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1.α.  

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ο Κίμων ήταν : 

α. τύραννος της Αθήνας. 

β. ηγέτης της δημοκρατικής παράταξης στην Αθήνα.  

γ. ηγέτης της αριστοκρατικής παράταξης στην Αθήνα. 

δ. βασιλιάς της Αθήνας. 

                                                                                                                                         

2. Οι Μακεδόνες επιβλήθηκαν στρατιωτικά επί των υπολοίπων Ελλήνων: 

α. με το Συνέδριο της Κορίνθου του 337 π. Χ. 

β. με την επανάληψη του Συνεδρίου της Κορίνθου το 336 π. Χ. 

γ. με τη μάχη στη Χαιρώνεια. 

δ. με τη μάχη στα Λεύκτρα.  

 

3. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός - Αύγουστος : 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. διατήρησε στενό και αυστηρό έλεγχο στη διοίκηση του κράτους. 

δ. ανέθεσε όλες τις εξουσίες του σε ένα συμβούλιο. 

 

4. Με τo Διάταγμα των Μεδιολάνων : 

 α. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού Κράτους στην Ανατολή. 

 β. άρχισαν διωγμοί των ειδωλολατρών. 

 γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης. 

 δ. επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας το σύστημα της 

τετραρχίας. 

 

 

 

 



5. Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της εσωτερικής πολιτικής του αυτοκράτορα 

Ιουστινιανού ήταν : 

α. η αποδυνάμωση της απόλυτης μοναρχίας. 

β. η θρησκευτική ανοχή. 

γ. ο εκφεουδαρχισμός της αυτοκρατορίας. 

δ. η κωδικοποίηση του δικαίου. 

                                                                                                                   (μονάδες 5) 

 

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

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Ο Ερρίκος Σλήμαν πραγματοποίησε ανασκαφές στις Μυκήνες.  

2. Ο βασιλιάς της Ομηρικής Εποχής για τη λήψη σημαντικών αποφάσεων 

συγκαλούσε σε σύνοδο το πλήθος.  

3. Ο Βοιωτικός ή Κορινθιακός Πόλεμος τελείωσε με τη σύναψη της 

Ανταλκιδείου Ειρήνης. 

4. Τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης της Περγάμου ήταν γραμμένα σε παπύρους. 

5. Στη δικαιοδοσία της λοχίτιδας φυλής ήταν η ψήφιση των νόμων της Ρώμης 

και η εκλογή των κατώτερων αρχόντων. 

         (5 μονάδες) 

 

1.β. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των όρων: Γραμμική Β΄ γραφή, ισηγορία. 

(10 +5=15 μονάδες) 
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2.α. Ποιες αντιλήψεις είχαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι για τους θεούς και ποιες για τον 

θάνατο; 

                                                                                                     (15 μονάδες) 

 

2.β. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την 

ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού. 

         (10 μονάδες) 
 

 


