΑ. 
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δ) Το Κόμμα των Προοδευτικών. 

 

392. Ποιος μοίρασε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε δυο τμήματα; 

α) Ο Θεοδόσιος ο Μέγας. 

β) Ο Ιουστινιανός. 

γ) Ο Ηράκλειτος. 

δ) Ο Λέων ο Ε΄. 

 

393. Μεγάλη οικονομική κρίση άρχισε το 1929 από την: 

α) Αγγλία. 

β) Γαλλία. 

γ) Γερμανία. 

δ) Αμερική.  ----- 

 

394. Ποια γυναίκα βοήθησε τους Φιλισταίους να αιχμαλωτίσουν τον Σαμψών; 

α) Η Δαλιδά. 

β) Η Σαλώμη. 

γ) Η Ηρωδιάδα. 

δ) Η Ραχήλ. 

 

395. Ο Μέγας Κωνσταντίνος: 

α) Έγινε κυρίαρχος της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας αφού νίκησε τον Λικίνιο στη γέφυρα της Μουλβίας το 312 

μ.Χ. 

β) Βαπτίσθηκε λίγο πριν το θάνατό του. 

γ) Είχε μητέρα του την Αγία Ελένη και γιο τον Κωνσταντίνο. 

δ) Ήταν ένας από τους τέσσερις ανώτατους άρχοντες της τετραρχίας που καθιέρωσε ο Διοκλητιανός και είχε 

έδρα το Μεδιολάνο. 

 

396. Η αυθεντική επιγραφή «νίψον ανομήματα μη μονάν όψιν» που διαβάζεται ανάποδα: 

α) Υπάρχει στην είσοδο της μονής Ιβήρων στο Άγιο Όρος. 

β) Υπάρχει γραμμένη στο προαύλιο χώρο του Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα. 

γ) Ήταν γραμμένη σε κρήνη έξω από την είσοδο του ναού της του Θεού Σοφίας στην Κων/πολη. 

δ) Κοσμεί το τέμπλο της μονής Κύκκου. 

 

397. Τι ήταν η Π.Ε.Ε.Α. (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης); 
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α) Αντιστασιακή οργάνωση της Αθήνας. 

β) Το ένοπλο τμήμα του Ε.Α.Μ. 

γ) Είδος κυβέρνησης της ελεύθερης Ελλάδας.  ------ 

δ) Αντιστασιακή επιτροπή επιστημόνων και λογίων. 

 

398. Την περίοδο της Κατοχής ο βασιλιάς και η κυβέρνηση: 

α) Αναγκάστηκαν να συνεργαστούν με τους Γερμανούς. 

β) Εκτελέστηκαν από τους κατακτητές. 

γ) Κατέφυγαν στη Μέση Ανατολή.  

δ) Εξορίστηκαν από την Ελλάδα. 

 

399. Η πρωτεύουσα του νεοσύστατου Ελληνικού κράτους μεταφέρθηκε από το Ναύπλιο στην Αθήνα 

το: 

α) 1830. 

β) 1834. 

γ) 1838. 

δ) 1843. 

 

400. Ποιός διαδέχτηκε στο θρόνο το Μ. Αλέξανδρο; 

α) Ο Αντίγονος και ο Περδίκας. 

β) Ο Αλέξανδρος Δ΄ και ο Φίλιππος ο Αρριδαίος. 

γ) Ο Πτολεμαίος Α΄. 

δ) Ο Σέλευκος. 
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Α Π Α Ν Τ  Η Σ Ε Ι Σ 1 - 100 

1. α 2. β 3. α 4. γ 5. α 6. γ 7. γ 8. γ 9. β 10. α 

11. α 12. α 13. δ 14. β 15. γ 16. β 17. δ 18. β 19. γ 20. δ 

21. γ 22. δ 23. α 24. β 25. β 26. γ 27. β 28. α 29. β 30. γ 

31. β 32. δ 33. α 34. α 35. β 36. γ 37. δ 38. β 39. δ 40. β 

41. β 42. δ 43. γ 44. γ 45. δ 46. δ 47. δ 48. β 49. γ 50. δ 

51. γ 52. β 53. δ 54. α 55. γ 56. γ 57. α 58. β 59. β 60. α 

61. δ 62. δ 63. γ 64. α 65. γ 66. δ 67. β 68. γ 69. δ 70. δ 

71. α 72. δ 73. α 74. α 75. β 76. β 77. β 78. γ 79. δ 80. α 

81. α 82. γ 83. α 84. α 85. δ 86. δ 87. γ 88. β 89. β 90. β 

91. β 92. γ 93. α 94. β 95. α 96. δ 97. α 98. β 99. β 100. δ 

 

