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ο
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1.α.   

(Ι). Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, 

γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση. 

1. Οι θολωτοί τάφοι αποτελούν το σημαντικότερο επίτευγμα της μυκηναϊκής 

αρχιτεκτονικής. 

2. Οι  ευγενείς στην Αρχαϊκή Εποχή ονομάζονταν και αγαθοί. 

3. Ο Περικλής επιδίωξε να επεκτείνει την εμπορική επιρροή των Αθηναίων και 

προς τη Δύση. 

4. Η μάχη της Μαντίνειας έκρινε το τέλος της Σπαρτιατικής Ηγεμονίας. 

5. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα του Κάτωνα του Τιμητή ήταν και η διανομή 

σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης. 

 

       (5 μονάδες) 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες. 

1. Οι γραμματικοί στην ελληνιστική Αίγυπτο ασχολούνταν με : 

α. την καταγραφή και τον σχολιασμό κειμένων αρχαίων συγγραφέων. 

β. την καταγραφή σε παπύρους των έργων των φαραώ. 

γ. την καταγραφή του εθιμικού δικαίου . 

δ. την κατάρτιση του προϋπολογισμού του κράτους. 

 

2. Στωική φιλοσοφία ονομάστηκε η φιλοσοφική σκέψη: 

α. του Αριστοτέλη. 

β. του Πλάτωνα. 

γ. του Ζήνωνα. 

δ. του Επίκουρου. 

 

3. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος : 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του Ρωμαϊκού Κράτους. 

δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας. 

 

4. Η παλαιά ονομασία της  πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού Κράτους που ίδρυσε ο 

Μ. Κωνσταντίνος ήταν: 

α. Νέα Ρώμη. 

β. Βυζάντιο. 

γ. Κωνσταντινούπολη. 

δ. Ρώμη. 

 



5. Ένα από τα κύρια επιτεύγματα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού 

ήταν: 

α. η αποδυνάμωση της απόλυτης μοναρχίας. 

β. η θρησκευτική ανοχή. 

γ. ο εκφεουδαρχισμός της αυτοκρατορίας. 

δ. η κωδικοποίηση του δικαίου. 
   

                                                                                           (5 μονάδες) 

 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Καλλίειος Συνθήκη, Δωδεκάδελτος 

(Ρωμαϊκή δημοκρατία). 

 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α. Να εξηγήσετε: Α) ποια ήταν τα βασικά συστατικά στοιχεία της πόλης- κράτους 

από οργανωτική άποψη και Β) ποιες ήταν οι βασικές επιδιώξεις των πολιτών. 

       

         (15 μονάδες) 

 

2.β. Πώς εκδηλώθηκε η κρίση της πόλης-κράτους τον 4ο αι. π.Χ. και ποια ήταν η 

περσική πολιτική έναντι των Ελλήνων την περίοδο αυτή;    

           

      

         (10 μονάδες) 
 


