
 

 

 
ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ 
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Δίπλα στα ονόματα ή τις χρονολογίες των στηλών Β, Γ,  να γράψετε τον 
αντίστοιχο αριθμό της στήλης Α της αντίστοιχης σύγκρουσης των Περσικών 
πολέμων: 

                Α                        Β                      Γ                       
       1 Σαλαμίνα           Μιλτιάδης            480 π.χ. 
       2 Πλαταιές           Ευρυβιάδης          490 π.χ. 
       3 Μαραθώνας      Θεμιστοκλής        480 π.χ. 
       4 Αρτεμίσιο         Λεωνίδας              480 π.χ. 
       5 Θερμοπύλες      Παυσανίας            479 π.χ. 

 
2. Στο παρακάτω κείμενο να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: 
      «Η πόλη από την οποία έφευγαν οι άποικοι ονομαζόταν ………………. Ως     
      αρχηγό της αποστολής όριζε κάποιον ευγενή που          
      ονομαζόταν………………… Ο χώρος της αποικιακής εξάπλωσης ήταν οι   
      ακτές της ……………… και του ……………………. 
      Η ακμή του Ελληνισμού στην Κάτω Ιταλία και Σικελία οδήγησε ώστε να τους   
      δοθεί η ονομασία ……………………..» 
3. Ποιοι ήταν οι λόγοι για τους οποίους η περίοδος της διακυβέρνησης της 

Αθήνας από τον Περικλή ονομάστηκε «χρυσούς αιών του Περικλέους»; 
4. Να γράψετε στην κόλλα σας δίπλα στους αριθμούς που αντιστοιχούν στους 
      επιστημονικούς κλάδους της στήλης Α τα αντίστοιχα γράμματα που   
      αναλογούν στους σημαντικότερους εκπροσώπους τους κατά την κλασσική  
      εποχή: 

                 Α                                                             Β 
       1. Ιστορία                                                 α. Πυθαγόρας 
       2. Φιλοσοφία                                            β. Δημοσθένης 
       3. Ρητορική                                              γ. Θουκυδίδης 
       4. Μαθηματικά                                         δ. Ιπποκράτης 
       5. Ιατρική                                                 ε.  Πλάτων 

5. Ποιος ήταν ο ρόλος της «αγοράς» στην λειτουργία των πόλεων της Αρχαίας 
Ελλάδας; 

6. Με ποιες ενέργειες ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Μ. Θεοδόσιος ευνόησαν τον      
Χριστιανισμό; 

7. Να αναφέρετε τις κυριότερες προσπάθειες που έκανε ο Ιουστινιανός για την 
εσωτερική ανασυγκρότηση του Βυζαντίου. 

8. Να συμπληρώσετε τις παρακάτω φράσεις με τις κατάλληλες ονομασίες:  
 Το νομοθετικό έργο των Ισαύρων αυτοκρατόρων ονομάστηκε 

……………. 
 Οι Ίσαυροι αυτοκράτορες χώρισαν το Βυζάντιο σε στρατιωτικές 
περιφέρειες που ονομάστηκαν ……………. 

 Το μεγάλο θρησκευτικό γεγονός που συντάραξε την αυτοκρατορία για 
περισσότερο από ένα αιώνα (726 – 843 μ. Χ.) λέγεται ……………… 

 Ο Βασίλειος ο Β’ καθιέρωσε το ………………, σύμφωνα με το οποίο 
οι πλούσιοι αναλάμβαναν να πληρώνουν τους φόρους των φτωχών. 



 

 

 Ο διαχωρισμός Ανατολικής (ορθόδοξης) και Δυτικής ( καθολικής) 
εκκλησίας έμεινε στην ιστορία γνωστός ως ……………. 

9. Με βάση το παρακάτω παράθεμα να εξηγήσετε γιατί «οι Δυνατοί» 
χαρακτηρίζονται ως «κοινωνική πληγή»για το Βυζάντιο: 

     « Η ίδια η επιτυχία των βυζαντινών όπλων ενίσχυσε την οικονομική και  
     πολιτική δύναμη της αριστοκρατίας των στρατηγών. Εδραιωμένοι σταθερά  
     στα κτήματά τους στις επαρχίες, άρχισαν να καταπατούν τα κτήματα των  
     μικροκαλλιεργητών, οι οποίοι αποτελούσαν τη βάση του στρατού των  
     θεμάτων, να μεταβάλλουν τους πρώην στρατιώτες σε δικούς τους υπηρέτες και  
     γενικά να καταπιέζουν τους ανεξάρτητους χωρικούς… Δεν μπορούσε να  
     διαφύγει την προσοχή της αυτοκρατορικής διοίκησης η απώλεια εισοδήματος,  
     καθώς οι χωρικοί που πλήρωναν φόρους έγιναν σχεδόν δούλοι… και ίσως το  
     πιο άμεσο απ’ όλα, η έλλειψη ποιότητας των νεοσύλλεκτων για το στρατό»  
 
 
 
 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΊΑ  
Να απαντήσετε στις 6 από τις 9 ερωτήσεις. 
 
 
 


