
ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ 

ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ 

 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

Α1. Να χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις με την ένδειξη Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ). 

α) Ιδεολογική βάση της Εικονομαχίας υπήρξαν οι ανεικονικές αντιλήψεις των κατοίκων των 

ανατολικών επαρχιών της βυζαντινής αυτοκρατορίας. 

β) Το κίνημα του Θωμά του Σλάβου μπορεί να θεωρηθεί λαϊκή εξέγερση. 

γ) Κύρια αιτία του Σχίσματος (1054) υπήρξε η διαφωνία των δύο Εκκλησιών πάνω στο filioque. 

δ) Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός με την πολιτική του υποστήριξε τα συμφέροντα της στρατιωτικής 

αριστοκρατίας. 

ε) Οι οικονομικές μεταβολές που επήλθαν μετά τις Ανακαλύψεις οδήγησαν καταλυτικά και στη 

διαφοροποίηση της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην Ευρώπη. 

Μονάδες 10 

 

 

Α2. Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:  σκλαβηνίες, πρόνοια, ανθρωπισμός, 

ευρωπαϊκός διαφωτισμός. 

Μονάδες 12 

 

 

Α3. Τι γνωρίζετε για τα θέματα στη Βυζαντινή αυτοκρατορία κατά τον 7ο αι.; 

 

Μονάδες 14 

 

 

Α4. Ποια μέτρα έλαβε η Καθολική Εκκλησία (Αντιμεταρρύθμιση) απέναντι στη θρησκευτική 

μεταρρύθμιση του Λούθηρου; 

Μονάδες 14 

 

 

  



ΟΜΑΔΑ Β΄ 

Β1. Με βάση την πηγή να επισημάνετε και να σχολιάσετε τους στόχους που επιδιώκει  με το 

συγγραφικό του έργο ο Ρήγας Φεραίος. 

 

 «Να αναλάβη το πεπτωκός ελληνικόν γένος» 

Κάθε νουνεχής φιλόπατρις λυπείται βλέποντας τους δυστυχείς απογόνους των ευκλεεστάτων 

Αριστοτέλους και Πλάτωνος ή πάντη γεγυμνωμένους από την ιδέαν της φιλοσοφίας ή, αφού 

εγήρασαν επικεκυφότες εις τα μόνα τα σπάνια της ελληνικής διαλέκτου βιβλία, να εκαρποφορήθησαν 

πολλά ολίγον ή παντελώς. 

Όντας φύσει φιλέλλην, δεν ευχαριστήθην μόνον απλώς να θρηνήσω την κατάστασιν του Γένους μου, 

αλλά και συνδρομήν να επιφέρω επάσχισα, όσον το επ’  εμοί, απανθίζοντας από τε της γερμανικής 

και γαλλικής γλώσσης τα ουσιωδέστερα της Φυσικής Ιστορίας, τα οποία, δια να γένουν πλέον 

εύληπτα, συνέπονται κατ’ ερωταπόκρισιν διδασκάλου και μαθητού, έως εις ένα μέρος. 

Αναγιγνώσκοντες λοιπόν, οι μέν αγχίνοες ας επικαρπώνται τα ωφελήματα, οι δε τρόφιμοι ήδη και 

θιασώται της Φυσικής ας μη με κατηγορήσουν δια το ύφος. Αλλ’ ας καταβάλουν ευμενώς έκαστος 

έρανον, ό,τι βούλεται οπού, βοηθούμενον πανταχόθεν, να αναλάβη το πεπτωκός Ελληνικόν Γένος. 

Από τον πρόλογο του βιβλίου του Ρήγα, Φυσικής Απάνθισμα (1790) 

Μονάδες 25 

 

 

Β2. Αφού λάβετε υπόψη σας την παρακάτω πηγή, να διατυπώσετε την οικονομική αντίληψη – θεωρία 

που αναπτύχθηκε στον αντίποδα της θεωρίας του μερκαντιλισμού και να αναφέρετε τις συνέπειες 

που αυτή επέφερε στην οικονομική και κοινωνική δομή της Ευρώπης κατά το 18ο και 19ο αι. 

 

Προστατευτισμός ή Μερκαντιλισμός-Κολμπερισμός 

Οικονομική πρακτική μάλλον παρά θεωρία, που είχεεπικρατήσει στη δυτική Ευρώπη από το 16ο 

αιώνα ως το 18ο, σύμφωνα με την οποία ο πλούτος μιας χώρας βασιζόταν στα αποθέματα σε 

πολύτιμα μέταλλα που διέθετε. Κατά συνέπεια κάθε κράτος επιδίωκε να έχει ενεργητικό εμπορικό 

ισοζύγιο, ώστε να εισάγονται πολύτιμα μέταλλα από το πλεόνασμά του, Για την επίτευξη του στόχου 

αυτού εφάρμοζε κρατικό παρεμβατισμό, ενθαρρύνοντας την εξαγωγή προϊόντων και 

αποθαρρύνοντας τις εισαγωγές. 

Μονάδες 25 

 


