
ΙΣΤΟΡΙΑ 
 
ΟΜΑΔΑ Α’ 
 
Από τα θέματα της ομάδας Α επιλέγετε τα τρία. 
 
1. Να δώσετε σύντομα τη σημασία των λέξεων: 
   α. γαζήδες 
   β. γενίτσαροι 
   γ. Στάση του Νίκα(532μ.Χ) 
   δ. Πανδέκτης 
 
2. Ποιοί παράγοντες οδήγησαν στη διαμάχη της εικονομαχίας 
από το 726 μ.Χ και μετά. 
 
3. Ποιά προνόμια παραχώρησε ο  Αλέξιος Α’  στους Βενετούς 
με το Χρυσόβουλο  του 1082; 
 
4. Ποιά τεχνικά μέσα διευκόλυναν τις ανακαλύψεις του 15ου 
αιώνα; 
 
5. Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με αυτά που 
ταιριάζουν από τη στήλη Β. Προσοχή στη στήλη Β ένα 
περισσεύει. 
 
      Στήλη Α                                      Στήλη Β 
 
732μ.Χ μάχη του Πουατιέ                     βασάλοι   
Γουλιέλμος της Νορμανδίας                   Άβαροι 
Ευνοούμενοι  υποτελείς                         Αγγλία  
Πολιορκία Κων/πολης 626μ.χ                Κάρολος Μαρτέλ   
                                                           στρατιωτόπια   
 
 
                 ΟΜΑΔΑ Β’     
 
Από τα τέσσερα θέματα της ομάδας αυτής να επιλέξετε τα δύο. 
 
1.Μετά τη νίκη του επί του Λικίνιου(324μ.Χ) ο  Κωνσταντίνος 
επέλεξε το Βυζάντιο  ως νέα πρωτεύουσα του κράτους.Γιατί; 
 
2. Ο νόμος του Βασιλείου του Β’ « αλληλέγγυος νόμος» ήταν 
επαχθής για τους δυνατούς; 



 
3. « Οι Ευρωπαίοι επιδόθηκαν στην εντατική εκμετάλλευση 
των πλουτοπαραγωγικών πηγών σε βάρος των ιθαγενών και 
επέβαλαν την αρχή των άνισων ανταλλαγών»  
σελ.112 Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου 
ΟΕΔΒ 
    Να κρίνετε σύντομα την άποψη αυτή. 
 
4. Δίνεται το παρακάτω παράθεμα του Κων.Πορφυρογέννητου. 
Με βάση τα στοιχεία του να αναφέρετε απλά ποιές αλλαγές 
επισημαίνονται  στο Βυζαντινό  κράτος. 
 
Γένεση των  θεμάτων και επικράτηση της ελληνικής 
« Όταν ήταν αυτοκράτορας ο  Ηράκλειος (610-641) που 
καταγόταν από τη Λιβύη ,η επικράτεια  του Ρωμαϊκού κράτους 
περιορίστηκε  και ακρωτηριάστηκε  τόσο  στην Ανατολή όσο  
και στη Δύση.Τότε οι διάδοχοί  του, που δεν ήξεραν πού και 
πώς να ασκήσουν την εξουσία τους , κατέτμησαν σε μικρά 
τμήματα τη διοίκησή τους και τα μεγάλα στρατιωτικά σώματα 
και εγκατέλειψαν την προγονική τους λατινική , υιοθετώντας 
την ελληνική γλώσσα…Γιατί παλαιότερα  ονόμαζαν τους 
χιλίαρχους λογγίνους και τους εκατόνταρχους κεντουρίωνες 
και τους τωρινούς στρατηγούς κόμητες.Αλλά και η ονομασία 
θέμα είναι ελληνική και όχι ρωμαϊκή και προέρχεται  από  τη 
θέση». 
Κων.Πορφυρογέννητος «Περί Θεμάτων»,έκδ.Α.Pertusi.     
                                  


