
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

(Ι) Να  επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις παρακάτω 

ερωτήσεις: 

1. Σκλαβηνίες ονομάζονται οι:  

α. μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στη Χερσόνησο του Αίμου  

β.  μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων μόνο σε εδάφη της σημερινής Ελλάδας  

γ.  μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων σε εδάφη της Μ. Ασίας  

δ.  μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων σε εδάφη της Ιταλικής Χερσονήσου 

 

2. Σημαντικός παράγοντας  της εξάπλωσης του Ισλάμ ήταν:  

α. η ιεραποστολική δράση των Χαλιφών 

β. ο ιερός πόλεμος 

γ.  ο προσηλυτισμός των χριστιανών ηγετών στο Ισλάμ  

δ.  τα δάνεια στοιχεία από τη Χριστιανική και Ιουδαϊκή θρησκεία 

 

3. Η στέψη του Καρόλου του Μεγάλου ως αυτοκράτορα στη Ρώμη:  

α. είχε ως αποτέλεσμα τη βελτίωση των σχέσεων Ανατολής-Δύσης   

β. συνέβαλε στη γλωσσική, πολιτική και θρησκευτική ένωση της οικουμένης 

γ. έγινε από τον πάπα και επικυρώθηκε από τον πατριάρχη 

δ. θεωρήθηκε σκάνδαλο και σφετερισμός των δικαιωμάτων των Βυζαντινών στη ρωμαϊκή 

κληρονομιά 

 

4. Ο Ιωάννης Βατάτζης: 

α. ίδρυσε την Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας 

β. ανέκτησε την Κωνσταντινούπολη από τους Φράγκους  

γ. επέβαλε δυσβάσταχτη φορολογία στους φτωχούς αγρότες  

δ. κατέστησε την Αυτοκρατορία της Νίκαιας διεθνώς υπολογίσιμη δύναμη 

 

 

 



5. Μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς:  

α. έσβησε η πνευματική παράδοση του Βυζαντίου 

β. απορρίφθηκε από τη Δυτική Ευρώπη η βυζαντινή πνευματική παράδοση στα χρόνια  του 

Ανθρωπισμού και της Αναγέννησης 

γ. κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων του Βυζαντίου φιλοδόξησε να γίνει η Ρωσία  

δ. κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων του Βυζαντίου φιλοδόξησε να γίνει η 

Οθωμανική Αυτοκρατορία 

 (μονάδες 5)  

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

στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. Αποκατάσταση των εικόνων 

2. Πρώτο Σχίσμα 

3. Υποτίμηση του νομίσματος 

4. Εξελληνισμός του Βυζαντινού κράτους 

5. Αυτοκρατορία της Νίκαιας 

α. Ηράκλειος 

β. πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος 

γ. πατριάρχης Φώτιος 

δ. Θεοδώρα  

ε. Ιωάννης Βατάτζης 

στ. καρδινάλιος  Ουμβέρτος 

ζ. Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 

 (μονάδες 5)  

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

προνοιάριοι. 

(μονάδες 7+8 = 15)  

 

 2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Μέσα σε ποιες οικονομικές συνθήκες διαμορφώθηκε η μεσαία τάξη στο Βυζάντιο κατά 

τον 10ο και 11ο αι., ποιες ήταν οι οικονομικές της δραστηριότητες και ποια ήταν η  ανάμειξή 

της στην πολιτική ζωή;  

(μονάδες 13)  

2.β. Ποιες μεταβολές στις αγροτικές πρακτικές συνιστούν τη γεωργική επανάσταση κατά τον 

11ο αι. στη Δυτική Ευρώπη και ποιες είναι οι συνέπειες των μεταβολών αυτών για τον 

πληθυσμό;  

(μονάδες 12)  


