
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

(Ι) 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. Tα πρώτα θέματα οργανώθηκαν στη Μ. Ασία περί τα μέσα του 8ου αιώνα. 

2. Η Εικονομαχία κορυφώθηκε επί Κωνσταντίνου του ΣΤ’ και Ειρήνης. 

3. Ο Πιπίνος Α’ και οι γιοι του ονομάστηκαν πατρίκιοι των Ρωμαίων. 

4. Ο λογοθέτης του Γενικού είχε την ευθύνη του στρατού. 

5. Στις αρχές του 9ου αι. η αυτοκρατορία απαλλάχτηκε προσωρινά από τις αραβικές 

επιδρομές στα μικρασιατικά εδάφη. 

(μονάδες 5) 

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

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Στο πλαίσιο του οικονομικού προγράμματός του απέδωσε ιδιαίτερη σημασία 

στην ανόρθωση της αγροτικής οικονομίας: 

α. ο Θεόδωρος Λάσκαρης 

β. ο Μιχαήλ Κομνηνός Δούκας 

γ. ο Ιωάννης Βατάτζης 

δ. ο Μιχαήλ Παλαιολόγος 

 

2. Ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) επέλεξε ως έδρα του: 

α. τη Ρώμη 

β. τη Ραβέννα 

γ. το Πουατιέ 

δ. το Άαχεν 

 

3. Η συλλογή νομοθετημάτων που καθόριζε με ακρίβεια τις αρμοδιότητες του 

αυτοκράτορα και του πατριάρχη ήταν: 

α. τα Βασιλικά 



β. οι Νεαρές 

γ. η Επαναγωγή 

δ. ο Πρόχειρος Νόμος 

 

4. Ιδρυτής του Οθωμανικού κράτους θεωρείται: 

α. ο Ορχάν 

β. ο Οσμάν ή Οθμάν 

γ. ο Μουράτ Α’ 

δ. ο Βαγιαζήτ 

 

5. Τελευταία υπέκυψε στους Οθωμανούς: 

α. η Προύσα 

β. η Νίκαια 

γ. η Κωνσταντινούπολη 

δ. η Τραπεζούντα 

(μονάδες 5) 

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

στρατιωτόπια. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε τους τρόπους και τα μέσα της βυζαντινής διπλωματίας για να 

επιτύχει τους σκοπούς της και να αναφέρετε τον ρόλο του αυτοκράτορα και του 

Λογοθέτη του Δρόμου. 

(μονάδες 13) 

2.β. Να αναφέρετε τα μέτρα που πήρε ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) για να 

ενισχύσει την εσωτερική οργάνωση του κράτους του. 

(μονάδες 12) 

 

 


