ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες
ερωτήσεις:
1. Οι Λογγοβάρδοι ή Λομβαρδοί:
α. υπό την πίεση των Αβάρων μετανάστευσαν και κατέκτησαν μεγάλο μέρος της Κεντρικής
Ευρώπης
β. υπό την πίεση των Σλάβων μετανάστευσαν και κατέκτησαν μεγάλο μέρος της Ανατολικής
Ευρώπης
γ. υπό την πίεση των Αβάρων μετανάστευσαν και κατέκτησαν μεγάλο μέρος της Ιταλίας
δ. υπό την πίεση των Αβάρων και των Σλάβων προωθήθηκαν βόρεια του Δούναβη

2. Το αλληλέγγυον ήταν νόμος που υποχρέωνε:
α. τους εύπορους γείτονες να καταβάλλουν τους φόρους των φτωχών αγροτών της
κοινότητας
β. τους εύπορους γείτονες να προσφέρουν οικονομική βοήθεια στους φτωχούς αγρότες της
κοινότητας
γ. τους αυτοκράτορες να απαλλάσσουν τους φτωχούς αγρότες από τους φόρους
δ. τους δυνατούς να παραχωρούν κλήρο γης στους ακτήμονες της κοινότητας

3. Στο πλαίσιο της τελετής της περιβολής, οι ιεραρχικά ανώτεροι άρχοντες:
α. παραχωρούσαν στους υποτελείς τους εκτάσεις γης χωρίς αντάλλαγμα
β. υπόσχονταν να παρέχουν στους υποτελείς τους κάθε είδους βοήθεια
γ. παραχωρούσαν στους υποτελείς τους εκτάσεις γης, για τις οποίες απαιτούσαν ως
αντάλλαγμα πίστη, υποτέλεια και διάφορες υπηρεσίες
δ. παραχωρούσαν στους υποτελείς τους στρατιωτική προστασία σε αντάλλαγμα εκτάσεων
γης που λάμβαναν από αυτούς

4. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους πραγματοποιήθηκε στις:
α. 17 Ιουλίου 1203
β. 13 Απριλίου 1204

γ. 25 Ιουλίου 1261
δ. 29 Μαΐου 1453

5. Οι γενίτσαροι:
α. ήταν σώμα νομάδων εθελοντών ιππέων
β. αποτελούσαν τον τακτικό στρατό των Οθωμανών
γ. στρατολογούνταν εθελοντικά από τους υποτελείς χριστιανικούς πληθυσμούς
δ. ανήκαν στην προσωπική υπηρεσία του σουλτάνου
(μονάδες 5)
(II) Να τοποθετήσετε τα ακόλουθα ιστορικά γεγονότα στη σωστή χρονολογική σειρά,
αρχίζοντας από το αρχαιότερο:
α. θεσμός της πρόνοιας
β. εκχριστιανισμός των Σλάβων
γ. άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς
δ. Σχίσμα των μεταξύ των δύο Εκκλησιών
ε. εγκατάσταση των Οθωμανών στην Προύσα
(μονάδες 5)
1.β. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: προτεστάντες ή
διαμαρτυρόμενοι, Διευθυντήριο.
(μονάδες 8+7=15)
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Μοντεσκιέ (1698-1755): ποια θεωρία διατυπώνει στο έργο του και ποια η σημασία της
ως προς την επίδραση που άσκησε στην πολιτική σκέψη της εποχής;
(μονάδες 12)
2.β. Ποιες μεταβολές επέφερε η Γαλλική Επανάσταση στον τομέα της εκπαίδευσης και του
πολιτισμού;
(μονάδες 13)

