
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Ο εκχριστιανισμός των Βουλγάρων πραγματοποιήθηκε από: 

α. τους ιεραποστόλους Κύριλλο και Μεθόδιο 

β. τον πατριάρχη Φώτιο και τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ 

γ. τον πάπα και τον Κάρολο τον μέγα  

δ. τον βούλγαρο ηγεμόνα Βόρη.  

 

2. Το βυζαντινό χωρίον (κοινότητα) που εμφανίζεται κατά τον 6ο αι. αποτελείται από:  

α. τους βασιλικούς, τους δυνατούς και τους μικροϊδιοκτήτες 

β. τους δυνατούς, τους εμποροβιοτέχνες και τους μικροϊδιοκτήτες 

γ. τους δυνατούς και τους προνοιάριους 

δ.  τον ιερέα,  τους δυνατούς και τους ελεύθερους μικροϊδιοκτήτες.  

 

3. Κύρια αιτία του σχίσματος των εκκλησιών της Ρώμης και της Κωνσταντινούπολης ήταν:  

α. οι διαφωνίες σε θεολογικά ζητήματα 

β. η αντιπαράθεση του καρδινάλιου Ουμβέρτου με τον πατριάρχη Μιχαήλ Κηρουλάριο  

γ. το δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό ( filioque) 

δ. η διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στον χριστιανικό κόσμο από την εκκλησία της Ρώμης, 

την οποία δεν μπορούσε να αποδεχτεί η εκκλησία της Κωνσταντινούπολης.  

 

4. Στο φεουδαρχικό σύστημα οι πάροικοι: 

α. έπαιρναν γαίες ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους 

β. απολάμβαναν απόλυτη ελευθερία  

γ. αποτελούσαν την πλειονότητα των αγροτών  

δ. ήταν μικροϊδιοκτήτες 

 

5. Στους προνοιάριους ο βυζαντινός αυτοκράτορας παραχωρούσε:  

α. αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων  



β. ιδιοκτησία γης την οποία μπορούσαν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους 

γ. μισθό για τις υπηρεσίες τους στον στρατό 

δ. το άλογο και τον οπλισμό τους. 

(μονάδες 5) 

 

(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, 

αρχίζοντας από το παλαιότερο: 

α. Εξέγερση των Ζηλωτών στη Θεσσαλονίκη 

β. Μάχη του Κοσσυφοπεδίου  

γ. Πρώτη Σταυροφορία 

δ. Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους 

ε. Πρώτο Σχίσμα 

(μονάδες 5) 

 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Λογοθέτης του Δρόμου, φέουδο. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιες ήταν οι συνέπειες της δημιουργίας των θεμάτων στο αμυντικό σύστημα και την 

κοινωνική οργάνωση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας; 

(μονάδες 13) 

 

2.β. Γιατί η οικονομική πολιτική του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού χαρακτηρίζεται κερδοσκοπική;  

(μονάδες 12) 

 


