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                                                          ΘΕΜΑΤΑ 
 
                     γραπτής προαγωγικής εξέτασης στο μάθημα της Ιστορίας . 
 
 
ΟΜΑΔΑ Α 
 
Α.1. Ποια ήταν τα ενοποιητικά στοιχεία του Μυκηναϊκού πολιτισμού; 

  (Μονάδες 10) 
 
Α.2. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη «Σωστό» ή «Λάθος» τις παρακάτω προτάσεις. 
 
α.  Η δημιουργία των πόλεων-κρατών διευκόλυνε την ένωση των Ελλήνων. 
 
β.  Ο Τιβέριος Γράκχος ,όταν εκλέχτηκε δήμαρχος , πρότεινε την ψήφιση του 
αγροτικού νόμου. 
 
γ.  Τα θεωρικά, την εποχή του Περικλή , ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των 
πολιτών στο θέατρο 
 
δ.  Η πρώτη τριανδρία (60π.Χ) αποτελούνταν από τον Αντώνιο, τον Οκταβιανό και 
το Λέπιδο 
 
ε.  Οι τιμητές στη Ρώμη ,την εποχή της Δημοκρατίας είχαν το δικαίωμα να αρνηθούν 
την ψήφιση ενός νόμου (veto) , όταν αυτός έθιγε τα δικαιώματα των πληβείων. 
                                                                                                                 (Μονάδες 10) 
 
Α.3. Να δώσετε με συντομία το περιεχόμενο των ακολούθων όρων: πανελλήνια ιδέα, 
χρυσούς αιών του Περικλέους, πληβείοι, νομοθέτες ή  αισυμνήτες. 
                                                                                                                 (Μονάδες 15) 
 
Α.4. Τι γνωρίζετε για την εξέλιξη της ελληνικής γλώσσας στους ελληνιστικούς 
χρόνους; 
                                                                                                                 (Μονάδες 15) 
 
 
 
 
 
 
ΟΜΑΔΑ Β 
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Β.1. Μελετώντας το έργο του Μ. Αλεξάνδρου μπορούμε να το χωρίσουμε σε τομείς 
όπως  στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό. Σε ποιο τομέα κατά τη 
γνώμη σας επιτεύχθηκε το σημαντικότερο έργο; Να αιτιολογήσετε με επιχειρήματα 
την άποψή σας. 

(Μονάδες 25) 
                                                                                                                           
Β.2. Αντλώντας στοιχεία από το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές 
γνώσεις σας να αναφέρετε τις συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου. 
                                                                                                                  (Μονάδες 25) 
 
 
 
 
                                                    ΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Απ΄ όλα τα προηγούμενα πολεμικά γεγονότα, το μεγαλύτερο ήταν ο Περσικός 

πόλεμος, ο οποίος τερματίστηκε με δύο ναυμαχίες και δύο μάχες, ενώ ο σημερινός 

πόλεμος  κράτησε πάρα πολλά χρόνια και προκάλεσε τόσες συμφορές στην Ελλάδα, 

όσες δεν είχε ποτέ πάθει σε ανάλογο χρονικό διάστημα. Ποτέ άλλοτε δεν κυριεύτη-

καν  και δεν καταστράφηκαν τόσες πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από Έλληνες 

που πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες, αφού καταστράφηκαν, 

εγκαταστάθηκε καινούργιος πληθυσμός. Ποτέ άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και 

δεν σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σ' εμφυλίους σπαραγμούς. 

 
Θουκυδίδης  Α, 23   (μετάφραση Άγγ. Βλάχου) 
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