
OMAΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α. 

(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Οι Άβαροι ήταν νομαδικό φύλο ασιατικής καταγωγής, με στρατιωτική και πολιτική 

οργάνωση.   

2. Την ανώτατη στρατιωτική και πολιτική εξουσία του θέματος ασκούσε ο στρατηγός.  

3. Στη μάχη στο Πουατιέ της Γαλλίας (732) ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) αναχαίτισε 

την προέλαση των Αράβων.  

4. Με τις «Νεαρές» καθορίζονταν με ακρίβεια οι αρμοδιότητες του αυτοκράτορα και του 

πατριάρχη.  

5. Οι σταυροφόροι εκπορθητές της Κωνσταντινούπολης δεν επέβαλαν το δίκαιο του 

κατακτητή και δεν προχώρησαν σε σφαγές και λεηλασίες.   

(μονάδες 5) 

(IΙ) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες 

ερωτήσεις: 

1. Ο Μωάμεθ: 

α. γνώριζε τον Χριστιανισμό 

β. γνώριζε τον Ιουδαϊσμό 

γ. γνώριζε τον Χριστιανισμό και τον Ιουδαϊσμό 

δ. κατηγορήθηκε από τους συμπατριώτες του ως ειδωλολάτρης 

 

2. Ο Καρλομάγνος επέλεξε ως έδρα του: 

α. τη Ρώμη 

β. το Πουατιέ 

γ. την εκκλησία του Αγίου Πέτρου 

δ. το Άαχεν 

 

3. Η βυζαντινή  διπλωματία χρησιμοποιούσε διάφορα μέσα, αλλά το σπουδαιότερο ήταν: 

α. η σύναψη συμμαχιών 

β. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών  



γ. οι χορηγίες 

δ. η συχνότατη αποστολή πρέσβεων σε ξένες χώρες  

 

4. Η επίσημη αναγνώριση ενός άρχοντα ως υποτελούς ενός άλλου ισχυρότερου άρχοντα 

στη φεουδαρχική εποχή γινόταν με: 

α. το αλληλέγγυον  

β. την τελετή της περιβολής  

γ. το δικαίωμα είσπραξης φόρων 

δ. την πρόνοια 

 

5. Κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων του Βυζαντίου, μετά την Άλωση από τους 

Τούρκους, φιλοδόξησε να γίνει:  

α. η Ρωσία 

β. η Ρώμη 

γ. η Ήπειρος 

δ. η Νίκαια 

(μονάδες 5)  

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Χαλίφης, πρόνοιες. 

(μονάδες 7+8 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια μέτρα πήρε ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος), για να ενισχύσει την εσωτερική 

οργάνωση του κράτους του;  

(μονάδες 12)  

2.β. Να καταγράψετε τα βασικά στοιχεία της οικονομικής πολιτικής του Αλεξίου Α΄ 

Κομνηνού.     

(μονάδες 13) 

          

 

 


