
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

στήλης Β περισσεύουν. 

Α Β 

1. Θεόδωρος Λάσκαρης  

 

2. Πιπίνος Α΄ 

 

3. καρδινάλιος Ουμβέρτος 

 

4. πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ 

 

5. Κωνσταντίνος Ε΄ (Ίσαυρος) 

 

α. επί της βασιλείας του κορυφώθηκε η Εικονομαχία.  

β. συνέλαβε την ιδέα της διοργάνωσης της Τέταρτης 

Σταυροφορίας. 

γ. αναζήτησε βοήθεια στη Δύση για την αντιμετώπιση 

των Οθωμανών. 

δ. δώρισε στην Αγία Έδρα εδάφη από τη Ραβέννα έως τη 

Ρώμη και πήρε τον τίτλο του πατρικίου των Ρωμαίων.  

ε. συγκεντρώθηκαν γύρω του με επίκεντρο τη Νίκαια της 

Βιθυνίας οι πιστές δυνάμεις του Βυζαντίου. 

στ. φέρει σημαντικές ευθύνες για το Σχίσμα του 1054. 

ζ. υπερασπίστηκε την Κωνσταντινούπολη κατά την 

πολιορκία της από τους Οθωμανούς. 

(μονάδες 5) 

 

(ΙΙ) 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. Με την εποικιστική πολιτική που εφάρμοσε το Βυζαντινό κράτος από τα μέσα του 7ου έως 

τα μέσα του 9ου αι., σλαβικοί πληθυσμοί από τις σκλαβηνίες της Μ. Ασίας μεταφέρθηκαν στις 

σκλαβηνίες της Μακεδονίας, της Θράκης και της Νότιας Ελλάδας.  

2. Οι αραβικές επιδρομές ευνόησαν την ανάπτυξη του εμπορίου και τις αγροτικές 

δραστηριότητες των πληθυσμών της Μικράς Ασίας.   

3. Με τη γεωργική επανάσταση που πραγματοποιήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στα μέσα του 

11ου αι. αυξήθηκαν οι καλλιεργήσιμες γαίες και υιοθετήθηκαν τεχνολογικές καινοτομίες. 

4. Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός εφάρμοσε οικονομική πολιτική που στόχευε στη νομισματική 

σταθερότητα.  



5. Με την οικοδόμηση του Ρούμελη-Χισάρ οι Οθωμανοί επιδίωκαν να ανακόψουν τον 

ανεφοδιασμό της Κωνσταντινούπολης από τις πόλεις του Ευξείνου Πόντου.  

(μονάδες 5) 

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

Αναγέννηση. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια μέτρα πήρε ο Καρλομάγνος για την εσωτερική οργάνωση του Φραγκικού κράτους;  

(μονάδες 12) 

2.β. Πώς επέδρασαν στον μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής κοινωνίας οι οικονομικές 

μεταβολές που επέφεραν οι Ανακαλύψεις; 

(μονάδες 13) 


