
ΟΜΑΔΑ Αϋ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ ακόλουκεσ 

ερωτιςεισ: 

1. Σα κζματα αρχικά ιταν: 

α. διοικθτικζσ περιφζρειεσ του Βυηαντινοφ κράτουσ 

β. κτιματα από τα οποία οι ςτρατιϊτεσ εξαςφάλιηαν τον οπλιςμό τουσ 

γ. ςτρατιωτικζσ μονάδεσ μετακινοφμενεσ ανά τθν επικράτεια 

δ. εφρωςτεσ και ομοιογενείσ κοινότθτεσ αγροτϊν 

 

2. Σο 800 μ.Χ. ςτζφκθκε αυτοκράτορασ ςτθ Ρϊμθ ο: 

α. Κάρολοσ ο Μζγασ (Καρλομάγνοσ) 

β. Κάρολοσ Μαρτζλοσ 

γ. Πιπίνοσ Αϋ  

δ. Κωνςταντίνοσ Σϋ 

 

3. Δεν ιταν μζςο που χρθςιμοποιοφςε θ βυηαντινι διπλωματία: 

α. οι χορθγίεσ 

β. θ ςφναψθ ςυμμαχιϊν 

γ. ο εκχριςτιανιςμόσ λαϊν 

δ. θ εγκατάςταςθ μόνιμων διπλωματικϊν αντιπροςωπειϊν 

 

4. Οι παροχζσ που παρείχε ο αυτοκράτορασ ςε ςτρατιωτικοφσ με αντάλλαγμα τθν παροχι 

ςτρατιωτικισ υπθρεςίασ ονομάηονταν: 

α. κζματα 

β. πρόνοιεσ 

γ. μιςκοί 

δ. φζουδα 

 



5. Σο Νοζμβριο του 1095 ο πάπασ Ουρβανόσ κιρυξε: 

α. τθν Πρϊτθ ταυροφορία 

β. τθν Σζταρτθ ταυροφορία 

γ. τον Ιερό πόλεμο 

δ. το χίςμα μεταξφ των δφο εκκλθςιϊν 

 

6. Ανφψωςε τθν αυτοκρατορία τθσ Νίκαιασ ο: 

α. Ιωάννθσ Καντακουηθνόσ 

β. Μιχαιλ Κομνθνόσ Δοφκασ 

γ. Ιωάννθσ Βατάτηθσ 

δ. Κωνςταντίνοσ ΙΑϋ Παλαιολόγοσ 

 

7. τθ Θεςςαλονίκθ, το 14ο αιϊνα, ςυνζβθςαν εξεγζρςεισ κακοδθγοφμενεσ από τθν παράταξθ 

των: 

α. προνοιάριων 

β. γαηιδων 

γ. βαςιλικϊν 

δ. Ζθλωτϊν 

 

8. Σθν Πόλθ ανζλαβε να υπεραςπιςτεί, ςτθν πολιορκία τθσ από το Μωάμεκ Βϋ, ο: 

α. Ιωάννθσ Σϋ Καντακουηθνόσ 

β. Ιωάννθσ Ηϋ Παλαιολόγοσ 

γ. Κωνςταντίνοσ ΙΑϋ Παλαιολόγοσ 

δ. Γεϊργιοσ κεντζρμπεθσ 

 

9. τθν ανάπτυξθ τθσ ναυςιπλοΐασ, το 15ο αιϊνα, ςυνζβαλε θ ναυπιγθςθ ενόσ νζου τφπου 

πλοίου: 

α. του αςτρολάβου 

β. τθσ καραβζλασ 



γ. του πορτολάνου 

δ. τθσ πυξίδασ 

 

10. Κατά τθν Αντιμεταρρφκμιςθ, θ Κακολικι εκκλθςία αναδιοργάνωςε ζνα μεςαιωνικό κεςμό: 

α. τθν Ιερά Εξζταςθ 

β. τθ Δίαιτα 

γ. τα ςυγχωροχάρτια 

δ. τθν Ομολογία τθσ Αυγοφςτασ   

(μονάδες 10) 

 

1.β. Να προςδιορίςετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιςτορικϊν όρων: ςτρατιωτόπια, 

προνοιάριοι. 

   (μονάδες  8+7 = 15) 

 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Μετά τισ μεταβολζσ που εκδθλϊκθκαν ςτθν εξζλιξθ τθσ αγροτικισ κοινότθτασ τον 8ο 

αιϊνα, ποια επίπτωςθ είχε θ αλλθλεγγφθ των μελϊν τθσ και πϊσ ζδραςαν οι Μακεδόνεσ 

αυτοκράτορεσ κατά των δυνατϊν; 

(μονάδες 12) 

2.β. Ποια χαρακτθριςτικά πρζπει να ζχει ο άνκρωποσ, ςφμφωνα με τουσ φορείσ του 

ανκρωπιςμοφ και ποιον τφπο ανκρϊπου αυτοί οραματίηονταν; 

(μονάδες 13) 


