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ΠΡΟΑΓΧΓΗΘΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ 

Β’ ΣΑΞΖ 
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ: 

ΜΔΑΗΧΝΗΘΖ & ΝΔΟΣΔΡΖ ΗΣΟΡΗΑ 
 

ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΜΑΘΖΣΖ: 
 

………………………………………………………………………….. 

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

 
1. Να εμεγήζεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 μονάδες): 
α. κάρε ηεο Άγθπξαο  
β. εηθνλνκαρία 
γ. επαλαγσγή 
δ. ζπλζήθε Βεξληέλ  
ε. ζρνιή ηεο Μαγλαύξαο 
 
2.α. Πνηα είλαη ηα ειιεληθά θξάηε ζηα νπνία ζα βξνπλ θαηαθύγην νη δπλάκεηο ηνπ ειιεληζκνύ 
κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο από ηνπο Φξάγθνπο; Ση γλσξίδεηε γηα ην Γεζπνηάην ηνπ 
Μπζηξά; (3 μονάδες) 
   β. Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη ειιεληθνί πιεζπζκνί απέλαληη ζηνπο Λαηίλνπο 
θαηαθηεηέο; (1 μονάδα) 
 
3.α. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο επήιζε ν εθρξηζηηαληζκόο ησλ Βνπιγάξσλ; Πνηα ππήξμε ε αλάκεημε 
ηνπ Πάπα ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα; Πώο αληέδξαζε ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία;(3 μονάδες) 
   β. Κάησ από πνηεο ζπλζήθεο εθρξηζηηαλίζηεθε ην έζλνο ησλ Ρώζσλ; (1 μονάδα) 
 
4. Να ζπκπιεξώζεηε ηα θελά. (4 μονάδες) 
 
ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ (1)___________ έγηλαλ ηα επίζεκα εγθαίληα ηεο Κσλζηαληηλνύπνιεο.  
Η Αγία νθία είλαη ην ιακπξόηεξν θηίζκα ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο. Αληηπξνζσπεύεη ην λέν 
αξρηηεθηνληθό ξπζκό (2)___________.  
Ο Ηξάθιεηνο ζηε κάρε ηεο (3)___________ πέηπρε λα ζπληξίςεη ηνπο Πέξζεο θαη λα αλαθηήζεη 
όιεο ηηο βπδαληηλέο επαξρίεο ζηελ Δγγύο Αλαηνιή.  
Από ηα κέζα ηνπ (4)___________  αηώλα νη Άξαβεο θαη νη Δβξαίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην 
δηεζλέο εκπόξην κε επίθεληξν ηηο κεγάιεο πόιεηο θαη έγηλαλ, νη κεηαπξάηεο ηνπ δηεζλνύο εκπνξίνπ. 
Καηά ηελ πξώηε πεξίνδν ηνπ Ιζιάκ, ε ηέρλε ηνπ δαλείζηεθε ηερληθέο, ηερλίηεο θαη πιηθά από ην 
Βπδάληην, αιιά γηα ζξεζθεπηηθνύο ιόγνπο έκεηλε πξνζεισκέλε ζηελ (5)___________ 
ηερλνηξνπία. 
Οη Βπδαληηλνί ιόγηνη θαηά ηνλ 9ν αηώλα άξρηζαλ λα αλαδεηνύλ, λα ζπιιέγνπλ, λα κειεηνύλ θαη λα 
αληηγξάθνπλ ρεηξόγξαθα κε έξγα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο. Ο πην αμηόινγνο ήηαλ ν Φώηηνο πνπ 
αλήθε ζηνλ πλεπκαηηθό θύθιν ηνπ Λένληα Μαζεκαηηθνύ. Σν ζεκαληηθόηεξν έξγν ηνπ είλαη ε 
(6)___________. 
Οη ζηαπξνθνξίεο ήηαλ κηα θίλεζε πνπ εθδειώζεθε ζηε Γύζε ηνλ (7)___________ αηώλα κε 
πξσηνβνπιία ησλ Παπώλ. 
Ο Χισδνβίθνο, γελάξρεο ηεο δπλαζηείαο ησλ (8)___________, θαηόξζσζε λα επεθηείλεη ην 
θξάηνο ηνπ από ην Ρήλν κέρξη ηα Ππξελαία κε ηε ζηήξημε ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ο 
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Κάξνινο Μαξηέινο, αλαδείρζεθε ζε κεγάιν εγέηε όηαλ αλαραίηηζε ηελ πξνέιαζε ησλ Αξάβσλ 
πξνο ηελ Δπξώπε ζην Πνπαηηέ ην (9)___________. Ο γηνο ηνπ (10)___________ίδξπζε ηε 
δπλαζηεία ησλ Καξνιηδώλ.  
 
