ΠΡΟΑΓΩΓΗΘΔ ΔΞΔΣΑΔΗ ΓΤΜΝΑΗΟΤ
Β’ ΣΑΞΖ
ΔΞΔΣΑΕΟΜΔΝΟ ΜΑΘΖΜΑ:
ΜΔΑΗΩΝΗΘΖ & ΝΔΟΣΔΡΖ ΗΣΟΡΗΑ
ΔΝΓΔΗΘΣΗΘΔ ΑΠΑΝΣΖΔΗ

ΟΜΑΓΑ Α
Απφ 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
ηηο αξρέο ηνπ 15νπ αηψλα νη Μνγγφινη εηζέβαιαλ ζηε Μ. Αζία θαη θαηαλίθεζαλ ην ζνπιηάλν
Βαγηαδήη ζηε κάρε ηεο Άγθπξαο (1402). Η ήηηα πξνθάιεζε βαζηά θξίζε ζην Οζσκαληθφ Κξάηνο θαη
έδσζε παξάηαζε δσήο ζην εηνηκφξξνπν Βπδάληην.
β. εηθνλνκαρία
Απφ ηηο αξρέο ηνπ 8νπ σο ηα κέζα ηνπ 9νπ αηψλα ην Βπδάληην ζπγθινλίζηεθε απφ ηε δηακάρε
ηεο Δηθνλνκαρίαο, πλεπκαηηθήο θίλεζεο πνπ ζπλδέζεθε ζηελά κε ην αθφινπζν εξψηεκα: Δίλαη
ζχκθσλε κε ηηο παξαδφζεηο ηεο Οξζνδνμίαο ή φρη ε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ;
γ. επαλαγσγή
Ννκνζεηηθφο θψδηθαο ηεο Μαθεδνληθήο δπλαζηείαο. Η Δπαλαγσγή απνηεινχζε εηζαγσγή ζηνλ
Πξφρεηξν Νφκν θαη θαζφξηδε κε αθξίβεηα ηηο αξκνδηφηεηεο ηνπ απηνθξάηνξα θαη ηνπ παηξηάξρε.
δ. ζπλζήθε Βεξληέλ
Μεηά ην ζάλαην ηνπ Καξινκάγλνπ ε ελφηεηα ηνπ Φξαγθηθνχ Κξάηνπο άξρηζε λα θινλίδεηαη θαη νη
δηάδνρνη ηνπ δηέλεηκαλ κεηαμχ ηνπο ηελ απηνθξαηνξηθή θιεξνλνκηά κε ηε πλζήθε ηνπ Βεξληέλ
(843). πγθεθξηκέλα, ε απηνθξαηνξία δηαηξέζεθε ζε ηξία ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ
ζηε ζεκεξηλή Γεξκαλία, ζηε ζεκεξηλή Γαιιία θαη ζηα εδάθε πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζεκεξηλφ
Βέιγην, ηελ Διβεηία θαη ηελ θεληξηθή Ιηαιία. σο ηε Ρψκε. Η ζπλζήθε απηή, πνπ ρψξηζε ηελ
Δπξψπε γηα πξψηε θνξά γισζζηθά, απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο λεφηεξεο
Δπξψπεο.
ε. ζρνιή ηεο Μαγλαχξαο
Η ίδξπζε ηεο αλψηεξεο ζρνιήο ηεο Μαγλαχξαο, κε πξσηνβνπιία ηνπ Βάξδα, απνηειεί ζηαζκφ
ζηελ ηζηνξία ηεο βπδαληηλήο εθπαίδεπζεο. Σε δηεχζπλζε ηεο ζρνιήο αλέιαβε ν Λέσλ Φηιφζνθνο ή
Μαζεκαηηθφο, δηάζεκνο επηζηήκνλαο ηεο επνρήο ηνπ. Δπεηδή είρε κεγάιε θήκε, πξνζθιήζεθε,
φπσο ιέγεηαη, απφ ην ραιίθε Μακνχλ λα δηδάμεη ζηε Βαγδάηε, δελ απνδέρηεθε φκσο ηελ
πξφζθιεζε (πεξί ην 830). Σν παλεπηζηήκην πεξηιάκβαλε ηηο ζρνιέο ηεο θηινζνθίαο, ηεο
γεσκεηξίαο, ηεο αζηξνλνκίαο θαη ηεο γξακκαηηθήο.
