
 

 

                           ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ  
                           ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡ. ΜΑΪΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ  
      ΤΑΞΗ Β΄                                                        ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
 
                                                ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1. Ποιες τάξεις διαμορφώθηκαν στη ρωμαϊκή κοινωνία το 2ο αι. π.Χ. μετά τους 
κατακτητικούς πολέμους και τι γνωρίζετε γι’ αυτές; 

2. Ποια ήταν η διαφορά ανάμεσα στην κοινωνική τάξη και κοσμοθεωρία που 
καθιέρωνε ο Χριστιανισμός και στο κοινωνικό σύστημα της ρωμαϊκής 
αυτοκρατορίας; 

3. Ποια ήταν τα στρατηγικά και οικονομικά πλεονεκτήματα του Βυζαντίου και 
ποια ήταν η σημασία της μεταφοράς της πρωτεύουσας του ρωμαϊκού κράτους 
σ’ αυτό; 

4. α) Ποιο είναι το βασικό περιεχόμενο του κηρύγματος του Μωάμεθ; 
β) Τι γνωρίζετε για την πολιορκία της Κων/πολης (673-678) από τους 
Άραβες; 

5. Ποιες ήταν οι ρίζες της εικονομαχίας και πόσο παλιό και επικίνδυνο ήταν το        
      πρόβλημα της λατρείας των εικόνων; 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 
Να απαντήσετε στις τρεις (3) από τις πέντε (5) ερωτήσεις της Ομάδας Α΄.  (12 
μονάδες). 
 
                                        ΟΜΑΔΑ Β΄ 
1. Στο ακόλουθο κείμενο ο Τιβέριος Γράκχος  μιλάει στο ρωμαϊκό λαό: 

Πλούταρχος, Τιβέριος Γράκχος,IX, 5-6, μετάφραση (Κείμενο 4, σελ. 31-32 
του σχολικού βιβλίου). 

           Αφού λάβετε υπόψη σας το περιεχόμενο του λόγου του, να το συσχετίσετε με     
           το περιεχόμενο του αγροτικού νόμου που θέσπισε. 

2. Στο ακόλουθο κείμενο περιγράφεται το αιματηρό τέλος της Στάσης του 
«νίκα»: Προκόπιος Ιστορία των πολέμων, I, XXIV, 50-54, μετάφραση 
(Κείμενο 4, σελ. 148-149 του σχολικού βιβλίου). 

            Αφού συσχετίσετε το κείμενο με τις ιστορικές σας γνώσεις, προσπαθήστε να  
            αναζητήσετε αφενός τα αίτια της αποτυχίας και αφετέρου τις συνέπειες της    
            καταστολής της Στάσης. 

3. Να αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητα του διοικητικού θεσμού των 
«θεμάτων», αφού λάβετε υπόψη και το περιεχόμενο του ακόλουθου κειμένου: 
(μετάφραση) Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, Περί θεμάτων  
Κείμενο 5 σελ. 184 του σχολικού βιβλίου. 

4. Γιατί η στροφή στην αρχαία ελληνική κληρονομιά, που παρατηρείται στην 
περίοδο της Μακεδονικής δυναστείας, θεωρείται προμήνυμα της 
Αναγέννησης; 

 
 
ΟΔΗΓΙΑ: 
Να απαντήσετε στις δύο (2) από τις τέσσερις (4) ερωτήσεις της Ομάδας Β΄. (8 
μονάδες) 
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