ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
1. Η οριστική αναστήλωση των εικόνων σήμαινε για το Βυζάντιο:
α. την υιοθέτηση των ανεικονικών αντιλήψεων από την επίσημη Εκκλησία
β. την αποτυχία της Εκκλησίας να υποτάξει στη βούλησή της το Κράτος
γ. τον οριστικό διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας
δ. την αποτυχία του Κράτους να υποτάξει στη βούληση του την Εκκλησία

2. Την πολιτική παραχώρησης εμπορικών προνομίων στους Βενετούς εγκαινίασε ο:
α. Βασίλειος Β΄ Μακεδών
β. Νικηφόρος Φωκάς
γ. Λέων Γ΄ Ίσαυρος
δ. Ιωάννης Τζιμισκής

3. Αρχικός προορισμός των σταυροφόρων της Δ΄ Σταυροφορίας ήταν η:
α. Ιερουσαλήμ
β. Αίγυπτος ή η Συρία
γ. Θεσσαλονίκη
δ. Κωνσταντινούπολη
4. Το μεγαλύτερο πλήγμα για την ευρωπαϊκή κοινωνία του 14ου αι. ήταν:
α. η οικονομική κρίση
β. οι φυσικές καταστροφές
γ. η μείωση των γεννήσεων
δ. ο Μαύρος Θάνατος (επιδημία βουβωνικής πανώλης)

5. Η στροφή προς τη βαθύτερη γνώση των ελληνικών και λατινικών γραμμάτων και της
αρχαιότητας κατά την Αναγέννηση ονομάστηκε:
α. αρχαιογνωσία

β. κλασικισμός
γ. ανθρωπισμός
δ. καθολικισμός
(μονάδες 5)
(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά,
αρχίζοντας από το παλαιότερο:
α. ο Λούθηρος αφορίζεται ως αιρετικός από τον πάπα
β. ο Μιχαήλ Η΄ Παλαιολόγος στέφεται για δεύτερη φορά αυτοκράτορας
γ. ο γιος του Καρόλου Μαρτέλου Πιπίνος στέφεται «ελέω Θεού βασιλέας» των Φράγκων
δ. το εικονομαχικό διάταγμα του Λέοντα Γ΄ Ισαύρου βρίσκει αντίθετη την Εκκλησία της
Ρώμης
ε. ο Καρλομάγνος στέφεται στη Ρώμη «Μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ κυβερνήτης του
Ρωμαϊκού Κράτους»
(μονάδες 5)
1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ανεικονικές αντιλήψεις,
ιερά εξέταση.
(μονάδες 7+8=15)
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Ποια ήταν η δομή της φεουδαρχικής κοινωνίας στη Δυτική Ευρώπη κατά τον
Μεσαίωνα;
(μονάδες 12)
2.β. Πώς οδηγήθηκαν οι Γάλλοι στην ψήφιση της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου και του Πολίτη το 1789 και ποια η σημασία της;
(μονάδες 13)

