
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΑΞΗ: Β’ 
 

ΘΕΜΑΤΑ
 
ΟΜΑΔΑ Α’ (από τις 5 ερωτήσεις να απαντήσετε στις 3) 

1) Να δώσετε συνοπτικά το περιεχόμενο των όρων: επαρχία, απελεύθεροι, 
δουλοπάροικοι, ημισειασταί, φέουδα. 

2) Ο Μέγας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσα της Ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας στο Βυζάντιο. Ποια ήταν τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του 
Βυζαντίου; 

3) Το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού: Ν’αναφέρετε ονομαστικά τα έργα. 
Ποιο είναι το αξιοπρόσεκτο στοιχείο; 

4) Τι όριζε το “αλληλέγγυον” (1002) του Βασιλείου του Β’; 
5) Ποιες ήταν για το Βυζάντιο οι συνέπειες της μάχης στο Μαζικέρτ (1071); 
 
(κάθε ερώτηση = 4 μονάδες) 
 
ΟΜΑΔΑ Β’ (Από τις 4 ερωτήσεις ν’απαντήσετε στις 2) 
1) Ο πόλεμος Βυζαντίου και Περσών (622-628), λόγω της αρπαγής του Τιμίου 

Σταυρού (614), πήρε χαρακτήρα Ιερού πολέμου. Ποια γεγονότα δείχνουν το 
χαρακτήρα αυτό; 

2) Οι κυριότεροι μελετητές της Βυζαντινής ιστορίας χαρακτηρίζουν την τάξη 
των “δυνατών”, “κοινωνική πληγή”. Για ποιους λόγους αποτελούσαν απειλή 
και γιατί; 

3) Να παρατηρήσετε την παρακάτω εικόνα και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 
α) Σε πόσα βασικά τμήματα χωρίζεται η εικ΄λονα και τι συμβλίζει το 
καθένα; 
β) Γιατί συνοδεύουν τον αυτοκράτορα στρατιωτικοί άγιοι; 
γ) Ποιος δίνει τα σύμβολα εξουσίας στον αυτοκράτορα; Πως εξηγείται το 
γεγονός; 
 
Σχολικό βιβλίο: Η εικόνα του Βασίλειου του Β’ του Βουλγαροκτόνου 
(σελ. 218) 

4) Με βάση την παρακάτω πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις, ποιες ήταν οι 
συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους το 
1204; 

 
ΕΝΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΜΑΣ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΟΥΣ ΤΗΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΦΟΡΙΑΣ (1204) 
 
 Είναι δύσκολο να υπερβάλλει κανείς το κακό που έγινε στον ευρωπαϊκό 
πολιτισμό με την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Οι θησαυροί της Πόλης, τα 
βιβλία και τα έργα τέχνης, που είχαν διατηρηθεί τόσους αιώνες, διασκορπίστηκαν 
και πολλά απ’ αυτά καταστράφηκαν. Η αυτοκρατορία, το μεγάλο αυτό φρούριο 
της χριστιανοσύνης στην Ανατολή, εκμηδενίστηκε σαν δύναμη. Η ιδιαίτερα 
συγκεντρωτική οργάνωση της καταστράφηκε. Πολλές επαρχίες για να σωθούν 



 

 

αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Η δυνατότητα για τις κατακτήσεις των Οθωμανών 
οφείλεται στο έγκλημα των σταυροφόρων. 
        Στήβεν Ράνσιμαν  

«Βυζαντινός Πολιτισμός» 
Μεταφρ. Δεσπ. Δετώρτζη 
Αθήνα 1969 

 
     (κάθε ερώτηση = 4 μονάδες) 
 
        


