
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Κύρια αιτία του οριστικού Σχίσματος μεταξύ των δυο Εκκλησιών το 1054 ήταν: 

α. το δόγμα ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό (filioque) 

β. η επιθυμία της Καθολικής Εκκλησίας να ξεκινήσει τις Σταυροφορίες 

γ. η διεκδίκηση εκ μέρους της Ρώμης της πρωτοκαθεδρίας στον χριστιανικό κόσμο 

δ. τα αντιδυτικά αισθήματα του Βυζαντίου 

 

2. Αρχηγός των φεουδαρχών στη Δ’ Σταυροφορία ήταν ο: 

α. Βονιφάτιος Μομφερρατικός 

β. Ουρβανός Β’ 

γ. Γουλιέλμος Βιλεαρδουίνος 

δ. Αλέξιος Α’ Κομνηνός 

 

3. Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καθολικού ανθρώπου ήταν: 

α. ο φόβος του μπροστά στη δύναμη του Θεού 

β. η μονομέρειά του στη γνώση 

γ. η αδιαφορία του για την αρχαία ελληνική και λατινική γραμματεία 

δ. η πίστη του στις δυνάμεις του ανθρώπου, σωματικές και πνευματικές 

 

4. Ο πρώτος περίπλους της γης (1519-1522) πραγματοποιήθηκε από τον: 

α. Αμέρικο Βεσπούτσι 

β. Χριστόφορο Κολόμβο 

γ. Φερδινάνδο Μαγγελάνο 

δ. Βάσκο ντα Γκάμα 

 

5. Πρωταγωνιστής της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης ήταν ο:  

α. Έρασμος 

β. Μαρτίνος Λούθηρος 



γ. Ιωάννης Γουτεμβέργιος 

δ. Βαρθολομαίος Ντιάζ 

(μονάδες 5) 

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

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

1. Ο Χαλίφης, τοποτηρητής του Προφήτη, ήταν συγχρόνως θρησκευτικός και κοσμικός 

ηγέτης. 

2. Μετά τη στέψη του Καρλομάγνου ως Μεγάλου και ειρηνοποιού αυτοκράτορα, οι σχέσεις 

Ανατολής και Δύσης βελτιώθηκαν στο έπακρο. 

3. Το κράτος της Ηπείρου ιδρύθηκε και οργανώθηκε από τον Θεόδωρο Λάσκαρη. 

4. Ο Πορτογάλος Αλβαρέζ Καμπράλ, πλέοντας προς τις Ινδίες, παρασύρθηκε από τα κύματα 

μέχρι τη Βραζιλία. 

5. Έργο του Συμβουλίου Λογοκρισίας με έδρα τη Ρώμη ήταν να συντάσσει κατάλογο 

απαγορευμένων βιβλίων με αιρετικές θέσεις. 

(μονάδες 5) 

1.β. Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων όρων: ιερός πόλεμος, βασιλικοί. 

(μονάδες 8+7=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Ποια ήταν η ιστορική διαδρομή της Αυτοκρατορίας της Τραπεζούντας μετά την Άλωση 

της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους το 1204; 

(μονάδες 12) 

2.β. Ποια ήταν η συμβολή των Ελλήνων λογίων στην αναβίωση των ελληνικών γραμμάτων 

στη Δύση; 

(μονάδες 13)  

 


