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ΟΜΑΓΑ Α
Από ηηο πέληε (5) εξσηήζεηο ηεο Οκάδας Α λα απαληήζεηε ηηο ηξεηο (3).
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 κολάδες):
α. Σπλζήθε ηεο Τνξληεδίιαο
β. Θεζκόο ηεο Πξόλνηαο
γ. Σπλζήθε ηνπ Βεξληέλ
δ. Θαξαβέια
2. Πνηα ππήξμε ε ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη απηνθξάηνξεο Θσλζηαληίλνο Α’ θαη
Ηνπζηηληαλόο; (4 κολάδες)
3. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηεο εηθνλνκαρίαο; Λα πεξηγξάςεηε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθνλνκαρία θαη αθνξνύλ ην πξώην κηζό ηνπ 9νπ αηώλα. (4 κολάδες)
4. α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (3 κολάδες)
β. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηνλ όξν «ζηαπξνθνξίεο» (1 κολάδα)
Α

Β

Γ

Α. 972

1. Ηνπζηηληαλόο

α. Θήξπμε Α’ ζηαπξνθνξίαο

Β. 330

2. Φώηηνο

β. Γάκνο κε ζσλα Β’

Γ. 1095

3. Ιέσλ Γ’

γ. Ίδξπζε Θσλζηαληηλνύπνιεο

Γ. 867

4. Οπξβαλόο Β’

δ. Πξώην απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα θαηά ησλ εηθόλσλ

Δ. 730

5. Θσλζηαληίλνο Α’

ε. Αλαζεκαηηζκόο Πάπα

η. 562

6. Θενθαλώ

ζη. Σπλζήθε κε ηνπο Πέξζεο

5. α. Πνηα ππήξμε ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη απηνθξάηνξεο Αιέμηνο Α’, Ησάλλεο
Θνκλελόο θαη Καλνπήι Α’ ; (2 κολάδες)
β. Πνηα ππήξμε ε πνιηηηθή πνπ αθνινύζεζαλ νη απηνθξάηνξεο Βαζίιεηνο Β’, Θσλζηαληίλνο Ε’
θαη Ληθεθόξνο Φσθάο όζνλ αθνξά ηηο Βπδαληηλέο θηήζεηο ζηελ Ηηαιία; (2 κολάδες)
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ΟΜΑΓΑ Β
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Οκάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2).
Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο
απαληήζηε ζην εξώηεκα. Τη γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο Αγίαο Σνθίαο; (4 κολάδες)
ΘΔΗΜΔΝΟ 1
Οη αρτηηέθηολες ηες Αγίας οθίας

«O βαζηιηάο (ζζ. ν Ηνπζηηληαλόο) ινηπόλ, ρσξίο λα ππνινγίζεη θαζόινπ ηηο ηεξάζηηεο δαπάλεο κε
ζέξκε ζηξάθεθε πξνο ηελ νηθνδόκεζε θαη θάιεζε όινπο ηνπο αξρηηέθηνλεο από όιε ηε ρώξα.
Σπλεξγόο ζην δήιν ηνπ βαζηιηά ήηαλ ν Aλζέκηνο από ηηο Tξάιιεηο, ν πην δηάζεκνο γηα ηηο γλώζεηο
ηνπ ζηελ επηζηήκε, ηε ιεγνκέλε κεραληθή, όρη κόλν από ηνπο ζύγρξνλνύο ηνπ όινπο, αιιά θαη
από εθείλνπο πνπ είραλ δήζεη πνιύ πξηλ από απηόλ. Απηόο ζπληόληδε ηηο εξγαζίεο ησλ ηερληηώλ θαη
ηξνπνπνηνύζε ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ. Σπλεξγάηεο ηνπ ήηαλ έλαο άιινο κεραληθόο, ν Ηζίδσξνο από
ηε Mίιεην, ζπλεηόο θαη θαηάιιεινο λα ππεξεηεί ηνλ βαζηιηά. Ήηαλ ίζσο θαη ηνύην απόδεημε ηεο
ηηκήο ηνπ Θενύ πξνο ην βαζηιηά, λα θέξεη δειαδή θνληά ηνπ αλζξώπνπο πνπ επξόθεηην λα
αλαδεηρζνύλ νη πην θαηάιιεινη γηα ηα έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύζε.»
Πξνθνπίνπ, Πεξί θηηζκάησλ, Βηβιηνζήθε ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 1996,
θεθ. A'. α'., 26, 31-33 (κεηάθξαζε Σ. Kνθθίλνπ-Mαληά, Απ. Τδαθεξόπνπινο)

ΘΔΗΜΔΝΟ 2
O ηζηορηθός Προθόπηος γηα ηε κεγάιε Δθθιεζία ηωλ Βσδαληηλώλ, ηελ Αγία οθία

