
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

1.α. 

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

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

1. Τα Χριστούγεννα του 800 ο Κάρολος Μαρτέλος στέφθηκε στον Άαχεν «Μέγας 

ειρηνοποιός αυτοκράτωρ, κυβερνήτης του Ρωμαϊκού Κράτους».  

2. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων πραγματοποιήθηκε από τα αδέλφια Κωνσταντίνο - 

Κύριλλο και Μεθόδιο με ιεραποστολή που οργανώθηκε το 863.     

3. Στη διάρκεια του 9ου αι. οι σκλαβηνίες που βρίσκονταν βορειοδυτικά της Χερσονήσου 

του Αίμου εξελίχθηκαν στα πρώτα κρατίδια των Σέρβων και των Κροατών. 

4. Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ουρβανός Β΄ κήρυξε την Α΄ Σταυροφορία προβάλλοντάς 

την ως θεϊκή επιθυμία. 

5. Ύστερα από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους σταυροφόρους, ιδρύθηκε στις 

νοτιοανατολικές ακτές του Ευξείνου Πόντου η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας από τον 

Θεόδωρο Λάσκαρη.  

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις:  

1. Οι σκληβηνίες αποτελούσαν μόνιμες εγκαταστάσεις στη βυζαντινή επικράτεια: 

α. Βουλγάρων 

β. Σλάβων 

γ. Αβάρων 

δ. Χαζάρων 

 

2. Το κράτος του Ισλάμ που θεμελιώθηκε μετά τον θάνατο του Μωάμεθ ονομάστηκε: 

α. Εμιράτο 

β. Πριγκηπάτο 

γ. Χαλιφάτο 

δ. Δουκάτο 

 

 



3. Στη μάχη του Κοσσυφοπεδίου (1389) νίκησαν: 

α. οι  Σέρβοι με επικεφαλής τον ηγεμόνα τους, Λάζαρο 

β. οι Κροάτες με επικεφαλής τον ηγεμόνα τους, Λάζαρο 

γ. οι Οθωμανοί με επικεφαλής τον σουλτάνο Ορχάν Α΄  

δ. οι Οθωμανοί επικεφαλής τον σουλτάνο Βαγιαζήτ. 

 

4. Στις βυζαντινές κοινότητες χωρίων οικονομικά ισχυρότεροι ήταν: 

α. οι δυνατοί 

β. οι ιερείς 

γ. οι ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες γης 

δ. οι πάροικοι 

 

5. Τρόπο άσκησης της βυζαντινής διπλωματίας δεν αποτελούσε: 

α. η αποστολή πρεσβειών 

β. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών 

γ. η κήρυξη πολέμων 

δ. οι επιγαμίες.  

(μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: εξαρχάτα, προνοιάριοι 

 (μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε την κοινωνική διαστρωμάτωση του συστήματος της φεουδαρχίας. 

(μονάδες 12) 

2.β. Να παρουσιάσετε τις προσπάθειες που κατέβαλαν οι βυζαντινοί αυτοκράτορες 

Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγος και Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος για εξασφάλιση βοήθειας από τη 

Δύση λόγω του κινδύνου της προέλασης των Οθωμανών Τούρκων και τα αποτελέσματα των 

προσπαθειών αυτών.  

(μονάδες 13) 

 


