ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
1. Η εικονομαχική πολιτική των Ισαύρων:
α. βασιζόταν στις θρησκευτικές αντιλήψεις των αυτοκρατόρων
β. στόχευε στη συμφιλίωση της κεντρικής εξουσίας με το θέμα της Ελλάδος
γ. στόχευε στη συμφιλίωση της κεντρικής εξουσίας με τους πληθυσμούς των ανατολικών
επαρχιών
δ. προέκυψε ως συνέπεια ενός καταστροφικού σεισμού μεταξύ Θήρας και Θηρασίας

2. Ο αγώνας κατά των δυνατών υπήρξε μια από τις σημαντικότερες πλευρές της εσωτερικής
πολιτικής των:
α. Ισαύρων
β. Μακεδόνων
γ. Κομνηνών
δ. Παλαιολόγων

3. Ο Κάρολος ο Μέγας (Καρλομάγνος) στέφθηκε:
α. τα Χριστούγεννα του 800 στο Άαχεν «Μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ», κυβερνήτης
του Ρωμαϊκού Κράτους
β. το 754 «ελέω Θεού βασιλεύς» των Φράγκων
γ. τα Χριστούγεννα του 800 στη Ρώμη «ελέω Θεού βασιλεύς» των Φράγκων
δ. τα Χριστούγεννα του 800 στη Ρώμη «Μέγας και ειρηνοποιός αυτοκράτωρ», κυβερνήτης
του Ρωμαϊκού Κράτους

4. Στην κοινωνική πυραμίδα του φεουδαρχικού συστήματος, οι πάροικοι:
α. αποτελούσαν τη μειονότητα των αγροτών και απολάμβαναν περιορισμένη ελευθερία
β. δεν μπορούσαν να νυμφευθούν χωρίς την άδεια του φεουδάρχη
γ. αποτελούσαν την πλειονότητα των αγροτών και απολάμβαναν αυξημένη ελευθερία
δ. μπορούσαν να νυμφευθούν χωρίς την άδεια του φεουδάρχη

5. Η ιδέα της σταυροφορίας:
α. προήλθε από τους βυζαντινούς αυτοκράτορες
β. γεννήθηκε στη Δυτική Ευρώπη στη διάρκεια του 15ου αιώνα
γ. προσέφερε στον παπισμό την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του έναντι των Γερμανών
ηγεμόνων
δ. προσέφερε στον παπισμό την ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση του έναντι των βυζαντινών
αυτοκρατόρων
(μονάδες 5)
(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά,
αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς
β. οικοδόμηση στις ευρωπαϊκές ακτές των στενών του Βοσπόρου του φρουρίου ΡούμεληΧισάρ
γ. άλωση της Τραπεζούντας από τους Οθωμανούς
δ. Σύνοδος της Φερράρας-Φλωρεντίας
ε. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους
(μονάδες 5)
1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: ιππείς-τιμαριούχοι
(Οθωμανοί), Ειρήνη της Αυγούστας.
(μονάδες 7+8=15)
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Να εξηγήσετε τι ήταν οι σκλαβηνίες και ποιος ήταν ο χαρακτήρας τους.
(μονάδες 13)
2.β. Ποια χαρακτηριστικά απέκτησε η συνταγματική μοναρχία στη Γαλλία σύμφωνα με το
Σύνταγμα του 1791;
(μονάδες 12)