«ηαλ θάπνηνο έξρεηαη ζην ηεξό, γηα λα πξνζεπρεζεί, ζπλεηδεηνπνηεί ακέζσο όηη ην έξγν ηνύην
δελ έγηλε ηόζν ηέιεην νύηε από ηε δύλακε νύηε από ηελ ηέρλε ησλ αλζξώπσλ, αιιά από ζετθή
επελέξγεηα. O λνπο ηνπ κεηνπζηώλεηαη θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην Θεό θαη λνκίδεη όηη ν Θεόο δελ
είλαη καθξηά, αιιά όηη έρεη ηξππώζεη, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηόο, αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ν ίδηνο
δηάιεμε. Θαη απηό δελ ζπκβαίλεη κόλν ζε εθείλνλ πνπ επηζθέπηεηαη γηα πξώηε θνξά ην λαό, αιιά
αζηακάηεηα ζηνλ θαζέλα ε ίδηα εληύπσζε πξνθαιείηαη, ζα λα είλαη ε πξώηε θνξά πνπ αληηθξίδεη
απηό ην ζέακα.»
Πξνθνπίνπ, Πεξί θηηζκάησλ, Βηβιηνζήθε ησλ Διιήλσλ,
Αζήλα 1996, θεθ. A'. 61, 45 (κεηάθξαζε Σ. Kνθθίλνπ-Mαληά)
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2. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 κολάδες)
α. Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη απηνθξάηνξεο ηεο Καθεδνληθήο δπλαζηείαο απέλαληη
ζηελ ηάμε ησλ Γπλαηώλ;
β. Πνηα ήηαλ ηα νθέιε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο από ηε κηθξή θαη κεζαία γαηνθηεζία;
ΘΔΗΜΔΝΟ 1
Νοκοζεζία Βαζηιείοσ Β' σπέρ ηωλ πελήηωλ.

«Γεκνζηεύζακε ηελ παξνύζα λνκνζεζία, ε νπνία από ηε κηα κεξηά επαλνξζώλεη (ηηο αδηθίεο
ησλ δπλαηώλ πάλσ ζηνπο πέλεηεο) πνπ έρνπλ ήδε γίλεη αιιά, από ηελ άιιε, επίζεο ραιηλαγσγεί
ηνπο ζεκεξηλνύο δπλαηνύο θαη ηνπο απαγνξεύεη λα επηρεηξήζνπλ ηέηνηα πξάγκαηα (επηζέζεηο ζηνπο
θησρνύο) ζην κέιινλ, εθόζνλ ηώξα έρνπλ ηε γλώζε όηη απηνί (νη δπλαηνί) δελ ζα βξνπλ θακία
βνήζεηα από ηελ πεγή απηή (εκάο). ρη κόλνλ νη ίδηνη ζα απνγπκλσζνύλ από ηελ πεξηνπζία πνπ
αλήθεη ζε άιινπο αιιά ην ίδην ζα θάλνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο ή νπνηνζδήπνηε γίλεη θιεξνλόκνο
ηνπο.»
Jus Graecoromanum, I., Π. Zέπνη,
Nεαξαί θαη Xξπζόβνπιια ησλ κεηά ηνλ Iνπζηηληαλόλ Bπδαληηλώλ απηνθξαηόξσλ,
η. 1, Aζήλαη 1931, 263-67.

ΘΔΗΜΔΝΟ 2

«Ζ εμνπζία ηέηνησλ ηζρπξώλ πξνζώπσλ αύμεζε ππεξβνιηθά ηε κεγάιε ηαιαηπσξία ησλ θησρώλ,
δηόηη (νη δπλαηνί) κε ην πιήζνο ησλ νηθόζηησλ1 ππεξεηώλ ηνπο, ησλ κίζζαξλσλ2 νξγάλσλ ηνπο θαη
ησλ άιισλ παξαηξεράκελσλ3 θαη αθνινύζσλ ηνπο, πξνθάιεζαλ βίαηεο επηζέζεηο, δηώμεηο,
αγγαξείεο4, άιιεο ζιίςεηο θαη ζηελαρώξηεο (ζηνπο θησρνύο) θαη πξνμέλεζαλ κεγάιε θαηαζηξνθή
ζην θνηλό ζπκθέξνλ […]
Αιιά ε ύπαξμε πνιιώλ κηθξντδηνθηεηώλ πξνζθέξεη κεγάια νθέιε ζην θξάηνο θαζώο απηνί
πιεξώλνπλ θόξνπο θαη παξέρνπλ ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ζην θξάηνο. Τα νθέιε απηά ζα
εθιείςνπλ, αλ κεησζεί ν αξηζκόο ησλ κηθξνθηεκαηηώλ. ζνη ινηπόλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε
δεκόζηα αζθάιεηα πξέπεη λα απαιιαγνύλ από ηνπο ηαξαμίεο, λα απνκαθξύλνπλ ηα ελνριεηηθά
ζηνηρεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκόζηα ζσηεξία.»
Λ. Σβνξώλνο, Les nouvelles des superaurs Macidoniens, εθδ. Π. Γνπλαξίδεο,
ΔΗΔ/ΘΒΔ, ΚΗΔΤ, Αζήλα 1994, ζει. 85

