
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ακόλουθες ερωτήσεις:  

1. Ποιος/οι από τους παρακάτω ήταν στον θρόνο του Βυζαντίου, όταν έγινε η 

οριστική αναστήλωση των εικόνων το 843; 

α. Θεοδώρα και Μιχαήλ Γ΄ 

β. Κωνσταντίνος Ε΄  

γ. Θεόφιλος 

δ. Ειρήνη Αθηναία και Κωνσταντίνος ΣΤ΄ 

 

2. Ποια από τις παρακάτω ήταν η κύρια αιτία του σχίσματος των δυο εκκλησιών 

(Ανατολικής και Δυτικής);  

α. η αδιαλλαξία των προκαθήμενων των δύο εκκλησιών  

β. η διεκδίκηση της πρωτοκαθεδρίας στον χριστιανικό κόσμο  από τον πάπα 

γ. το δόγμα περί της εκπόρευσης του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό (filioque) 

δ. η κατάκτηση ιταλικών εδαφών από τους Νορμανδούς 

 

3. Κατά την άλωση της Κωνσταντινούπολης (1204) οι σταυροφόροι: 

α. κατέλαβαν την πόλη χωρίς να διαπράξουν σφαγές και λεηλασίες  

β. σεβάστηκαν απόλυτα τον πολιτιστικό πλούτο του Βυζαντίου 

γ. λεηλάτησαν την πόλη της Κωνσταντινούπολης στο έπακρο 

δ. κατέλαβαν την πόλη κατόπιν συμφωνίας με τους Βυζαντινούς 

 

4. Ο πρώτος Οθωμανός ηγεμόνας που οδήγησε τον λαό του σε κατακτήσεις στην 

Ευρώπη ήταν ο: 

α. Μουράτ Α΄ 

β. Βαγιαζήτ 

γ. Ορχάν 

δ. Οσμάν 

 



5. Ποιος από τους παρακάτω θαλασσοπόρους έφθασε πρώτος στη Βραζιλία;  

α. Βάσκο ντα Γκάμα 

β. Αμέρικο Βεσπούτσι 

γ. Βαρθολομαίος Ντιάζ 

δ. Αλβαρέζ Καμπράλ 

(μονάδες 5) 

(ΙΙ) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά, 

αρχίζοντας από το αρχαιότερο και καταλήγοντας στο πιο πρόσφατο: 

α. επιδημία βουβωνικής πανώλης στη Δυτική Ευρώπη 

β. εκχριστιανισμός των Βουλγάρων 

γ. άφιξη του Χριστόφορου Κολόμβου στο Σαν Σαλβαδόρ 

δ. συμφωνία του Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγου με τους Γενουάτες 

ε. συγκρότηση  ναυτικών εταιρειών στη Βενετία και στη Γένουα 

(μονάδες 5) 

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

καθολικός άνθρωπος. 

(μονάδες 7+8=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Να εξηγήσετε τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο των πόλεων στη Δυτική Ευρώπη 

κατά τη διάρκεια του 11ου και 12ου αιώνα. 

(μονάδες 12) 

2.β. Να εκθέσετε τον τρόπο με τον οποίο διαμαρτυρήθηκε ο Μαρτίνος Λούθηρος για 

τις καταχρήσεις της καθολικής εκκλησίας, καθώς και την αντίδραση του πάπα και του 

αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας (Γερμανίας) σε αυτή τη 

διαμαρτυρία.  

(μονάδες 13)  

 

 


