
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

(Ι). 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.Οι Σλάβοι ήταν εγκατεστημένοι στις αρχές του 7ου αιώνα στα βόρεια του 

Δούναβη και πραγματοποιούσαν επιδρομές στα εδάφη της αυτοκρατορίας. 

2.Από τα μέσα του 7ου αιώνα οι κρατικές υπηρεσίες εξαρτιόνταν άμεσα από τον 

αυτοκράτορα. 

3.Η επίσημη αναγνώριση ενός άρχοντα ως υποτελούς ενός άλλου ισχυρότερου 

άρχοντα γινόταν με τη λεγόμενη τελετή της περιβολής. 

4.Ο Μεθόδιος επινόησε το λεγόμενο γλαγολιτικό αλφάβητο. 

5.Στα χρόνια του Αλεξίου Α’ Κομνηνού αυξήθηκε ο αριθμός των θεμάτων με 

συνέπεια να αυξηθούν η έκταση και η σημασία τους. 

(μονάδες 5) 

(ΙΙ). Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις 

ακόλουθες ερωτήσεις: 

1. Η εικονομαχία κορυφώθηκε επί:  

α. του Κωνσταντίνου ΣΤ’ και Ειρήνης 

β. του Λέοντος Ε’ και Θεόφιλου 

γ. του Κωνσταντίνου του Ε’ 

δ. του Μιχαήλ Γ’ 

 

2.Κύρια αιτία του σχίσματος υπήρξε:  

α. η νηστεία του Σαββάτου 

β. η διεκδίκηση, εκ μέρους της Ρώμης, της πρωτοκαθεδρίας στον χριστιανικό κόσμο 

γ. η αγαμία του κλήρου 

δ. η χρήση των αζύμων στη Θεία Λειτουργία 

 

3.Η ιδέα της Τέταρτης Σταυροφορίας ανήκε στον: 

α. Βονιφάτιο τον Μομφερρατικό 



β. πάπα Ουρβανό Β’ 

γ. Ερρίκο τον Δ’ 

δ. πάπα Ιννοκέντιο Γ’ 

 

4.Το μεγαλύτερο πλήγμα για την ευρωπαϊκή κοινωνία του 14ου αι. ήταν: 

α. Η επιβολή νέων φόρων 

β. Η δημογραφική και οικονομική φθορά 

γ. Ο Μαύρος Θάνατος 

δ. O Eκατονταετής Πόλεμος 

 

5.Τις ιστορικές συνθήκες του 10ου αι. αντικατοπτρίζουν κυρίως: 

α. Η Εκλογή 

β. Οι Νεαρές 

γ. Η Επαναγωγή 

δ. O Πρόχειρος Νόμος 

(μονάδες 5) 

1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Χαλίφης, 

βασιλικοί. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να παρουσιάσετε την προσπάθεια για μεταρρύθμιση από τον αυτοκράτορα 

Ανδρόνικο Α΄Κομνηνό και να εκθέσετε τα αποτελέσματα της προσπάθειάς του. 

(μονάδες 13) 

2.β. Να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα του Εξελληνισμού του κράτους μετά το 630 

μ.Χ. Με ποιον τρόπο αντανακλάται η εξέλιξη στους επίσημους αυτοκρατορικούς 

τίτλους; 

(μονάδες 12) 


