
OMAΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α. 

(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη 

λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση: 

1. Πρωτεργάτης του κινήματος της Εικονομαχίας ήταν ο Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός.   

2. Οι μόνιμες εγκαταστάσεις των Σλάβων στη χερσόνησο του Αίμου είναι γνωστές με τον 

όρο σκλαβηνίες.  

3. Κάτοχοι φέουδων μπορούσαν να είναι και εκκλησιαστικοί άρχοντες.  

4. Από τα τέλη του 16ου αιώνα στην Ευρώπη άρχισε να διαδίδεται ο θεσμός των 

εμποροπανηγύρεων.  

5. Τον Νοέμβριο του 1095 ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄ κήρυξε την Πρώτη Σταυροφορία.    

(μονάδες 5) 

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

ερωτήσεις: 

1. Τα θέματα ήταν: 

α. μετακινούμενες στρατιωτικές μονάδες 

β. μόνιμες στρατιωτικές μονάδες που μετεξελίχθηκαν σε διοικητικές περιφέρειες  

γ. κτήματα που διέθεταν οι στρατιώτες, από τα έσοδα των οποίων συντηρούσαν το άλογο 

και τον εξοπλισμό τους 

δ. κοινότητες χωρίων 

 

2. Για να ενισχύσει τη διοικητική οργάνωση του κράτους του ο Κάρολος ο Μέγας 

(Καρλομάγνος): 

α. διαίρεσε τη φράγκικη επικράτεια σε 200 περίπου κομητείες 

β. καθιέρωσε τον θεσμό των βασιλικών απεσταλμένων 

γ. προχώρησε σε θρησκευτική μεταρρύθμιση που συμπλήρωσε τη διοικητική μεταρρύθμιση  

δ. πήρε όλα τα παραπάνω μέτρα 

 

3. Ο Ιωάννης Βατάτζης ήταν αυτοκράτορας: 

α. του Βυζαντίου 

β. της αυτοκρατορίας της Ηπείρου  



γ. της αυτοκρατορίας της Νίκαιας 

δ. της αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας  

 

4. Θεωρήθηκε ως Τρίτη Ρώμη η: 

α. Μόσχα 

β. Θεσσαλονίκη 

γ. Αδριανούπολη 

δ. Ρώμη 

 

5. Τον πρώτο περίπλου της γης πραγματοποίησε ο:  

α. Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

β. Βάσκο ντα Γκάμα 

γ. Χριστόφορος Κολόμβος 

δ. Αλβαρέζ Καμπράλ 

(μονάδες 5)  

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: γενίτσαροι, 

συγχωροχάρτια. 

(μονάδες 9+6 = 15)  

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ήταν τα βασικά χαρακτηριστικά και οι συνέπειες της γεωργικής επανάστασης 

στην Ευρώπη από τα μέσα του 11ου αιώνα;  

(μονάδες 13)  

2.β. Να αναφέρετε τον ρόλο της Ιεράς Εξέτασης στην προσπάθεια της Καθολικής Εκκλησίας 

να αντιδράσει στη Θρησκευτική Μεταρρύθμιση.     

(μονάδες 12) 

          

 

 


