
 

Ιστορία 
 

ΟΜΑΔΑ Α΄ 
 

(να απαντήσετε στις 3 από τις 5 ερωτήσεις που ακολουθούν) 
 

1. Ποια ήταν τα βασικά σημεία της θρησκευτικής πολιτικής του Μ. Κωνστα-
ντίνου; 
2. Ποιοι ήταν οι κύριοι παράγοντες της εικονομαχικής έριδας;  
3. Ποιες νομικές συλλογές ή μεμονωμένοι νόμοι εκδόθηκαν στα χρόνια των δύο 
πρώτων Μακεδόνων αυτοκρατόρων; Να παρουσιάσετε επιγραμματικά τρία απ’ 
αυτά τα έργα. 
4. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες: 
α΄) Οι Σταυροφορίες, μια κίνηση που απέβλεπε στην απελευθέρωση των Αγίων 
Τόπων από τους Σελτζούκους, προήλθε από πρωτοβουλία των Φράγκων η-
γεμόνων. 
β΄) Σταθμό στην ιστορία της βυζαντινής εκπαίδευσης αποτελεί η ίδρυση της 
ανώτερης σχολής των Βλαχερνών.  
γ΄) Ο εκχριστιανισμός των Σλάβων ξεκίνησε από τη Μοραβία. 
δ΄) Ο Ιωάννης Τζιμισκής συνένωσε τα τρία ιταλικά θέματα και ίδρυσε το κα-
τεπανάτο Ιταλίας. 
ε΄) Την Κωνσταντινούπολη ανέκτησε από τους Λατίνους ο αυτοκράτορας της 
Νιίκαιας Αλέξιος Α΄ Κομνηνός (1261). 
στ΄)  Οι δύο κύκλοι σπουδών που ακολουθούσε το βυζαντινό εκπαιδευτικό 
σύστημα ήταν αυτοί του γραμματιστή και του γραμματικού. 
5. Να συμπληρώσετε τα κενά του παρακάτω κειμένου χρησιμοποιώντας λέξεις 
της παρένθεσης στον κατάλληλο τύπο (Προσοχή: κάποιες λέξεις της παρένθεσης 
περισσεύουν). 
(δυτικός, σύνθεση, ανατολικός, Βησιγότθος, Μονοφυσιτισμός, Πέρσης, Αραβικός, 
Νεστοριανισμός, αντίθεση,  Τουρκικός, παράγοντας) 
 
«Οι κυριότεροι  1   των αραβικών κατακτήσεων ήταν η εξάντληση Βυζαντινών 
και   2   από τη μακροχρόνια πολεμική τους σύγκρουση στα χρόνια του Ηρακλεί-
ου και η έντονη  3    μεταξύ του κέντρου και των   4   επαρχιών του Βυζαντίου 
που παρέμειναν προσκολλημένες στην αίρεση του   5   . Οι επαρχίες αυτές κατα-
κτήθηκαν ως τα μέσα του 7ου αι. και ενσωματώθηκαν στο χαλιφάτο, όπως ονομά-
στηκε το   6   Κράτος». 
 
 

ΟΜΑΔΑ Β΄ 
 

(να απαντήσετε στις 2 από τις 4 ερωτήσεις που ακολουθούν) 
 
1. Να επισημάνετε τα στοιχεία εκείνα από τις περιόδους των αυτοκρατόρων 
Θεοδοσίου Β΄ και Ηρακλείου που δείχνουν ότι το Βυζάντιο σταδιακά, αλλά στα-
θερά, εξελληνίζεται. 
2. Είναι γενικά παραδεκτό ότι και ο δυτικός-βυζαντινός πολιτισμός επηρέασε τον 
ισλαμικό και ο ισλαμικός πολιτισμός τον δυτικό-βυζαντινό. Με βάση τις γνώσεις 
σας να επισημάνετε τα στοιχεία που υποστηρίζουν αυτή τη θέση. 



 

3. «Επιπροσθέτως παραχωρούμε στους Βενετούς τα εργαστήρια μαζί με τους πάνω 
ορόφους που βρίσκονται στη συνοικία του Περάματος (=περιοχή του λιμα-
νιού)…και τρεις σκάλες που καταλήγουν σ’ αυτή την περιοχή…Δίνεται επίσης 
στους Βενετούς το δικαίωμα να κάνουν εμπόριο με κάθε λογής εμπορεύματα σ’ όλα 
τα μέρη της Ρωμανίας…χωρίς να πληρώνουν εντελώς τίποτε για τις δραστηριότη-
τές τους…». 

Από το χρυσόβουλο του Αλεξίου Α΄ του έτους 1082 
Με βάση τις γνώσεις σας να επισημάνετε στο παραπάνω κείμενο τα προνόμια για 
τα οποία γίνεται λόγος, που παραχώρησε μεταξύ άλλων στους Βενετούς ο Α-
λέξιος Α΄ Κομνηνός. 
4. «…Ο Μωάμεθ προσκάλεσε τον πατριάρχη για να δειπνήσουν μαζί και να 
συζητήσουν. Και σαν έφτασε, ο τύραννος τον δέχτηκε με μεγάλες τιμές…Έδωσε 
μάλιστα και προνόμια εγγράφως στον πατριάρχη με την υπογραφή του, για να μην 
τον ενοχλήσει κανένας ή να τα αμφισβητήσει…». 

Από το Μέγα Χρονικόν του Γ. Φραντζή 
Για ποιους λόγους, νομίζετε, ότι ο Μωάμεθ, ο πορθητής της Κωνσταντινούπολης, 
«δέχτηκε με μεγάλες τιμές» τον πατριάρχη και του παραχώρησε προνόμια; Πώς θα 
τον χαρακτηρίζατε απ’ αυτή την κίνησή του;       

                              
 
 
 


