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1.α. Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες : 
 

1. Οι ασχολίες των Αιγυπτίων βοήθησαν στην ανάπτυξη : 

α. της φιλοσοφίας. 

β. δημοκρατικών αντιλήψεων. 

γ. αστρονομικών γνώσεων. 

δ.  του μονοθεϊσμού. 
 

 

2. Ο Δεύτερος Ελληνικός Αποικισμός οργανώθηκε κατά : 

α. την Αρχαϊκή Εποχή. 

β. την Κλασική Εποχή. 

γ. τα Ελληνιστικά χρόνια. 

δ. τη Ρωμαϊκή περίοδο. 

     

3. Στην κλασική Αθήνα τα θεωρικά ήταν: 

α. τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές εορτές. 

β. το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. 

γ. τα έξοδα της επίσημης αποστολής σε πανελλήνιες εορτές. 

δ. τα έξοδα εξοπλισμού μιας τριήρους. 
 

4. Ο αποικισμός των Θουρίων οφείλεται : 

α. στον Θεμιστοκλή. 

β. στον Περικλή. 

γ. στον Κίμωνα. 

δ. στον Εφιάλτη. 
 

5. Ο Φίλιππος Β΄ στα βόρεια σύνορα του κράτους του αντιμετώπισε  : 

α. τους Ιλλυριούς και τους Παίονες. 

β. τους Αθηναίους και τους Κορίνθιους. 

γ. τους Πέρσες. 

δ. τους Θηβαίους και τους Κορίνθιους. 
 

6. Την Ελληνιστική περίοδο ιδρύθηκαν και αναπτύχθηκαν οι παρακάτω πόλεις : 

α. Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος. 

β. Κωνσταντινούπολη, Ρώμη, Νικομήδεια. 

γ. Αθήνα, Σπάρτη, Κόρινθος. 

δ. Πύλος, Ορχομενός, Τίρυνθα. 
 

 

 

7. Οι δήμαρχοι της αρχαίας Ρώμης ήταν: 

α. άρχοντες εκλεγμένοι από τη σύγκλητο. 

β. κληρονομικοί άρχοντες. 



γ. άρχοντες εκλεγμένοι για την προστασία των πληβείων. 

δ. άρχοντες που κατάρτιζαν τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 

8. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος: 

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας. 

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας. 

γ. συγκέντρωσε τη διοίκηση όλων των επαρχιών του κράτους στα χέρια του. 

δ. ανέθεσε όλες τις εξουσίες του σε ένα συμβούλιο. 
 

9. Η τετραρχία ως διοικητικό σύστημα: 

α. διατήρησε προς στιγμή την ακεραιότητα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. 

β. συνέβαλε στον οριστικό χωρισμό της αυτοκρατορίας. 

γ.  διατηρήθηκε αμετάβλητο από τον Διοκλητιανό μέχρι και τον Ιουστινιακό. 

δ. θεσπίσθηκε από τον Μ. Κωνσταντίνο. 
 

10. Η «Στάση του Νίκα» (532 μ.Χ.): 

α. συνέβαλε στην έκδοση του Ιουστινιάνειου κώδικα. 

β. αποδυνάμωσε την εξουσία του Ιουστινιανού. 

γ. έγινε αφορμή να κλείσει ο Ιουστινιανός τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών. 

δ. έγινε η αφορμή για την ισχυροποίηση της εξουσίας του Ιουστινιανού  

        (10 μονάδες) 
 

 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: «τριακοντούτεις σπονδαί», Ηγεμονία 

(Principatus). 
(5+10=15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η σχέση των Λαών της Θάλασσας με την παρακμή των Μυκηναίων;

                  (15 μονάδες) 
 

2.β. Ποια ήταν τα έσοδα που είχε το Αθηναϊκό Κράτος την εποχή του Περικλή από τα 

ορυχεία μετάλλου και τη φορολογία;       

                                                   (10 μονάδες) 
 


