
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΜΑΙΟΥ –ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ  ΤΗΣ Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ. 
ΘΕΜΑΤΑ: 1) Να γράψετε τους πιο κάτω ορισμούς: 
α)Συνοικισμός β)συμπολιτείες. 
                                                                                    10 Μονάδες. 
2)Ποια τα αίτια του 2ου αποικισμού 
                                                              10 Μονάδες. 
3) Αίτια παρακμής του Μυκηναϊκού πολιτισμού. 
                                                                 10 Μονάδες 
4) Τι γνωρίζετε για το κράτος της Περγάμου; 
                                                               20 Μονάδες.   
5)Μέσα από την πηγή αλλά και από τις ιστορικές σας γνώσεις να γράψετε τι 
γνωρίζετε για τη συμμαχία της Δήλου και την Αθηναϊκή ηγεμονία. Ποια σημασία 
απέκτησε;                                  (25 μονάδες) 
 
Η ίδρυση της συμμαχίας της  Δήλου 
 
Οι Αθηναίοι ανέλαβαν, έτσι, την αρχηγία με τη θέληση των συμμάχων εξαιτίας της έχθρας τους 
εναντίον του Παυσανία. Όρισαν ποιοι από τους συμμάχους έπρεπε να συνεισφέρουν χρήματα και 
ποιοι να προμηθεύσουν καράβια για την αντιμετώπιση των βαρβάρων. Σκοπός, έλεγαν ήταν να 
λεηλατήσουν τις κτήσεις του βασιλέως, αντίποινα για όσα είχαν πάθει.Για πρώτη φορά, τότε,  οι 
Αθηναίοι διόρισαν Ελληνοταμίες που πήγαιναν και εισέπρατταν το φόρο. Έτσι ονομάστηκε τότε η 
εισφορά. Το ύψος του πρώτου φόρου που ορίστηκε ήταν τετρακόσια εξήντα τάλαντα, ταμείο ήταν η 
Δήλος και οι συνελεύσεις της συμμαχίας γίνονταν στο ναό.  

                                                                                                                         6)Μέσα 
από την πηγή αλλά και από τις ιστορικές σας γνώσεις  να γράψετε ποιες καταστροφές 
προκάλεσε ο Πελοποννησιακός πόλεμος (συνέπειες.) 

                                                                      25 Μονάδες 
 
Συνοπτικός απολογισμός των καταστροφών του Πελοποννησιακού πολέμου. 
 
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 κυριεύτηκαν και δεν καταστράφηκαν, τόσες πολιτείες είτε από βαρβάρους είτε από 
Έλληνες που πολεμούσαν μεταξύ τους. Σε πολλές, μάλιστα, πολιτείες αφού καταστράφηκαν, 
εγκαταστάθηκε καινούριος πληθυσμός.  Ποτέ  άλλοτε δεν έγιναν τόσες εξορίες και δεν σκοτώθηκαν 
τόσοι άνθρωποι, είτε στον πόλεμο είτε σε εμφυλίους σπαραγμούς. Εκτός απ’ αυτό πολλά από τα όσα 
αναφέρονται σε παλιές διηγήσεις, τα οποία όμως σπάνια επαληθεύονταν, έγιναν πιστευτά. Γιατί 
έγιναν πολλοί και καταστρεπτικοί σεισμοί και εκλείψεις ηλίου πολύ συχνότερες από όσες μπορούσαν 
να μνημονευτούν για τις παλιές εποχές. Μεγάλες ξηρασίες σημειώθηκαν σε πολλά μέρη και 
προκάλεσαν λιμούς και τέλος η φοβερή επιδημία, 
Που προξένησε μεγάλες βλάβες και καταστροφή. Όλα αυτά έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου. 
Τον άρχισαν οι Αθηναίοι και οι  Πελοποννήσιοι  καταγγέλλοντας τις τριαντάχρονες σπονδές τις 
οποίες είχαν κάνει μετά την επανάσταση της Εύβοιας. Θα εκθέσω πρώτα ποιοι ήσαν οι λόγοι και οι 
διαφορές που οδήγησαν στον πόλεμο για να μη αναρωτιέται κανείς αργότερα για ποια αιτία οι 
Έλληνες περιπλέχτηκαν σε τόσο μεγάλο πόλεμο. Η πραγματική, βέβαια , αλλά ανομολόγητη αιτία 
ήταν, καθώς νομίζω ,το ότι η μεγάλη ανάπτυξη της Αθήνας φόβισε τους Λακεδαιμονίους και τους 
ανάγκασε να πολεμήσουν. 

Θουκυδίδης α,23 μετ  Αγγ. Βλάχου. 


