
ΟΜΑΔΑ Αϋ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(I) Να χαρακτθρίςετε τισ παρακάτω προτάςεισ ωσ προσ τθν ορκότθτά τουσ γράφοντασ τθ λζξθ 

«ςωςτό» ι «λάκοσ» δίπλα ςτον αρικμό που αντιςτοιχεί ςτθν κάκε πρόταςθ: 

1. Οι ανεικονικζσ αντιλιψεισ των κατοίκων των ανατολικϊν επαρχιϊν του Βυηαντίου υπιρξαν 

ιδεολογικι βάςθ του κινιματοσ τθσ εικονομαχίασ. 

2. Οι Βυηαντινοί δεν επεδίωξαν τον εκχριςτιανιςμό του ςλαβικοφ κόςμου. 

3. Οι ταυροφόροι, όταν κατζλαβαν τθν Κωνςταντινοφπολθ, δεν προζβθςαν ςε ςφαγζσ και 

λεθλαςίεσ. 

4. Η πνευματικι παράδοςθ του Βυηαντίου ςυνετζλεςε ςτθ διατιρθςθ τθσ πνευματικισ 

ταυτότθτασ των βαλκανικϊν λαϊν. 

5. Η οικονομικι άνκθςθ των ιταλικϊν πόλεων κατά το 15ο αιϊνα, ςυνζβαλε ςτθν εκδιλωςθ 

καλλιτεχνικισ και πνευματικισ δραςτθριότθτασ. 

(μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να επιλζξετε και να γράψετε τθ ςωςτι απάντθςθ για κάκε ομάδα από τισ ακόλουκεσ 

ερωτιςεισ: 

1. Σα κτιματα από τα ζςοδα των οποίων οι ςτρατιϊτεσ ςυντθροφςαν το άλογο και τον οπλιςμό 

τουσ, κατά τον 7ο αιϊνα, ονομάηονταν: 

α. κζματα 

β. εξαρχάτα 

γ. πρόνοιεσ 

δ. ςτρατιωτόπια 

 

2. Ο Βαςίλειοσ Βϋ ςυνιψε ευνοϊκι εμπορικι ςυνκικθ, ωσ ανταμοιβι τθσ μεταφοράσ 

βυηαντινϊν ςτρατευμάτων ςτο κζμα Λογγοβαρδίασ, με: 

α. τθ Βενετία 

β. τθ Γζνοβα 

γ. τθ Ρϊμθ 



δ. το Μιλάνο 

 

3. Κατά τθν περίοδο τθσ δυναςτείασ των Κομνθνϊν ο βυηαντινόσ ςτρατόσ ςτελεχωνόταν 

κυρίωσ από: 

α. αριςτοκράτεσ 

β. φεουδάρχεσ 

γ. προνοιάριουσ 

δ. χωρικοφσ 

 

4. Από τα τζλθ του 12ου αιϊνα ςτθ Δυτικι Ευρϊπθ αρχίηει να διαδίδεται ο κεςμόσ: 

α. τθσ πρόνοιασ 

β. των εμποροπανθγφρεων 

γ. των τραπεηϊν 

δ. των κεμάτων 

 

5. Σον πρϊτο περίπλου τθσ Γθσ (1519-1522) ανζλαβε να πραγματοποιιςει ο: 

α. Φερδινάνδοσ Μαγγελάνοσ 

β. Χριςτόφοροσ Κολόμβοσ 

γ. Αμζρικο Βεςποφτςι 

δ. Βάςκο ντα Γκάμα 

μονάδες 5 

 

1.β. Να εξθγιςετε το περιεχόμενο των ιςτορικϊν όρων:βασιλικοί, Ιερά Εξέταση. 

   (μονάδες  7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποιο ιταν το αποτζλεςμα των αραβικϊν κατακτιςεων ςτθ Μεςόγειο; 

(μονάδες 13) 

 



2.β. Να αναφζρετε το ζργο του Ιωάννθ Βατάτηθ, ωσ αυτοκράτορα τθσ Νίκαιασ, ςτουσ τομείσ 

τθσ εςωτερικισ πολιτικισ και τθσ οικονομίασ. 

(μονάδες 12) 


