
ΟΜΑΔΑ Α΄ 

1ο ΘΕΜΑ 

1.α. 

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

ερωτήσεις: 

1. Ο αυτοκράτορας Ηράκλειος: 

α. διατήρησε τους παλαιούς ρωμαϊκούς τίτλους: Imperator Romanorum, Caesar και 

augustus   

β. υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο βασιλεύς διατηρώντας συγχρόνως τους ρωμαϊκούς τίτλους 

Imperator Romanorum, Caesar και augustus 

γ. υιοθέτησε τον ελληνικό τίτλο βασιλεύς με την προσθήκη πιστός εν Χριστώ 

εγκαταλείποντας τους ρωμαϊκούς τίτλους Imperator Romanorum, Caesar και augustus 

δ.  δεν έκανε καμία αλλαγή ως προς τον τρόπο τιτλοφορίας του 

 

2. Το έτος αποδημίας του Μωάμεθ από τη Μέκκα στη Μεδίνα αποτελεί την      αφετηρία: 

α. της δημόσιας διδασκαλίας του Μωάμεθ για τη νέα θρησκεία   

β. του ιερού πολέμου  

γ. του χρονολογικού συστήματος των Αράβων 

δ. της νεότερης ιστορίας των Οθωμανών 

 

3. Η αποστολή ιεραποστόλων στη Μοραβία: 

α. οδήγησε στην υπαγωγή των Σλάβων της Μοραβίας στο Πατριαρχείο 

Κωνσταντινουπόλεως  

β. απέτυχε, αφού οι μαθητές του Κυρίλλου και του Μεθοδίου εκδιώχθηκαν από τον 

φραγκικό κλήρο   

γ. πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του πάπα 

δ. οδήγησε στην επινόηση αλφαβήτου για τη σλαβονική γλώσσα και έθεσε τις βάσεις της 

εθνικής φιλολογίας των Σλάβων 

 

4. Ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός: 

α. κατάργησε τον θεσμό των θεμάτων στην αυτοκρατορία   

β. καθιέρωσε τον θεσμό της πρόνοιας 



γ. μείωσε τον αριθμό των αξιωμάτων  

δ. εφάρμοσε πολιτική μείωσης των φόρων 

 

5. Μια σημαντική συνέπεια των γεωγραφικών ανακαλύψεων ήταν ότι:  

α. η κεντρική και ανατολική Ευρώπη έγιναν το κέντρο των διεθνών εξελίξεων 

β. το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίστηκε από την Ευρώπη στην Ασία 

γ. η φεουδαρχική δομή της οικονομίας ενισχύθηκε 

δ. το κέντρο της παγκόσμιας οικονομίας μετατοπίστηκε από τη Μεσόγειο στον Ατλαντικό 

Ωκεανό και τη Βόρεια θάλασσα  

(μονάδες 5) 

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

αρχίζοντας από το παλαιότερο: 

α. Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών 

β. κίνημα του ανθρωπισμού 

γ. Εκατονταετής Πόλεμος 

δ. Θρησκευτική Μεταρρύθμιση  

ε. Τέταρτη Σταυροφορία 

(μονάδες 5)  

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

δεσποτεία, Δόγμα Μονρόε.  

(μονάδες 5+5+5=15) 

 

2ο ΘΕΜΑ 

2.α. Η περίοδος από το 1270 περίπου έως το 1330 ήταν περίοδος κρίσης: να τεκμηριώσετε 

την παραπάνω ιστορική διαπίστωση αναφέροντας δύο λόγους.  

(μονάδες 12) 

2.β. Ποιο ήταν το πολιτικό-επαναστατικό όραμα του Ρήγα Βελεστινλή και μέσα από ποια 

έργα το διατυπώνει;  

(μονάδες 13)  


