
ΟΜΑΔΑ Α΄  
1o ΘΕΜΑ  

1.α.  

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

προτάσεις:   

1. Το έτος αποδημίας του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα (622) θεωρείται η αφετηρία:  

α. της δημόσιας διδασκαλίας του για τη νέα θρησκεία  

β. του χρονολογικού συστήματος των Αράβων  

γ. της πολιτικής διάσπασης της Αραβικής Χερσονήσου  

δ. της νεότερης ιστορίας των Αράβων  

  

2. Ιδρυτής της δυναστείας των Καρολιδών θεωρείται:  

α. ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) 

β. ο  Πιπίνος  

γ. ο Κάρολος Μαρτέλος  

δ. ο Βόρης  

  

3. Το πρακτικό εγχειρίδιο που περιλάμβανε διατάξεις Δημοσίου και Αστικού Δικαίου στα 

χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας φέρει το όνομα:  

α. Πρόχειρος Νόμος   

β. Επαναγωγή  

γ. Βασιλικά  

δ. Νεαρές  

  

4. Στα μέσα του 11ου αιώνα πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη και τη Βόρεια Ιταλία μια:  

α. αστική επανάσταση  

β. γεωργική επανάσταση  

γ. εμπορική επανάσταση  

δ. βιομηχανική επανάσταση  

  



5. Τον Νοέμβριο του 1095 κήρυξε την Α΄ Σταυροφορία:  

α. ο στρατηγός Βονιφάτιος ο Μομφερρατικός  

β. ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄  

γ. ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός   

δ. ο πάπας Ουρβανός Β΄   

(μονάδες 5)  

(II) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο της 

στήλης Β΄ περισσεύει.  

 Α΄  Β΄  

1. Λέων Γ΄   Ίσαυρος  

2. Μιχαήλ Γ΄  

3. Ανδρόνικος Α ΄Κομνηνός  

4. Αλέξιος Ε΄ Δούκας Μούρτζουφλος  

5. Θεόδωρος Λάσκαρης  

  

α. επί της βασιλείας του επιτεύχθηκε ο εκχριστιανισμός 

των Σλάβων  

β. το 1208 στέφθηκε αυτοκράτορας και βασιλιάς των 

Ρωμαίων  

γ. εξαπέλυσε την πρώτη επίθεση κατά των εικόνων  

δ. αγωνίστηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και τις 

καταχρήσεις στη δημόσια διοίκηση  

ε. ίδρυσε και οργάνωσε το κράτος της Ηπείρου  

στ. κατέλαβε πραξικοπηματικά τον θρόνο  

(μονάδες 5)  

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

(μονάδες 7+8=15)  

 

2o ΘΕΜΑ  

2.α. Ποια πολιτική ακολούθησαν οι Βυζαντινοί απέναντι στις ιταλικές πόλεις κατά τη διάρκεια 

του 10ου  αιώνα;   

(μονάδες 12)  

2.β. Να παρουσιάσετε αναλυτικά τα επιτεύγματα του μονάρχη της Αυτοκρατορίας της Νίκαιας 

Ιωάννη Βατάτζη στην  εσωτερική (οικονομική και κοινωνική) και εξωτερική πολιτική.  

 (μονάδες 13)  


