
ΟΜΑΔΑ Α΄  

1o ΘΕΜΑ   

1.α.   

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

ερωτήσεις:  

 1. Αφορμή για την έναρξη της εικονομαχίας έδωσε:  

α. ένας καταστροφικός σεισμός που είχε επίκεντρο τον θαλάσσιο χώρο μεταξύ Θήρας και         

Θηρασίας  

β. η απομάκρυνση από τη Χαλκή Πύλη των ανακτόρων μιας εικόνας του Χριστού  

γ. η κίνηση του θεματικού στόλου της Στερεάς Ελλάδας εναντίον του Λέοντος Γ΄ του Ίσαυρου  

δ. η πολιτική βασανιστηρίων, εξoριών και δημεύσεων περιουσιών που ακολούθησε ο Λέων ο             

Γ¨ o Ίσαυρος 

  

2. Για την ενίσχυση της διπλωματίας του το βυζαντινό κράτος συχνά κατέφευγε σε:  

α. παροχή δανείων σε ξένους ηγεμόνες  

β. αποστολή στρατευμάτων σε ξένες χώρες  

γ. χορηγίες σε ξένους ηγεμόνες  

δ. ίδρυση πρεσβειών στις πρωτεύουσες άλλων χωρών  

   

3.Η αποστολή ιεραποστόλων στη Μοραβία έγινε:  

α. ύστερα από πρόσκληση του ηγεμόνα της χώρας Βόρη  

β. ύστερα από πρόσκληση του ηγεμόνα της χώρας Ραστισλάβου  

γ. με πρωτοβουλίες του φραγκικού κλήρου  

δ. με πρωτοβουλίες του πάπα  

   

4.Το κυριότερο από τα ελληνικά κράτη που ιδρύθηκαν μετά την Άλωση της Κωνσταντινούπολης 

από τους Σταυροφόρους ήταν:  

α. το κράτος της Ηπείρου  

β. η Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας  

γ. το βασίλειο της Θεσσαλονίκης  

δ. η Αυτοκρατορία της Νίκαιας  



5. Ιδρυτής του οθωμανικού κράτους θεωρείται:  

α. ο Βαγιαζήτ  

β. ο Ορχάν  

γ. ο Οσμάν ή Οθμάν  

δ. ο Μουράτ ο Α΄  

  (μονάδες 5)   

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

στήλης Β΄ περισσεύουν:    

Α΄   Β΄   

1. Λέων Γ ΄ο  Ίσαυρος  

2. Βασίλειος Β΄   

3. Ισαάκιος Β΄ Άγγελος  

4. Θεόδωρος Λάσκαρης  

5. Ιωάννης Η΄ Παλαιολόγος  

  
  

α. δέχθηκε την πλήρη υποταγή της Ορθόδοξης στην 

Καθολική Εκκλησία  

β. ίδρυσε την αυτοκρατορία της Νίκαιας  

γ. προσπάθησε να πατάξει τις καταχρήσεις στη 

διοίκηση  

δ. εγκαινίασε πολιτική παραχώρησης προνομίων 

στο ιταλικό εμπορικό κεφάλαιο  

ε. ακολούθησε κερδοσκοπική πολιτική  

στ. ζήτησε από τους Σταυροφόρους βοήθεια για την 

αποκατάστασή του στο θρόνο   

ζ. εξαπέλυσε την πρώτη επίθεση κατά των εικόνων.   

  
(μονάδες 5)   

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

Θάνατος.   

(μονάδες 8+7=15)  

2o ΘΕΜΑ   

2.α. Ποια ήταν η διάρθρωση της κοινωνικής πυραμίδας στη φεουδαρχική Ευρώπη;   

(μονάδες 12)   

2.β. Κάτω από ποιες συνθήκες πήραν  τον έλεγχο της Θεσσαλονίκης οι Ζηλωτές και ποια ήταν η 

τύχη του καθεστώτος που εγκαθίδρυσαν;  

 (μονάδες 13)   


