
 

 

ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ  
ΜΑΘΗΜΑ: ΡΩΜΑΪΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

ΤΑΞΗ Β΄ 
ΘΕΜΑΤΑ 

 
Ομάδα Α΄ 
1.  Να εξηγήσετε τους όρους Νεαρές και Θέματα.  
2.  Για ποιους λόγους επελέγη το Βυζάντιο (Κωνσταντινούπολη) ως πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους;  
3.  Να ταξινομήσετε χρονολογικά τις ακόλουθες πολεμικές συγκρούσεις, γράφοντάς τες στη σωστή σειρά 

και σημειώνοντας τους αντιπάλους του Βυζαντίου σε κάθε μια από αυτές: 
Λανθασμένη σειρά  Σωστή σειρά  Αντίπαλοι Βυζαντινών
Μάχη στο Κλειδί  α. 
Μάχη στο Μυριοκέφαλο  β. 
Μάχη στη Νινευή  γ.  
Μάχη στο Ματζικέρτ  δ. 

4.  Ποιες ήταν οι συνέπειες της παραχώρησης από τη  Βυζαντινή αυτοκρατορία εμπορικών προνομίων 
στους Βενετούς; 

5.  Ποιος ήταν ο αρχικός σκοπός της τέταρτης σταυροφορίας και πώς διαφοροποιήθηκε; 
 
Ομάδα Β΄ 
1.  Να επισημάνετε την κατάσταση στην οποία βρισκόταν η πλειοψηφία του ρωμαϊκού λαού μέσα από 

τους λόγους του Τιβέριου Γράκχου (παράθεμα α.) και να την συγκρίνετε με εκείνη των πλουσίων 
γαιοκτημόνων (παράθεμα β.): 

α. Τα θηρία που ζουν στην Ιταλία έχουν μια φωλιά, ένα καταφύγιο, μια τρύπα για να μπορούν να 
κοιμηθούν. Σ’ εκείνους όμως που πολεμούν και πεθαίνουν για την Ιταλία δεν έχει απομείνει τίποτε 
άλλο παρά ο αέρας και το φως και γυρνούν από δω κι από κει με τις γυναίκες και τα παιδιά τους 
χωρίς σπίτι κι αποκούμπι. … Κι ενώ τους λένε αφέντες της οικουμένης, δεν έχουν ούτε βώλο γης 
δικό τους. 

(Πλούταρχος, Τιβέριος Γράκχος 9, 5-6) 
β. Οι πλούσιοι πήραν το μεγαλύτερο μέρος αυτής της αμοίραστης (δημόσιας) γης και αφού 
βεβαιώθηκαν ότι, αν την κρατούσαν πολύ καιρό, κανείς πια δεν θα τους την αφαιρούσε, άρχισαν 
να αγοράζουν ή να αρπάζουν με τη βία τα μικρά γειτονικά χωράφια των φτωχών.  

(Αππιανός, Ρωμαϊκή ιστορία, I, i,7) 
2.  Γιατί οι βυζαντινοί αυτοκράτορες αντιμετώπισαν το πρόβλημα των χριστιανικών αιρέσεων ως κρατική 

υπόθεση και προσπάθησαν να τις καταπολεμήσουν;  
3.  Με βάση το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας γνώσεις να επισημάνετε τα αίτια της αποτυχίας 

της στάσης του “νίκα”: 
 Βγήκε τότε ο Ναρσής ο κουβικουλάριος στον ιππόδρομο και κατόρθωσε να πάρει με το μέρος του 
μερικούς από τους Βένετους, εξαγοράζοντάς τους με χρήματα. Κι αυτοί άρχισαν να φωνάζουν: 
“Ιουστινιανέ Αύγουστε, συ νικάς. Κύριε σώσε το βασιλιά Ιουστινιανό και τη βασίλισσα Θεοδώρα”. 
Τότε το πλήθος διασπάστηκε και οι στασιαστές άρχισαν να χτυπιούνται μεταξύ τους.  

           (Θεοφάνης, Χρονογραφία) 
4.  Γιατί οι νεότεροι ιστορικοί παραλληλίζουν τον Λέοντα Γ΄ τον Ίσαυρο με τον Μιλτιάδη στη μάχη του 

Μαραθώνα;  
 
*Σημείωση: Να επιλέξετε 3 ερωτήσεις από την ομάδα Α΄ και 2 από την ομάδα Β΄. 
           


