
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.   

(Ι) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Δύο (2) στοιχεία της 

στήλης Α περισσεύουν. 

Α Β 

1. Αυτοκράτορας 

Ηράκλειος 

2. Αυτοκράτειρα Ειρήνη 

3. Πατριάρχης Φώτιος 

4. Αυτοκράτορας Αλέξιος 

Α΄ Κομνηνός 

5. Αυτοκράτορας Ιωάννης 

Η΄ Παλαιολόγος 

6. Αυτοκράτειρα Θεοδώρα 

7. Αυτοκράτορας Μιχαήλ 

Η΄ Παλαιολόγος 

α. Το 867 απέρριψε το δόγμα του filioque και 

αναθεμάτισε τον πάπα Νικόλαο. 

β. Ανακατέλαβε την Κωνσταντινούπολη το 1261 και 

ανασυγκρότησε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

γ. Με τη σύνοδο που συγκλήθηκε στην Κωνσταντινού-

πολη τον Μάρτιο του 843 αποκατέστησε τη λατρεία των 

εικόνων. 

δ. Υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο βασιλεύς, πιστός εν 

Χριστώ, εγκαταλείποντας τους παλαιούς ρωμαϊκούς 

τίτλους. 

ε. Κατέστησε τον στρατό κυρίαρχη τάξη της βυζαντινής 

κοινωνίας και με την οικονομική πολιτική που εφάρμοσε 

επιδείνωσε τη θέση του λαού. 

(μονάδες 5) 

 

(ΙΙ) 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. Οι αραβικές κατακτήσεις περιόρισαν τα θαλάσσια σύνορα της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας στη γραμμή Κρήτη – Κύπρος – Λυκία/Κιλικία. 

2. Ο Πιπίνος ο Α΄ κατόρθωσε να αναχαιτίσει την προέλαση των Αράβων στην Ευρώπη στη 

μάχη του Πουατιέ το 732. 

3. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων οργανώθηκε από το βυζαντινό κράτος με την 

αποστολή των αδελφών Κωνσταντίνου-Κύριλλου και Μεθόδιου. 

4. Οι δυνατοί ήταν ιδιοκτήτες μεγάλων εκτάσεων γης και κατείχαν τη μεγαλύτερη 

οικονομική δύναμη στις κοινότητες χωρίων. 



5. Οι Μεγάλοι Κομνηνοί, μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους 

σταυροφόρους, ίδρυσαν το Δεσποτάτο της Ηπείρου. 

(μονάδες 5) 

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: στρατιωτόπια, τελετή 

της περιβολής.  

(μονάδες 7+8= 15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε τους λόγους που επέβαλαν τη στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας 

κατά τη μεσοβυζαντινή εποχή και τους τρόπους με τους οποίους αυτή εκφράστηκε. 

(μονάδες 13) 

2.β. Να παρουσιάσετε τις σημαντικότερες στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις των Οθωμανών 

κατά τον 14ο αι..  

(μονάδες 12) 

 

  


