
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ Β'

ΟΜΑΔΑ Α'. (Να επιλέξετε τα τρία από τα πέντε θέματα)

1. Ποιοι παράγοντες επηρέασαν τους Ισαύρους για να εισηγηθούν την εικονομαχία;

2. Να εξηγήσετε τους όρους: Σχίσμα των δύο Εκκλησιών, Έτος της Εγίρας, 

Αναγέννηση, Αντιμεταρρύθμιση.

3. Να κατατάξετε κατά χρονολογική σειρά τα παρακάτω γεγονότα και να σημειώσετε 

για το καθένα την απαραίτητη χρονολογία.

Στάση Νίκα

Μάχη Κλειδιού

Μυριοκέφαλο

Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης

Διάταγμα των Μεδιολάνων

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από Οθωμανούς

Μάχη του Ματζικέρτ

Άλωση της Κωνσταντινούπολης από Σταυροφόρους

4.  Τι ονομάζουμε "σταυροφορίες" και ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη γένεση της 

σταυροφορικής κίνησης;

5. Νομοθεσία του Ιουστινιανού.

α) Αναφορά και περιεχόμενο του νομοθετικού έργου.

β) Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό Δίκαιο;

ΟΜΑΔΑ Β'. (Να επιλέξετε τα δύο από τα τέσσερα θέματα)

5. Ποιοι ήταν οι κυριότεροι παράγοντες που ευνόησαν την επέκταση και επικράτηση 

των Οθωμανών στα Βαλκάνια;



2.   Να μελετήσετε τις πηγές και να απαντήσετε στις ερωτήσεις: ποια ήταν τα κίνητρα των 

Ανακαλύψεων και σε ποια περιοχή νόμισε ότι έφτασε ο Κολόμβος;

3. Μελετώντας το παράθεμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε

στα ερωτήματα:

α) Γιατί οι Μακεδόνες αυτοκράτορες πήραν μέτρα κατά των δυνατών; Τι όριζε το 

"αλληλέγγυον" του Βασιλείου Β';

β) Ποια σημασία είχε για το κράτος η διατήρηση και προστασία της τάξης των ελεύθε-

ρων αγροτών από την αρπακτική συμπεριφορά των δυνατών;

Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών 
(Νεαρή του 934)

  Η εξουσία τέτοιων ισχυρών προσώπων αύξησε υπερβολικά
   τη μεγάλη ταλαιπωρία των φτωχών, διότι [οι δυνατοί] με το 

πλήθος των οικόσιτων υπηρετών τους, των μίσθαρνων οργά-
νων τους και των άλλων παρατρεχάμενων και ακολούθων 
τους προκάλεσαν βίαιες επιθέσεις, διώξεις, αγγαρείες (υπο-
χρεωτική προσφορά υπηρεσιών), άλλες θλίψεις και στενοχώ-
ριες (στους φτωχούς) και προξένησαν μεγάλη καταστροφή 
στο κοινό συμφέρον [...].

Αλλά η ύπαρξη πολλών μικροϊδιοκτητών προσφέρει μεγάλα 
οφέλη στο κράτος καθώς αυτοί πληρώνουν φόρους και πα-
ρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες στο κράτος. Τα οφέλη αυτά 
θα εκλείψουν, αν μειωθεί ο αριθμός των μικροκτηματιών. 
Όσοι λοιπόν είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια ασφάλεια 
πρέπει να απαλλαγούν από τους ταραξίες, να απομακρύνουν 
τα ενοχλητικά στοιχεία και να διασφαλίσουν τη δημόσια σω-
τηρία.
Ν. Svoronos, Les novelles des smperaurs Macidoniens..., 
έκδ. Π. ΓουναρΙδης, Ε.Ι.Ε./Κ.Β.Ε-ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, 85.

4. Να παρουσιάσετε το εκπαιδευτικό σύστημα στο Βυζάντιο και να το συγκρίνετε με το

σύστημα που ισχύει σήμερα στην Ελλάδα.

Ο Διευθυντής Η Εισηγήτρια 


