
ΟΜΑΔΑ Α΄  

 

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

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

ερωτήσεις:  

1. Τα πρώτα θέματα οργανώθηκαν τον 7ο αι:  

α. στη Μικρά Ασία 

β. στη Βαλκανική Χερσόνησο 

γ.  στο Φραγκικό κράτος  

δ. στη Δυτική Ευρώπη 

 

2. Τα εικονομαχικά μέτρα που έλαβε η κεντρική εξουσία του Βυζαντινού κράτους 

δικαιολογούνται πολιτικά από:  

α. έναν σεισμό μεταξύ Θήρας και Θηρασίας 

β. τη βούληση των δύο πρώτων Ισαύρων αυτοκρατόρων (Λέοντος Γ΄ και Κωνσταντίνου Ε΄) 

γ. την κρισιμότητα των περιστάσεων λόγω των απειλών που δεχόταν η αυτοκρατορία από 

τους Άραβες και τους Σλάβους  

δ. την εκδήλωση της θεϊκής οργής 

 

3. Στο σύστημα της φεουδαρχίας:  

α. τη μεγάλη μάζα του πληθυσμού αποτελούσαν οι φεουδάρχες 

β.  ο στρατός τέθηκε κάτω από την ηγεσία των φεουδαρχών 

γ. προϋπόθεση για την ένταξη στον κλήρο ήταν η τελετή περιβολής 

δ.  ο στρατός τέθηκε κάτω από την ηγεσία του αυτοκράτορα 

 

4. Διαφωνίες που οδήγησαν στο Σχίσμα των δύο Εκκλησιών  ήταν:  

α. η χρήση των αζύμων στη Θεία Λειτουργία  

β. το Δόγμα της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό 

γ. η νηστεία του Σαββάτου 

δ. όλα τα παραπάνω 

 



5. Ο βυζαντινός λαός μετά τη Σύνοδο της  Φερράρας – Φλωρεντίας:  

α. υποστήριζε θερμά την ένωση των δύο Εκκλησιών 

β. εξέφρασε εχθρικό αίσθημα κατά των Λατίνων 

γ. αποδέχθηκε το πρωτείο της Ρώμης έναντι της Κωνσταντινούπολης 

δ. αποδέχθηκε την υποταγή της Ορθόδοξης στην Καθολική Εκκλησία 

(μονάδες 5)  

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

στήλης Α περισσεύουν.  

Α Β 

1. Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 

2. καρδινάλιος Ουμβέρτος   

3. Ορχάν  

4. Ιωάννης Βατάτζης 

5. Κωνσταντίνος- Κύριλλος  

6. πατριάρχης Μιχαήλ Κηρουλάριος 

7. πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ 

α. Αυτοκρατορία της Νίκαιας 

β. Πρόνοιες  

γ. Δ΄ Σταυροφορία 

δ. Αποστολή στη Μοραβία 

ε. Κατάληψη της Καλλίπολης (1354) 

(μονάδες 5) 

 

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

του Δρόμου. 

(μονάδες 8+7 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιες κοινωνικές ομάδες  συγκροτούν το βυζαντινό χωρίον (= κοινότητα) από τον 6ο 

αιώνα και κάτω από ποιες συνθήκες οι μικροκαλλιεργητές μετατρέπονταν σε παροίκους;  

(μονάδες 12)  

2.β. Σε ποιες γεωγραφικές περιοχές και με ποιους τρόπους συνεχίστηκε η επιρροή της 

πνευματικής παράδοσης του Βυζαντίου μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης;  

(μονάδες 13)   

 

 