 

 

 

Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ 101 - 200 

101. δ 102. δ 103. β 104. γ 105. β 106. β 107. α 108. β 109. β 110. α 

111. α 112. δ 113. α 114. δ 115. δ 116. δ 117. β 118. γ 119. β 120. α 

121. γ 122. β 123. γ 124. δ 125. α 126. α 127. δ 128. α 129. γ 130. γ 

131. β 132. α 133. β 134. β 135. δ 136. δ 137. δ 138. β 139. α 140. β 

141. α 142. δ 143. α 144. β 145. α 146. γ 147. β 148. δ 149. α 150. α 

151. α 152. δ 153. γ 154. β 155. β 156. γ 157. β 158. β 159. β 160. γ 

161. β 162. α 163. β 164. β 165. γ 166. α 167. β 168. α 169. δ 170. α 

171. δ 172. β 173. β 174. γ 175. α 176. α 177. δ 178. γ 179. δ 180. γ 

181. γ 182. δ 183. α 184. δ 185. γ 186. δ 187. δ 188. α 189. δ 190. γ 
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191. α 192. δ 193. α 194. γ 195. β 196. δ 197. α 198. α 199. β 200. γ 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  201 - 300 

201. α 202. β 203. α 204. γ 205. δ 206. α 207. δ 208. β 209. γ 210. δ 

211. γ 212. β 213. δ 214. β 215. α 216. γ 217. γ 218. β 219. δ 220. γ 

221. α 222. δ 223. γ 224. β 225. γ 226. β 227. β 228. γ 229. β 230. β 

231. δ 232. α 233. α 234. β 235. β 236. α 237. β 238. δ 239. β 240. δ 

241. γ 242. γ 243. γ 244. β 245. γ 246. α 247. δ 248. δ 249. β 250. γ 

251. α 252. α 253. β 254. α 255. α 256. β 257. β 258. δ 259. α 260. β 

261. β 262. α 263. δ 264. β 265. β 266. α 267. δ 268. δ 269. β 270. γ 

271. δ 272. γ 273. γ 274. β 275. β 276. α 277. γ 278. γ 279. β 280. γ 

281. α 282. α 283. β 284. γ 285. δ 286. α 287. β 288. γ 289. α 290. γ 

291. α 292. α 293. α 294. β 295. δ 296. γ 297. δ 298. β 299. β 300. δ 

 

Α Π Α Ν Τ Η Σ Ε Ι Σ  301 – 400 

301. γ 302. α 303. α 304. α 305. γ 306. δ 307. β 308. γ 309. α 310. α 

311. γ 312. γ 313. β 314. α 315. δ 316. β 317. β 318. β 319. α 320. δ 

321. α 322. γ 323. γ 324. δ 325. α 326. γ 327. δ 328. β 329. γ 330. β 

331. γ 332. γ 333. γ 334. α 335. γ 336. β 337. β 338. β 339. δ 340. γ 

341. β 342. β 343. γ 344. α 345. δ 346. δ 347. β 348. β 349. γ 350. β 

351. β 352. α 353. β 354. β 355. δ 356. γ 357. α 358. α 359. β 360. δ 

361. α 362. α 363. δ 364. γ 365. β 366. β 367. α 368. β 369. β 370. α 

371. γ 372. δ 373. δ 374. δ 375. γ 376. β 377. δ 378. α 379. δ 380. α 

381. γ 382. α 383. δ 384. β 385. γ 386. β 387. α 388. β 389. α 390. α 

391. α 392. α 393. δ 394. α 395. β 396. γ 397. γ 398. γ 399. β 400. β 
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