
 

 

Γραπτές προαγωγικές εξετάσεις περιόδου Μαΐου – Ιουνίου   
στο μάθημα  «Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου» Α’ Λυκείου 

 
ΟΜΑΔΑ Α’ 
Θέμα Α1 
Α.1.1 Ποια είναι τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού κόσμου που επιβεβαιώνουν την πολιτιστική 

του συνοχή;                      (Μονάδες 15) 
Α.1.2 Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 

 Συνοικισμός 
 Τιμοκρατικό πολίτευμα 
 Λειτουργίες 
 Πανελλήνια ιδέα 
 Συμπολιτείες                     (Μονάδες 10) 

Θέμα Α2 
Α.2.1 Ποια η πολιτιστική σημασία του β’ αποικισμού;                        (Μονάδες 10) 
Α.2.2 Να χαρακτηρίσετε ως σωστές ή λανθασμένες τις παρακάτω προτάσεις: 

1. Ανώτατος άρχοντας στα μυκηναϊκά κράτη ήταν ο βασιλεύς. 
2. Η τέχνη των ομηρικών χρόνων ονομάστηκε από τους ερευνητές γεωμετρική 
3. Οι προϋποθέσεις της ύπαρξης πόλης-κράτους είναι η ελευθερία, η ισονομία και η αυτάρκεια. 
4. Τα θεωρικά ήταν το αντίτιμο της ελεύθερης εισόδου των πολιτών στο θέατρο. 
5. Οι Αθηναίοι πολίτες πλήρωναν φόρο προς το κράτος, το γνωστό μετοίκιο   (Μονάδες 5) 

Α.2.3 Ποια είναι η κοινωνική συγκρότηση του ρωμαϊκού κράτους κατά την περίοδο της βασιλείας; 
                       (Μονάδες 10) 

ΟΜΑΔΑ Β’ 
Θέμα Β1 
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείμενα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να εκθέσετε τις 
απόψεις σας για τη σημασία της απόκρουσης των Περσών από τους Έλληνες. 

 
Κείμενο α 
«Είναι ανθρώπινο οι Λακεδαιμόνιοι να φοβήθηκαν μήπως συμβιβαστούμε με το βάρβαρο. Αλλά είναι άσχημο 
να έρχεστε εδώ με φόβο για το φρόνημα των Αθηναίων, αφού ξέρετε ότι ούτε χρυσάφι υπάρχει πουθενά στη γη 
τόσο πολύ, ούτε τόπος ανώτερος από το δικό μας σε κάλλος και αρετή, ώστε να τα δεχτούμε και να θελήσουμε, 
μηδίζοντας, να υποδουλώσουμε την Ελλάδα. Ακόμα κι αν το θέλαμε, υπάρχουν πολλά και σπουδαία που θα 
μας εμπόδιζαν να το κάνουμε. Πρώτο και κυριότερο τα αγάλματα και οι ναοί των θεών μας που έχουν καεί και 
γκρεμιστεί και μας καλούν να τιμωρήσουμε όσο μπορούμε τον αίτιο παρά να συμβιβαστούμε μαζί του. Αλλά 
υπάρχει και το ελληνικό έθνος από το ίδιο αίμα και με την ίδια γλώσσα μ’ εμάς, με το οποίο έχουμε κοινά ιερά 
των θεών και κοινές θυσίες και ήθη κοινά και δεν θα ήταν σωστό οι Αθηναίοι να γίνουν προδότες. Μάθετε, 
λοιπόν, τα εξής, αν δεν ξέρατε πριν, ότι έστω και ένας μόνο Αθηναίος αν μείνει, ποτέ δεν θα συμβιβαστεί με 
τον Ξέρξη (Ηρόδοτος Η, 144 μετ. Αγγ. Βλάχου)» 
Κείμενο β 
Ο όρκος των Ελλήνων πριν από τη μάχη των Πλαταιών 
Γι’ αυτό το λόγο, άνδρες δικαστές, αυτή την εγγύηση έδωσαν μεταξύ τους όλοι οι Έλληνες στις Πλαταιές, όταν 
επρόκειτο παρατεταγμένοι να πολεμήσουν τις δυνάμεις του Ξέρξη. δεν εφεύραν, αλλά μιμήθηκαν το γνωστό σ’ 
εσάς όρκο. Κι αυτόν αξίζει να τον ακούσετε γιατί, αν και είναι πολύ παλαιά τα τότε γεγονότα, όμως συχνά 
είναι δυνατό να αναγνωρίσει κανείς σ’ αυτά που έχουν γραφεί την ανδρεία εκείνων. Και για χάρη μου διάβασέ 
τον. 'Όρκος : «Δεν θα προτιμήσω τη ζωή από την ελευθερία, ούτε θα εγκαταλείψω τους αρχηγούς, ούτε 
ζωντανούς, ούτε πεθαμένους, αλλά θα θάψω όλους τους συμμάχους που θα πέσουν στο πεδίο της μάχης. Καν 
αν υπερισχύσω των βαρβάρων στον πόλεμο, καμία από τις πόλεις που πολέμησαν για τη σωτηρία της Ελλάδας 
δε θα καταστρέψω, αλλά θα κάνω φόρου υποτελείς όλες εκείνες που προτίμησαν το βάρβαρο και από τα ιερά, 
όσο πυρπολήθηκαν και καταστράφηκαν από τους βαρβάρους, κανένα δε θα ανοικοδομήσω εξ ολοκλήρου, 
αλλά θα τα αφήσω εγκαταλειμμένα ως υπενθύμιση της ασέβειας της βαρβαρικής για τους μεταγενέστερους.» 
Λυκούργος, Κατά Λεωκράτους, 80-81.                   (Μονάδες 25) 

 
Θέμα Β2 
Έχει διατυπωθεί η άποψη πως με την κατάκτηση της Ανατολής από το Μ. Αλέξανδρο ο Ελληνισμός 
οδηγήθηκε στα πέρατα του τότε γνωστού κόσμου. έτσι δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την οικουμενική 
του ανάπτυξη. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να δικαιολογήσετε τον παραπάνω ισχυρισμό σ’ ένα σύντομο 
κείμενο.                                                                      (Μονάδες 25) 