5.α. Πνηα ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξύζκηζεο ηεο Μαθεδνληθήο 
δπλαζηείαο; (2 μονάδες) 
   β. Πνηα πνιηηηθή αθνινύζεζαλ νη απηνθξάηνξεο Νηθεθόξνο Φσθάο θαη Ισάλλεο Σδηκηζθήο όζνλ 
αθνξά ηηο ηηαιηθέο θηήζεηο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο; (2 μονάδες) 
 

ΟΜΑΓΑ Β 
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2). 

Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
1. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε 

ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
α. Ση ήηαλ νη ζηαπξνθνξίεο; Πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπο;  
β. Πνηεο δηαθνξέο εληνπίδεηε όζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα βαζύηεξα θίλεηξα ηεο πξώηεο 
θαη ηεο ηέηαξηεο ζηαπξνθνξίαο;  
 
 «Γελλαηόηαηνη ζηξαηηώηεο […] Μελ αθήζεηε λα ζαο θξαηήζεη ζηελ παηξίδα νύηε ε ηδηνθηεζία 
νύηε ε νηθνγελεηαθή θξνληίδα. Γηαηί απηή ε ρώξα είλαη ππεξπιήξεο από ζαο. Γελ ηεο 
πεξηζζεύνπλ πινύηε. Μόιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί λα ζξέςεη απηνύο πνπ ηελ θαιιηεξγνύλ. 
Πάξηε δξόκν γηα ηνπο Αγίνπο Σόπνπο, ειεπζεξώζηε απηή ηε γε από ην γέλνο ηνπ δηαβόινπ θαη 
ππνηάμηε ηε ζε ζαο […] Γη’ απηό ην ιόγν αλαιάβεηε απηό ην ηαμίδη γηα ηελ άθεζε ησλ 
ακαξηηώλ ζαο θαη ηελ αζάλαηε δόμα ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Οπξαλώλ.» 

Από ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνύ Γνπιηέικνπ,  
Historia rerum in patribus transmarinis gestarum 

 

2. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε 
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
α. Πνηα ζηάζε θξάηεζαλ νη Μαθεδόλεο απηνθξάηνξεο απέλαληη ζηελ ηάμε ησλ δπλαηώλ; Πνηεο 
ήηαλ νη επηδηώμεηο ηεο ηάμεο ησλ δπλαηώλ; 
β. Πνηα ήηαλ ηα νθέιε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο από ηε κηθξή θαη κεζαία γαηνθηεζία; 
 
«Η 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. Σα νθέιε απηά ζα 
εθιείςνπλ, αλ κεησζεί ν αξηζκόο ησλ κηθξνθηεκαηηώλ. Όζνη ινηπόλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε 
δεκόζηα αζθάιεηα πξέπεη λα απαιιαγνύλ από ηνπο ηαξαμίεο, λα απνκαθξύλνπλ ηα ελνριεηηθά 
ζηνηρεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκόζηα ζσηεξία.»  

Ν. βνξώλνο, Les nouvelles des superaurs Macidoniens, εθδ. Π. Γνπλαξίδεο,  
ΔΙΔ/ΚΒΔ, ΜΙΔΣ, Αζήλα 1994, ζει. 85 

                                                 
1 οικόζιηος: πνπ δεη ζην ζπίηη 
2 μίζθαρνος: πνπ ράξηλ ακνηβήο απαξλείηαη ηδεώδε θαη ηδίσο εθείλν ηεο παηξίδαο. 
3 παραηρετάμενος: 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 θενπδάξρεο ζηνπο δνπινπαξνίθνπο ηνπ 
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3. Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ εηθόλεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ θαη 
ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες) 
α. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηεο εηθνλνκαρίαο; 
β. Πνηεο ήηαλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνέθπςαλ από ηελ εηθνλνκαρία γηα ηε Βπδαληηλή 
απηνθξαηνξία; 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
4.α. Πόηε θαη θάησ από πνηεο ζπλζήθεο επήιζε ην ρίζκα ησλ δύν Δθθιεζηώλ; 
    β. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο ζπλόδνπο Φεξξάξαο – Φισξεληίαο θαη Λπώλ;  

Γιακοζμηηικό μοηίβο ζηασρού ζηο 
εζωηερικό Δκκληζίας 

Μικρογραθία από ηο Φαληήρι ηοσ Υλοσνηώθ 
(περίποσ 830), όποσ καλύπηεηαι η εικόνα ηοσ 

Υριζηού με αζβέζηη. 
 


