
 ΟΜΑΔΑ Α΄  

1ο ΘΕΜΑ  

1.α.  

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

ερωτήσεις:  

 

1. Εγίρα ονομάζεται: 

α. η αποδημία του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα 

β. η χρονολογία γραφής του Κορανίου  

γ. η έναρξη διδασκαλίας  της θρησκείας του Ισλάμ 

δ. ο θάνατος του Μωάμεθ 

 

2. Η Εικονομαχία: 

α. υποστηρίχθηκε από την Εκκλησία της Ρώμης 

β. βελτίωσε τις σχέσεις ανατολικής και δυτικής Εκκλησίας 

γ. επιδείνωσε τις σχέσεις ανατολικής και δυτικής Εκκλησίας 

δ. δεν επηρέασε τις σχέσεις των δύο Εκκλησιών 

 

3. Οι σκλαβηνίες: 

α. ήταν ημιαυτόνομες αρχικά και πλήρωναν φόρο υποτέλειας στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία 

β. ήταν ανεξάρτητα κρατίδια εκτός της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας 

γ. ήταν νησίδες σλαβικού πληθυσμού στην Ιταλική Χερσόνησο 

δ. εξελίχθηκαν σε τροχοπέδη για τον εκχριστιανισμό των Σέρβων και των Κροατών 

 

4. Το  μεγαλύτερο μέρος (=κορμό) του πληθυσμού του βυζαντινού χωρίου κατά τον 6ο αιώνα 

αποτελούσαν:  

 α. οι δυνατοί 

β. οι στρατιώτες 

γ. οι πάροικοι 

δ. οι ελεύθεροι μικροϊδιοκτήτες και οι δούλοι 

 

 



5. Ένα από τα μέσα άσκησης της Βυζαντινής διπλωματίας ήταν:  

α. η παροχή δανείων σε ξένους ηγεμόνες  

β. η υποκίνηση κινημάτων στο εσωτερικό των άλλων κρατών 

γ. ο εκχριστιανισμός άλλων λαών  

δ. η αιχμαλωσία ξένων ηγεμόνων 

 (μονάδες 5)  

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

στήλης Β περισσεύουν.  

Α Β 

1. Φερδινάνδος Μαγγελάνος 

2. Δάντης 

3. Βαρθολομαίος Ντιάζ 

4. Έρασμος 

5. Θεοδώρα 

 

α. Δ΄ Σταυροφορία  

β. οριστική αναστήλωση των εικόνων 

γ. προδρομική μορφή του Ανθρωπισμού 

δ. πρώτος περίπλους της Γης 

ε. ακρωτήριο της Καλής Ελπίδας 

στ. οριστικό Σχίσμα των Εκκλησιών 

ζ. οι άνθρωποι δε γεννιούνται αλλά 

γίνονται 

 (μονάδες 5)  

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων:  φέουδο, Καθολικός 

Άνθρωπος. 

(μονάδες 7+8 = 15) 

 

 2ο ΘΕΜΑ  

2.α. Ποιες ήταν οι σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ του Βυζαντίου και των ιταλικών 

ναυτικών πόλεων τον 10ο αιώνα και τι είδους πολιτική εγκαινίασαν;  

(μονάδες 12)  

2.β. Ποιες  μεταβολές πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της διοίκησης στα χρόνια της 

βασιλείας του Αλεξίου Α΄ Κομνηνού  και ποια ήταν η οικονομική πολιτική του ίδιου 

αυτοκράτορα;  

  (μονάδες 13)  


