
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ
ΤΑΞΗ: Α΄

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΘΕΜΑΤΑ

 ΟΜΑΔΑ Α΄
1. Η θρησκεία και η γραφή των αρχαίων Αιγυπτίων.
2. Ποιοι είναι οι λόγοι που προκάλεσαν την καταστροφή του Μυκηναϊκού 
πολιτισμού:
3. Β΄ ελληνικός αποικισμός: πότε έγινε, σε ποιες περιοχές και για ποιους λόγους.
4. Μάχη των Θερμοπυλών: χρονολογία, αντίπαλοι, αρχηγοί, αποτέλεσμα και πού 
οφείλεται αυτό.
5. Να εξηγήσετε με συντομία τους ακόλουθους ιστορικούς όρους: κούροι, 
σεισάχθεια, αμφικτιονίες, θεωρικά, χορηγία.

ΟΜΑΔΑ Β΄
1. Να συγκρίνετε ένα μινωικό με ένα μυκηναϊκό ανάκτορο.
2. Με βάση το παρακάτω κείμενο και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να 
εντοπίσετε το πολίτευμα στο οποίο αναφέρεται ο Ηρόδοτος και να δώσετε τα 
χαρακτηριστικά του.

ΕΚΟΒΕ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΠΟΥ ΕΞΕΙΧΑΝ
Ο Περίανδρος αρχικά δεν ήταν τόσο σκληρός όσο ο πατέρας του. Από τότε 
όμως που ήλθε σε επαφή με τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο, έγινε πιο 
σκληρός από τον πατέρα του τον Κύψελο. Έστειλε λοιπόν κήρυκα στον 
Θρασύβουλο και ζήτησε να μάθει ποιο πολιτικό καθεστώς έπρεπε να 
εγκαταστήσει για να έχει ασφάλεια και να κρατήσει την πόλη υπό την εξουσία 
του. Ο Θρασύβουλος πήρε τον κήρυκα έξω από την πόλη και μπήκε σε ένα 
σπαρμένο χωράφι. Προχωρώντας μέσα στα σπαρτά ρωτούσε επίμονα να μάθει 
το σκοπό της άφιξης του κήρυκα από την Κόρινθο. Συγχρόνως έκοβε τα 
στάχυα που έβλεπε να ξεπερνούν τα άλλα και τα έριχνε κάτω, μέχρι που 
κάνοντας αυτό κατέστρεψε τα ωραιότερα και ψηλότερα στάχυα του 
χωραφιού…. Από τη διήγηση του κήρυκα ο Περίανδρος κατανόησε τη 
σημασία της πράξης του Θρασύβουλου…. Από τότε έδειξε όλη του την κακία 
απέναντι στους πολίτες. 

Ηρόδοτος, Ιστορία , 5. 92
3. Πως χαρακτηρίζετε τη ζωή στην αρχαία Σπάρτη και ποιο σκοπό πιστεύετε ότι 
υπηρετούσε αυτή; Να απαντήσετε με βάση το παρακάτω παράθεμα και τις ιστορικές 
σας γνώσεις.

Η ΖΩΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ
Η Σπάρτη λοιπόν ήταν ένα στρατόπεδο, όπου ύψιστο αντικειμενικό σκοπό της 
ζωής του είχε ο καθένας, να είναι σε κάθε στιγμή έτοιμος να πολεμήσει με τη 
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για την πόλη του. Ο σκοπός κάθε νόμου, ο 
έσχατος λόγος όλου του συστήματος κοινωνικής διατάξεως ήταν να 
διαμορφώσει καλούς στρατιώτες. Η χλιδή στην ιδιωτική ζωή απαγορευόταν 
αυστηρά, η σπαρτιατική λιτότητα έγινε παροιμιώδης. Ο επιμέρους άνθρωπος, 
απορροφημένος ολότελα μέσα στο κράτος, δεν είχε καθόλου δική του ατομική 
ζωή, δεν είχε να λύσει προβλήματα της δικής του ανθρώπινης υπάρξεως. Η 
Σπάρτη δεν ήταν τόπος για διανοουμένους ή φίλους της θεωρίας, το χρέος όλο 



του ανθρώπου και το υπέρτατο ιδεώδες της ζωής του Σπαρτιάτη περιέχονταν 
μέσα στους νόμους της πόλης του.

J.B. Bury-Russell Meiggs, Ιστορία της Αρχαίας Ελλάδος, Εκδ. 
Καρδαμίτσα, Αθήνα 1978, σ. 149

4. Ποια τα αίτια και τα  αποτελέσματα της νίκης των Ελλήνων επί των Περσών;

ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ: Να απαντήσετε σε 3 ερωτήσεις από την ομάδα Α΄ και σε 2 
ερωτήσεις από την ομάδα Β΄.


