
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Ιδεολογική βάση του κινήματος της εικονομαχίας υπήρξαν:  

α. οι θρησκευτικές απόψεις της Εκκλησίας της Ρώμης  

β. οι θρησκευτικές απόψεις των δύο πρώτων αυτοκρατόρων της δυναστείας των Ισαύρων  

γ. οι ανεικονικές αντιλήψεις των κατοίκων των ανατολικών επαρχιών της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας  

δ. οι αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων  

 

2. Σκλαβηνίες ονομάζονται οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων:  

α. στη Χερσόνησο του Αίμου  

β. στην Ιταλική Χερσόνησο  

γ. στα βόρεια του Δούναβη  

δ. στη Μικρά Ασία 

 

3. Την πολιτική παραχώρησης εμπορικών προνομίων στους Βενετούς εγκαινίασε ο:  

α. Ηράκλειος  

β. Λέων Γ΄  Ίσαυρος  

γ. Βασίλειος Β΄ Μακεδών 

δ. Αλέξιος Α΄ Κομνηνός 

 

4. Στους προνοιάριους ο βυζαντινός αυτοκράτορας παραχωρούσε:  

α. αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων  

β. ιδιοκτησία γης την οποία μπορούσαν να μεταβιβάσουν στα παιδιά τους 

γ. μισθό για τις υπηρεσίες τους στον στρατό 

δ. το άλογο και τον οπλισμό τους 

 

5. Η σύνοδος της Φερράρας – Φλωρεντίας:  

α. πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή του αυτοκράτορα Μανουήλ Β΄ Παλαιολόγου  



β. δεν έγινε δεκτή από τον βυζαντινό λαό 

γ. είχε ως αποτέλεσμα την αποστολή σημαντικής βοήθειας από τη Δύση στο Βυζάντιο 

δ. καθυστέρησε την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς  

(μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με εκείνα της στήλης Β. Ένα στοιχείο της 

στήλης Α περισσεύει. 

Α Β 

1. Λογοθέτης του 

Γενικού 

2. Λογοθέτης του 

Δρόμου 

3. Αυλάρχης 

4. Προνοιάριος 

5. Γενίτσαρος 

α. ανώτερο αξίωμα στο φραγκικό κράτος 

β. έφιππος πολεμιστής του βυζαντινού στρατού 

γ. ήταν υπεύθυνος για την υποδοχή των ξένων πρεσβευτών  

δ. στρατιώτης του οθωμανικού στρατού, ο οποίος είχε 

στρατολογηθεί με τη βία  

ε. στρατιώτης μισθοφόρος από τη Δύση 

στ. ήταν υπεύθυνος για τα οικονομικά της Βυζαντινής 

αυτοκρατορίας 

(μονάδες 5) 

 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ιστορικών όρων: Χαλίφης, φέουδο. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Που αποσκοπούσε το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του αυτοκράτορα Ανδρόνικου Α΄ 

Κομνηνού και γιατί απέτυχε;  

(μονάδες 12) 

2.β. Ποιες ήταν οι συνέπειες των γεωγραφικών ανακαλύψεων στην κοινωνία και στην 

επιστήμη; 

(μονάδες 13) 

 


