
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. Το Κοράνι καθορίζει μόνο τη θρησκευτική συμπεριφορά των πιστών. 

2. Το πρώτο επίσημο εικονομαχικό διάταγμα (730) βρήκε αντίθετη την εκκλησία της Ρώμης. 

3. Οι πρόνοιες αποτελούσαν ιδιοκτησία του κράτους. 

4. Αφορμή για την εμφάνιση των σταυροφόρων μπροστά στα τείχη της Κωνσταντινούπολης 

ήταν η αποκατάσταση του Ισαάκιου Β΄ Αγγέλου στον βυζαντινό θρόνο.  

5. Μετά την πτώση του Βυζαντίου, ως αποδέκτης και συνεχιστής της Βυζαντινής 

πνευματικής κληρονομιάς εμφανίστηκε η ορθόδοξη Βουλγαρία. 

  

 (μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Τα εξαρχάτα της Ραβέννας και της Καρχηδόνας ίδρυσε ο:  

α. Μαυρίκιος 

β. Λέων Γ΄ Ίσαυρος 

γ. Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 

δ. Ανδρόνικος Α΄ 

 

2. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στη Βαλκανική είναι γνωστές με το όνομα: 

α. θέματα 

β. πρόνοιες 

γ. κοινότητες χωρίων 

δ. σκλαβηνίες 

 

3. Το 732 ο αυλάρχης Κάρολος Μαρτέλος αναχαίτισε στο Πουατιέ της Γαλλίας την 

προέλαση των: 

α. Σλάβων 

β. Αράβων 



γ. Λογγοβάρδων 

δ. Αβάρων 

 

4. Το Πρώτο Σχίσμα χρονολογείται το: 

α. 622 

β. 867 

γ. 1054 

δ. 1204 

 

5. Το σπουδαιότερο μέσο για να στηρίξει το Βυζάντιο την ασφάλειά του και τη διεθνή 

δύναμή του ήταν: 

α. η βυζαντινή διπλωματία 

β. η σύναψη συμμαχιών 

γ. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών 

δ. η σύναψη εμπορικών συνθηκών   

(μονάδες 5) 

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

Επαναγωγή. 

(μονάδες 8+7 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Να κατονομάσετε τα χαρακτηριστικά της γεωργικής επανάστασης που 

πραγματοποιήθηκε στα μέσα του 11ου αιώνα στη Δυτική Ευρώπη, επισημαίνοντας και τα 

αποτελέσματά της. 

(μονάδες 15)  

 

2.β. Τι αποφασίστηκε στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας και πώς επηρέασαν οι αποφάσεις 

της Συνόδου τις σχέσεις του Βυζαντινού λαού με τους Λατίνους;    

(μονάδες 10)  

 

 


