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1.α. 

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

ακόλουθες ιστορικές πληροφορίες: 

1. Ο 5ος π.Χ. αιώνας ονομάζεται «Χρυσούς αιών» : 

α. του Περικλέους. 

β. του Θεμιστοκλέους. 

γ. του Μ. Αλεξάνδρου. 

δ. του Φίλιππου Β΄. 
 

2. Η μορφή της ελληνικής γλώσσας που προέκυψε και διαδόθηκε κατά τους 

Eλληνιστικούς χρόνους οφείλεται:  

α. στη συγχώνευση της ιωνικής και της αττικής διαλέκτου. 

β. στην επικράτηση της δωρικής διαλέκτου. 

γ. στην επικράτηση της αττικής διαλέκτου. 

δ. στη συγχώνευση των ελληνικών διαλέκτων με βάση την αττική διάλεκτο. 
 

3. Οι ύπατοι κατά την περίοδο της ρωμαϊκής δημοκρατίας : 

α.  εκπροσωπούσαν την εκτελεστική εξουσία της Πολιτείας. 

β. είχαν αναλάβει τη σύνταξη του καταλόγου των συγκλητικών. 

γ.  ήταν εκλεγμένοι εκπρόσωποι των πληβείων. 

δ. είχαν την επίβλεψη των ηθών. 
 

4. 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. 

 

5. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε: 
α. ο Διοκλητιανός. 

β. ο Μ. Κωνσταντίνος. 

γ. ο Ιουστινιανός. 

δ. ο Μ. Θεοδόσιος. 
 

                                                                                                            (5 μονάδες) 
 
 

 

 

 



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

με την ένδειξη Σωστό ή Λάθος. 

1. Η μάχη της Μαντίνειας έκρινε το τέλος της Θηβαϊκής Ηγεμονίας. 

2. Ο Ισοκράτης ήταν ο κύριος εκφραστής της Πανελλήνιας Ιδέας. 

3. Τα μεγάλα πολιτιστικά κέντρα της Ελληνιστικής Εποχής δημιουργήθηκαν 

στον ελλαδικό χώρο. 

4. Η Αντιόχεια έγινε ιδιαίτερα γνωστή κατά τους Ελληνιστικούς χρόνους για τον 

μεγάλο Βωμό του Διός. 

5. Η ρωμαϊκή μυθολογική παράδοση αναφέρει ως ιδρυτή της Ρώμης τον 

Ρωμύλο. 

                                                                                        (5 μονάδες) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: οπλιτική φάλαγγα, γραμματικοί 

(Ελληνιστική Εποχή).  

                                                                          (10+5= 15 μονάδες) 
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2.α. Ποια ήταν η οικονομική οργάνωση του Μυκηναϊκού κόσμου; 

                                                                          (15 μονάδες) 

2.β. Τι συμφωνήθηκε στο Συνέδριο της Κορίνθου, 337 π.Χ., ανάμεσα στον Φίλιππο 

Β΄ και στις ελληνικές πόλεις; 

                                                                       (10 μονάδες) 

 