1

οηθόζηηος: πνπ δεη ζην ζπίηη
κίζζαρλος: πνπ ράξηλ ακνηβήο απαξλείηαη ηδεώδε θαη ηδίσο εθείλν ηεο παηξίδαο.
3
παραηρετάκελος: απηόο πνπ θηλείηαη γύξσ από ηζρπξά πξόζσπα, πνπ ηα ππεξεηεί ή ηα θνιαθεύεη γηα λα απνθηήζεη ηελ εύλνηά
ηνπο
4
αγγαρεία: θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία πνπ επέβαιιε ν κεγαινγαηνθηήκνλαο ζηνπο εξγάηεο ηνπ
2
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3. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 κολάδες)
α. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ησλ κεγάισλ αλαθαιύςεσλ ηνπ 15νπ αηώλα;
β. Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη Δπξσπαίνη απέλαληη ζηνπο γεγελείο πιεζπζκνύο ησλ
πεξηνρώλ πνπ αλαθάιππηαλ θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν αηώλα;
ΘΔΗΜΔΝΟ 1
Οη ζηότοη ηολ Δρρίθοσ ηολ Θαιαζζοπόροσ

«Ήζειε λα κάζεη πνηεο ρώξεο ππήξραλ πέξα από ηα Θαλάξηα λεζηά θαη από ην αθξσηήξην
Κπαγηαηόξ, γηαηί κέρξη εθείλε ηελ επνρή θαλέλαο άλζξσπνο νύηε δηάβαζε νύηε άθνπζε πνηα ρώξα
βξηζθόηαλ κεηά από απηό ην αθξσηήξην ...
Ο δεύηεξνο ιόγνο ήηαλ όηη αλ ζ' απηέο ηηο ρώξεο βξίζθνληαλ ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ή θάπνηα
ιηκάληα πνπ κπνξνύζαλ λα ηα πιεζηάζνπλ ρσξίο θίλδπλν, ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θέξνπλ ζην
βαζίιεην πνιιά θαη θζελά πξντόληα, γηαηί αζθαιώο δε ζα ππήξραλ άιινη άλζξσπνη ζ' απηέο ηηο
αθηέο πνπ ζα αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην ...Ο ηξίηνο ιόγνο ήηαλ όηη ζα έζηειιε ηνπο άλδξεο ηνπ
κε ζθνπό λα πιεξνθνξεζεί κέρξη πνύ έθζαλε ε δύλακε ησλ απίζησλ. Ο ηέηαξηνο ιόγνο ππήξμε ν
εμήο: ζα ήζειε λα κάζεη αλ ζ' εθείλεο ηηο πεξηνρέο ππήξραλ κεξηθνί εγεκόλεο ρξηζηηαλνί αξθεηά
ηζρπξνί γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ ελαληίνλ ησλ απίζησλ.
Ο πέκπηνο ιόγνο ήηαλ ε κεγάιε ηνπ επηζπκία λα ζπληειέζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξηζηηαληθήο
πίζηεο θαη λα νδεγήζεη ζην ρξηζηηαληζκό όιεο ηηο ςπρέο πνπ ήζειαλ λα ζσζνύλ.»
Comes Eanes de Azurara, Χξνληθά ηεο Γνπτλέαο, 1543

ΘΔΗΜΔΝΟ 2
Μηα θωλή δηακαρησρίας γηα ηελ ηύτε ηωλ ηζαγελώλ

«Οη Ηζπαλνί βξέζεθαλ αλάκεζα ζηνπο Ηλδηάλνπο όπσο νη ιύθνη, νη ηίγξεηο θαη ηα αηκνβόξα
ιηνληάξηα πεηλαζκέλα γηα πνιιέο κέξεο. Δδώ θαη ζαξάληα ρξόληα, δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν από λα
ηνπο θάλνπλ θνκκάηηα, λα ηνπο ηνπθεθίδνπλ, λα ηνπο βαζαλίδνπλ θαη λα ηνπο εμνληώλνπλ κε ηόζε
σκόηεηα,
ώζηε
ην
λεζί
Θνύβα
είλαη
ζήκεξα
εξεκσκέλν
από
θαηνίθνπο...
Αλ νη ρξηζηηαλνί έρνπλ θαηαζηξέςεη ηόζεο θαη ηόζεο ςπρέο, ην έθαλαλ κε κνλαδηθό ζθνπό λα
απνθηήζνπλ ρξπζάθη θαη λα πινπηίζνπλ όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα.»
Απόζπαζκα από ηελ αλαθνξά ηνπ Δπηζθόπνπ Βαξζνινκαίνπ Ιαο Θάδαο πξνο ην βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο.

4. Πνηα ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θαξνιίδεηαο Αλαγέλλεζεο; Πνηα κέηξα έιαβε ν Θαξινκάγλνο
πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ ιανύ ηνπ; (4 κολάδες)
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