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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β’ ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

 

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Τι ήταν οι Σταυροφορίες και ποιοι παράγοντες επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους; 

Οι σταυροφορίες ήταν μια κίνηση που εκδηλώθηκε στη Δύση τον 11ο αιώνα. Προήλθε από 

πρωτοβουλία των παπών και απέβλεπε στην απελευθέρωση του Παναγίου Τάφου και των 

Αγίων Τόπων που είχαν κατακτήσει οι Σελτζούκοι (1077). Παράγοντες που επηρέασαν τη 

διαμόρφωσή τους ήταν: η φημολογία για τις ωμότητες Αράβων και Τούρκων κατά των 

προσκυνητών, τα οικονομικά προβλήματα της Δύσης και το κάλεσμα για βοήθεια που 

απηύθυνε ο αυτοκράτορας Αλέξιος Α’ Κομνηνός στους ηγεμόνες της. 

2. Να επιλέξετε από τη Στήλη Β την ημερομηνία που σχετίζεται με κάθε γεγονός της 

Στήλης Α.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος (β) α. 1453 

2. Ήττα βυζαντινού στρατού από τους 

Τούρκους στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας (γ) 

β. 787 

3. Σύνοδος Φερράρας – Φλωρεντίας (δ) γ. 1176 

4. Άλωση Κων/πολης από Τούρκους (α) δ. 1438-39 

 

3. Να αναπτύξετε τους όρους: κακώσεις, προνοιάριοι, Σχίσμα, χρυσόβουλο 

κακώσεις: Τολμηρά οικονομικά μέτρα του Νικηφόρου Α’ (802-811) τα οποία απέβλεπαν στην 

ανάκαμψη του εμπορίου και την αύξηση των εσόδων του Βυζαντίου. 

προνοιάριοι: Στρατιώτες που ανήκαν στην τάξη των ευγενών και στους οποίους ο 

αυτοκράτορας παραχωρούσε αγροτικές εκτάσεις ή το δικαίωμα είσπραξης φόρων, με 

αντάλλαγμα την παροχή στρατιωτικής υπηρεσίας. 

Σχίσμα: Η διάσπαση της χριστιανικής Εκκλησίας σε ανατολική και δυτική, κατά το έτος 1054. 

Η ρήξη οφειλόταν στην αντιπαράθεση Ανατολής - Δύσης σχετικά με την κυριαρχία στον 

χριστιανικό κόσμο. Με το Σχίσμα οι σχέσεις των δυο εκκλησιών διακόπηκαν τελείως και 
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χωρίστηκαν το πατριαρχείο της Ρώμης από το πατριαρχείο της Κων/πολης. Με το τελευταίο 

συμπαρατάχτηκαν τα πατριαρχεία Αντιόχειας, Ιεροσολύμων και Αλεξάνδρειας.  

χρυσόβουλο: Επίσημη έγγραφη συμφωνία, υπογεγραμμένη από τον αυτοκράτορα και 

σφραγισμένη με τη χρυσή του βούλα. 

4. Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων: 

Η Εικονομαχία δίχασε τον βυζαντινό λαό και είχε ολέθριες συνέπειες στους τομείς της 

εξωτερικής πολιτικής και του πολιτισμού. Η Εκκλησία της Ρώμης δυσαρεστημένη από 

τους εικονομάχους αυτοκράτορες, «γύρισε την πλάτη» στο Βυζάντιο, απομακρύνθηκε από 

αυτό και αναζήτησε στήριξη στους ηγεμόνες των Φράγκων, που ήταν αναδυόμενη τότε 

πολιτική δύναμη της Δυτικής Ευρώπης. Στη διάρκεια της Εικονομαχίας απαγορεύτηκε η 

παράσταση θείων προσώπων στους τοίχους των εκκλησιών και η ανάρτηση εικόνων και 

διατάχθηκε η καταστροφή τους.  

 

5. Να αντιστοιχίσετε κάθε νούμερο της Στήλης Α με το γράμμα που του αντιστοιχεί από 

τη στήλη Β.  (Προσοχή! Δύο στοιχεία από τη Στήλη Β περισσεύουν) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1.  Τέταρτη Σταυροφορία     (γ) α. φρούριο Ρούμελης 

2.  Σύνοδος της Λυών            (β)                                      β. Μιχαήλ Η’   

3.  Μωάμεθ Β’ Πορθητής      (α)                                                 γ. υλικά κίνητρα 

4.  Διεύθυνση σχολή της Μαγναύρας (στ)                                                      δ. θρησκευτικός χαρακτήρας 

 ε. Βάρδας 

 στ. Λέων Φιλόσοφος - Μαθηματικός 

 

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις (4)  ερωτήσεις επιλέγετε δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Ποια προνόμια παραχωρήθηκαν στους Βενετούς από τον Αλέξιο Α’ με αντάλλαγμα 

τη συνδρομή τους στην απόκρουση των Νορμανδών της Ιταλίας και ποιες οι 

συνέπειες αυτών;   

Για να μπορέσει ο Αλέξιος Α’ να αντιμετωπίσει τους Νορμανδούς, ζήτησε τη βοήθεια των 

Βενετών με των οποίων τον στόλο τα κατάφερε. Ως αντάλλαγμα τους παραχώρησε τα 

ακόλουθα προνόμια: 

α) Παραχώρησε τίτλους και χρηματικές χορηγίες στους κοσμικούς και εκκλησιαστικούς 

άρχοντες της Βενετίας. 

