
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. Ο ανταγωνισμός μεταξύ πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης και Ρωμαιοκαθολικής 

Εκκλησίας για τον εκχριστιανισμό των Μοραβών είχε ως συνέπεια το Πρώτο Σχίσμα (867). 

2. Με το αλληλέγγυο επλήγησαν ιδιαίτερα οι μικροκαλλιεργητές, που προτιμούσαν να 

εγκαταλείπουν τους κλήρους τους. 

3. Ένας από τους τρόπους άσκησης διπλωματίας για το Βυζαντινό κράτος ήταν οι χορηγίες σε 

χρήμα ή δώρα σε ξένους ηγεμόνες.  

4. Οι πρόνοιες ήταν ιδιοκτησία του προνοιάριου και μεταβιβάζονταν από τον πατέρα στον 

πρωτότοκο γιο. 

5. Με την εφεύρεση της τυπογραφίας στα μέσα του 15ου αι. δόθηκε ώθηση στη διάδοση των 

ιδεών της Αναγέννησης. 

(μονάδες 5)  

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

ερωτήσεις:  

1. Η βυζαντινή κυριαρχία στη Μεσόγειο περιορίστηκε λόγω της επέκτασης: 

α. των Σλάβων 

β. των Αβάρων 

γ. των Βουλγάρων 

δ. των Αράβων 

 

2. Ο Βασίλειος Β΄ συνήψε ευνοϊκή εμπορική συνθήκη με: 

α. τους Γενουάτες 

β. τους Βενετούς 

γ. τους Νορμανδούς 

δ. τους Λογγοβάρδους 

  

3. Στο κίνημα των Ζηλωτών της Θεσσαλονίκης συμμετείχαν: 

α. η μεσαία και οι κατώτερες τάξεις  



β. οι ελεύθεροι αγρότες και οι πάροικοι 

γ. οι αριστοκράτες 

δ. ο στρατός 

 

4. Η πρώτη πόλη που κατέκτησαν οι Οθωμανοί σε ευρωπαϊκά εδάφη ήταν: 

α. το Διδυμότειχο 

β. η Καλλίπολη 

γ. η Αδριανούπολη 

δ. το Κοσσυφοπέδιο 

 

5. Τον περίπλου της Γης για πρώτη φορά πραγματοποίησε: 

α. ο Βαρθολομαίος Ντιάζ 

β. ο Αλβαρέζ Καμπράλ 

γ. ο Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

δ. ο Αμέρικο Βεσπούτσι 

(μονάδες 5) 

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

Αντιμεταρρύθμιση.  

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε τους λόγους που επέβαλαν στο Βυζαντινό κράτος την υιοθέτηση 

εικονομαχικής πολιτικής στις αρχές του 8ου αιώνα.   

(μονάδες 12) 

2.β. Να εξηγήσετε γιατί οι μεταρρυθμίσεις του Καρλομάγνου αποτελέσαν σταθμό για τη 

διαμόρφωση και ανάπτυξη του συστήματος της φεουδαρχίας. 

(μονάδες 13) 

 


