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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 

ελληνιστικούς 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) 

 

 

 



(II). Να συμπληρώσετε τα κενά του αποσπάσματος, βάζοντας στην κατάλληλη θέση 

μία από τις ακόλουθες λέξεις (δύο λέξεις περισσεύουν): χορηγία, λαμπαδηδρομία, 

εστίαση, εισφορά, λειτουργία, θεωρία, ιπποδρομία. 

Βασική πηγή εσόδων από έκτακτες εισφορές ήταν ο θεσμός της …………………… 

Οι εισφορές αυτές ήταν υποχρεωτικές και είχαν τιμητικό συγχρόνως χαρακτήρα. Οι 

σπουδαιότερες ήταν: η ………………., σύμφωνα με την οποία ένας πλούσιος 

Αθηναίος είχε την υποχρέωση να δώσει τα χρήματα για τη διδασκαλία ενός 

θεατρικού έργου· η τριηραρχία κατά την οποία ο τριήραρχος είχε την υποχρέωση της 

συντήρησης και του εξοπλισμού μιας τριήρους· η αρχιθεωρία για τα έξοδα της 

επίσημης αποστολής (……………...) σε πανελλήνιες γιορτές· η 

..…………………για τα έξοδα του δείπνου μιας φυλής σε θρησκευτικές γιορτές· η 

γυμνασιαρχία για την τέλεση αγώνων ……………………… στα Παναθήναια. 

                                                                                        (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) 

 


