
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ – ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΑΞΗ : Β΄  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑ : ΙΣΤΟΡΙΑ

Απαντήστε σε πέντε (5) συνολικά ερωτήσεις επιλέγοντας τρεις (3) από 

την ΟΜΑΔΑ Α΄ και δύο (2) από την ΟΜΑΔΑ Β΄.

ΟΜΑΔΑ Α΄

1) Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση:

Ι. Οι Χριστιανοί μπορούσαν να πιστεύουν ελεύθερα στη θρησκεία τους 

σύμφωνα με:

α. το Διάταγμα των Μεδιολάνων

β. την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο

γ. τη Στάση του Νίκα

ΙΙ. Ο Χριστιανισμός αντιμετώπισε τις αιρέσεις με:

α. Οικουμενικές Συνόδους

β. πολεμικές επιχειρήσεις

γ. διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους τους

ΙΙΙ. Η περίοδος της Εικονομαχίας έληξε με:

α. την αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων

β. την εξορία των εικονομάχων

γ. την απαγόρευση της παράστασης θείων προσώπων στις εικόνες

IV. Οι Σταυροφορίες είχαν:

α. θρησκευτικό χαρακτήρα

β. οικονομικό χαρακτήρα

γ. στην αρχή θρησκευτικό και βαθμιαία οικονομικό χαρακτήρα 

2) Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις που αφορούν σε 

βυζαντινούς αυτοκράτορες είναι σωστές και ποιες λάθος:

α. Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε τη μεταφορά της βυζαντινής 

πρωτεύουσας από τη Ρώμη στη Κωνσταντινούπολη μόνο για οικονομικούς 

λόγους.

β. Σκοπός του Ιουστινιανού ήταν να ξανακερδίσει η βυζαντινή 

αυτοκρατορία εδάφη στη Δύση και να φτάσει τα σύνορα της ρωμαϊκής.

γ. Ένα από τα σημαντικότερα έργα της δυναστείας του Ηράκλειου ήταν 

η ίδρυση του θεματικού στρατού.



δ. Ο Μιχαήλ Γ΄ σε συνεργασία με τον πατριάρχη Φώτιο ανέθεσαν τον 

εκχριστιανισμό των Σλάβων στον Κύριλλο και τον Μεθόδιο.

3) Τί ήταν και πώς λειτουργούσε ο θεματικός στρατός;

4) Τί ήταν η καρολίδεια γραφή;

5) Τί γνωρίζετε για την αιχμαλωσία της Αβινιόν;

ΟΜΑΔΑ Β΄

1) Κατά τη γνώμη σας είναι προτιμότερο ένα κράτος να διαθέτει εθνικό στρατό 

ή να χρησιμοποιεί μισθοφόρους και γιατί;

2) Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι το Βυζάντιο ακολούθησε την πολιτική του 

εκχριστιανισμού των γειτονικών του λαών;

3) Για ποιο λόγο καθιερώθηκε η Ειρήνη και η Ανακωχή του Θεού;

4) Γιατί καθιερώθηκε η τελετή περιβολής; (Να απαντήσετε λαμβάνοντας 

υπόψη σας το ακόλουθο κείμενο)
Η τελετή της περιβολής

Στα μέσα Απριλίου, μια Πέμπτη (του έτους 1127) δόθηκε όρκος υποταγής στον κόμη της Φλάνδρας, ως έκφραση 

σεβασμού και πίστης, με την τάξη που θα ιστορήσουμε στη συνέχεια. Πρώτα έκαναν όρκο έτσι: ο κόμης ρωτούσε τον 

μέλλοντα υποτελή αν θέλει ανεπιφύλακτα να γίνει ακόλουθός του και εκείνος απαντούσε «θέλω». Ύστερα 

αδελφώνονταν μ’ έναν ασπασμό, ενώ ο υποτελής είχε βάλει τα χέρια του στα χέρια του κόμη. Σ’ ένα δεύτερο στάδιο ο 

υποτελής έταζε αφοσίωση στον τελετάρχη του κόμη μ’ αυτά τα λόγια: «Ορκίζομαι στην πίστη μου ότι από αυτή τη 

στιγμή θα είμαι πιστός στον κόμη Γουλιέλμο και θα κρατήσω τον όρκο μου σε κάθε περίσταση, με καλή πίστη και 

χωρίς δόλο». Σ’ ένα τρίτο στάδιο ο υποτελής ορκιζόταν το ίδιο στα ιερά λείψανα των αγίων. Μετά το πέρας αυτό της 

τελετής ο κόμης με τη ράβδο, που κρατούσε στα χέρια του, έκανε τη βεβαίωση της περιβολής του αξιώματος σε 

όλους εκείνους που έταξαν σ’ αυτόν πίστη και σεβασμό και πήραν όρκο, με τον τρόπο που ιστορήσαμε.

Καλή επιτυχία !


