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1.α.  

(I). Να επιλέξετε και να γράψετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη 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) 

 

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

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

πρόταση. 

 

1. Ο φαραώ Ακενατών προσπάθησε να εξαλείψει την πολυθεΐα. 

2. Κατά τον Πρώτο Ελληνικό Αποικισμό τα ελληνικά φύλα κατευθύνθηκαν στον 

Εύξεινο Πόντο.  

3. Η Αρχαϊκή Εποχή τελειώνει με τους Περσικούς Πολέμους. 

4. Ο Μ. Αλέξανδρος κατά την άσκηση της πολιτικής του αγνόησε τα πολιτιστικά 

στοιχεία της παράδοσης των λαών της Ανατολής. 

5. Ο Κάτων ο Τιμητής είχε ελληνική παιδεία. 

        (5 μονάδες) 

 

1.β. Να εξηγήσετε τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: Μυκηναϊκός Πολιτισμός, 

δήμαρχοι. 

                                                                              (5+10=15 μονάδες) 
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2.α. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε ποιες ήταν οι βασικές προϋποθέσεις για την 

ύπαρξη και εξέλιξη της πόλης- κράτους. 

                                                                                      (10 μονάδες) 

2.β. Υπό ποιες συνθήκες ιδρύθηκε η Α΄ Αθηναϊκή Συμμαχία, πού ήταν η έδρα της και 

με ποιους όρους συμμετείχαν τα μέλη της; 

                                                                                              (15 μονάδες) 

 