β) Παραχώρησε στους εμπόρους της Βενετίας σκάλες (δηλ. αποβάθρες) και εμπορικά 

καταστήματα στην προκυμαία της πρωτεύουσας. 

γ) Επέτρεψε στους Βενετούς να εμπορεύονται ελεύθερα και χωρίς να πληρώνουν δασμούς σε 

όλα τα σημαντικά βυζαντινά λιμάνια. 
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Με τη διμερή αυτή συνθήκη το Βυζάντιο παραιτήθηκε εκούσια από τα φορολογικά, 

ναυτιλιακά και οικονομικά δικαιώματά του, τα οποία δόθηκαν στους Βενετούς ως προνόμια. 

Έτσι, οι Βενετοί διείσδυσαν οικονομικά και ίδρυσαν μια πανίσχυρη αποικιακή αυτοκρατορία 

στην Ανατολή, ενώ το Βυζάντιο έχασε τον ρόλο του μεσάζοντα μεταξύ Αράβων και Δυτικής 

Ευρώπης, όπως και την κυρίαρχη θέση του στο εμπόριο της Μεσογείου. 

2. Ποιες ήταν οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του Βυζαντινού Κράτους;  

α. Τραυματίστηκε η περηφάνια των Ελλήνων που θρήνησαν τη μεγάλη αυτή συμφορά.  

β. Άρχισε να διαμορφώνεται η ελπίδα της Ανάστασης του Γένους.  

γ. Το πνεύμα του Βυζαντίου μεταφέρθηκε από τους λογίους του στη Δύση. 

δ. Οι Οθωμανοί έκλεισαν τους δρόμους της Ανατολής, ωθώντας τους Ευρωπαίους στις 

μεγάλες γεωγραφικές ανακαλύψεις. 

 

3. Να απαντήσετε στην ερώτηση συνδυάζοντας την παρακάτω πηγή με τις ιστορικές 

σας γνώσεις: Τι γνωρίζετε για τους ακρίτες και ποιες πληροφορίες μας δίνει το τραγούδι 

για εκείνους αλλά και τις σχέσεις τους με τους Άραβες; 

Οι ακρίτες ήταν οι στρατιώτες που προστάτευαν τα ανατολικά σύνορα (άκραι) του Βυζαντίου. 

Οι συνεχείς πόλεμοι με τους Άραβες έδωσαν πλούσιο υλικό σε ανώνυμους τραγουδοποιούς, 

οι οποίοι συνέθεσαν άσματα που εξυμνούσαν τους αγώνες και τα κατορθώματά τους, τα 

λεγόμενα ακριτικά τραγούδια. Το άσμα του Αρμούρη αποτυπώνει την βαθιά συγκίνηση των 

Βυζαντινών για τον ηρωισμό που επέδειξαν οι ακρίτες στην αντεπίθεση κατά των Αράβων. 

Χρονικά τοποθετείται στο έτος 859, όταν ο βυζαντινός στρατός πέρασε τον Ευφράτη ποταμό 

και νίκησε τον εμίρη της Μελιτήνης (863).  Στο λαϊκό αυτό άσμα γίνεται αναφορά στους καλά 

εξοπλισμένους Σαρακηνούς, οι οποίοι, παρά την ταχύτητα και την άριστη κατάσταση των 

αλόγων τους, δεν μπόρεσαν να περάσουν τον Ευφράτη. Αντίθετα, οι βυζαντινοί στρατιώτες, 

χάρη στη γενναιότητα και την επιμονή τους, κατάφεραν να τον διασχίσουν εξασφαλίζοντας 

την προστασία των συνόρων.   

4. Μελετήστε με προσοχή το παρακάτω παράθεμα. Συνδυάζοντας τις πληροφορίες που 

διαβάσατε αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήστε στην ερώτηση: Ποιες 

υποχρεώσεις είχαν οι στρατιώτες – αγρότες, όταν κηρυσσόταν επιστράτευση;  

Για να καταφέρουν οι Βυζαντινοί να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την αραβική απειλή, 

δημιούργησαν τον θεματικό στρατό. Αυτός αποτελούνταν από καλλιεργητές γης που ήταν 

μόνιμα εγκατεστημένοι σε ένα θέμα, είχαν δικά τους κτήματα  και σε περίπτωση εχθρικής 

εισβολής ήταν υποχρεωμένοι να παρουσιαστούν για υπηρεσία. Κατά την παρουσίασή τους 

όφειλαν να έχουν μαζί τους το άλογο που οι ίδιοι φρόντιζαν και εκπαίδευαν ή μια πολεμική 

άμαξα. Επίσης, έπρεπε να φέρουν και τον ατομικό τους οπλισμό. Η στρατιωτική επάρκεια 

των αγροτών – στρατιωτών ήταν αποκλειστικά προσωπική τους ευθύνη και θεωρούνταν 

πολύ σημαντική. Αυτός ήταν και ο λόγος που, σύμφωνα με την πηγή, ο εκατόνταρχος 

οργίστηκε με τον στρατιώτη για το ψόφιο του άλογο και τον απειλούσε με βαριές ποινές.  


