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1.α. 
 

(Ι). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 
 

1. Η βάση οικονομίας της Αιγύπτου ήταν: 

α. η γεωργία. 

β. η κτηνοτροφία. 

γ. το εμπόριο. 

δ. η βιοτεχνία. 

2. Ένα από τα ενοποιητικά στοιχεία του Μυκηναϊκού κόσμου ήταν: 

α. οι κοινές θρησκευτικές δοξασίες. 

β. η συγκέντρωση των ανακτορικών κέντρων σε ενιαίο γεωγραφικά χώρο. 

γ. η οργάνωση ενιαίου κράτους με κεντρική εξουσία. 

δ. η ένωσή τους εναντίον της απειλής που προερχόταν από τους Λαούς της Θάλασσας. 

3. Ένα από τα συμπτώματα της παρακμής του θεσμού της πόλης-κράτους κατά την 

Κλασική περίοδο ήταν: 

α. η δημιουργία μεγάλου κύματος αποικισμού. 

β. η υποχώρηση της Πανελλήνιας Ιδέας. 

γ. ο παρεμβατικός ρόλος των Περσών στις ελληνικές υποθέσεις. 

δ. η εφαρμογή της Πανελλήνιας Ιδέας από τον Φίλιππο Β'. 

4. Η Αλεξάνδρεια ήταν γνωστή κατά την Ελληνιστική Εποχή για: 

α. τον Βωμό του Διός. 

β. τη Βιβλιοθήκη της. 

γ. την παραγωγή της περγαμηνής. 

δ. τη διαίρεσή της σε τέσσερις συνοικισμούς. 

5. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να διατεθούν στους ακτήμονες του Ρωμαϊκού 

Κράτους οι θησαυροί: 

α. των Πτολεμαίων. 

β. του Ατρέως. 

γ. του βασιλιά Σελεύκου. 

δ. του βασιλείου της Περγάμου. 

 

(5 μονάδες) 



(ΙΙ). Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις, που ακολουθούν, ως προς την ορθότητά τους, 

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η Πανελλήνια Ιδέα ήταν μια νέα πολιτική έκφραση που διατυπώθηκε για 
πρώτη φορά στα τέλη του 5

ου
 αι. 

2. Στους Eλληνιστικούς χρόνους οι πολίτες διαδραμάτιζαν σημαντικό ρόλο στην 

άσκηση της εξουσίας. 

3. Κατά τους Eλληνιστικούς χρόνους για τη διευκόλυνση των συναλλαγών 
δημιουργήθηκαν τράπεζες και χρησιμοποιήθηκαν επιταγές 

4. Ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος εξέδωσαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων. 

5. Ο Πανδέκτης ήταν μέρος του νομοθετικού έργου του Ιουστινιανού. 

(5 μονάδες) 

 

 
1. β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων : θεωρικά, Ηγεμονία (Principatus). 

(5+10=15 μονάδες) 
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2. α. Πώς προβαλλόταν η δύναμη του φαραώ μέσω των έργων της αιγυπτιακής 

τέχνης; Να αναφέρετε χαρακτηριστικά έργα. 
 

(10 μονάδες) 
 

2.β. Ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας και ποιες ήταν οι  

απόψεις του για την εφαρμογή της; 
 

(15 μονάδες) 