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2.α. Πνηα είλαη ηα ειιεληθά θξάηε ζηα νπνία ζα βξνπλ θαηαθχγην νη δπλάκεηο ηνπ ειιεληζκνχ
κεηά ηελ άισζε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο απφ 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)
Απάνηηζη
α. Μεηά ηελ πηψζε ηεο Πφιεο (1204) νη δπλάκεηο ηνπ Διιεληζκνχ βξήθαλ θαηαθχγην ζε
ηξία ειιεληθά θξάηε: Σν πξψην απφ απηά ήηαλ ε απηνθξαηνξία ηεο Σξαπεδνχληαο πνπ εθηεηλφηαλ
ζηηο ΝΑ αθηέο ηνπ Δπμείλνπ Πφληνπ. Σν δεχηεξν θαη ηζρπξφηεξν, φπσο απνδείρηεθε ζηε ζπλέρεηα,
θξάηνο ήηαλ ε απηνθξαηνξία ηεο Νίθαηαο ζην ΒΓ ηκήκα ηεο Μ. Αζίαο, θαη ην ηξίην ην θξάηνο ηεο
Ηπείξνπ, πνπ πεξηιάκβαλε ηελ Ήπεηξν θαη ηελ Αηησιναθαξλαλία.
Μεηά ηε κάρε ηεο Πειαγνλίαο (1259) ηα θάζηξα Μάλε, Γεξάθη, Μνλεκβαζία θαη
Μπζηξάο παξαρσξήζεθαλ απφ ηνπο Φξάγθνπο ζην Βπδάληην θαη απνηέιεζαλ ηνλ ππξήλα ελφο
κηθξνχ θξάηνπο πνπ απνξξφθεζε βαζκηαία ηηο θξαγθηθέο θηήζεηο θαη εμειίρηεθε ζην δεζπνηάην
ηνπ Μπζηξά. Απηφ θπβεξληφηαλ απφ έλα δεζπφηε, αδειθφ ηνπ βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα.
Πξσηεχνπζα ηνπ δεζπνηάηνπ ήηαλ ν Μπζηξάο. Η πφιε, πνπ έρεη ζήκεξα εγθαηαιεηθζεί, απνηειεί
κε ηα παιάηηα, ηα αξρνληηθά θαη ηηο εθθιεζίεο ηεο δσληαλή καξηπξία γηα ην κεγαιείν ηνπ
πνιηηηζκνχ θαη ηεο ηέρλεο ηνπ δεζπνηάηνπ.
β. Σα ηέζζεξα ειιεληθά θξάηε ζπζπείξσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπ Διιεληζκνχ θαηά ησλ Λαηίλσλ. Οη
θαηαθηεηέο έδεημαλ ππεξνςία θαη πεξηθξφλεζε πξνο ηνπο «ζρηζκαηηθνχο» Έιιελεο, νη νπνίνη, κε
ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, αληηζηάζεθαλ απνθαζηζηηθά ζηνπο Λαηίλνπο.
3.α. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο επήιζε ν εθρξηζηηαληζκφο ησλ Βνπιγάξσλ; Πνηα ππήξμε ε αλάκεημε
ηνπ Πάπα ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα; Πψο αληέδξαζε ε Βπδαληηλή απηνθξαηνξία;(3 μονάδες)
β. Κάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο εθρξηζηηαλίζηεθε ην έζλνο ησλ Ρψζσλ; (1 μονάδα)
Απάνηηζη
α. ην δήηεκα ηνπ εθρξηζηηαληζκνχ ησλ Βνπιγάξσλ ε βπδαληηλή εθθιεζία ζπγθξνχζηεθε κε ηνλ
πάπα, ν νπνίνο επηδίσθε ηελ επέθηαζε ηεο ξσκαηνθαζνιηθήο εθθιεζίαο ζηελ άκεζε γεηηνληά ηνπ
Βπδαληίνπ. Ο βπδαληηλφο ζηξαηφο ππνρξέσζε ην βνχιγαξν εγεκφλα Βφξε λα δερηεί ηνλ
Υξηζηηαληζκφ απφ ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε θαη λα βαπηηζηεί κάιηζηα ν ίδηνο κε αλάδνρν ηνλ
απηνθξάηνξα Μηραήι Γ' (864).
Ωζηφζν, ιίγν αξγφηεξα κε πξφζθιεζε ηνπ Βφξε, ν πάπαο έθαλε λέα επέκβαζε ζηα δεηήκαηα ηεο
Βνπιγαξηθήο Δθθιεζίαο. Σφηε ν παηξηάξρεο Φψηηνο, ππεξαζπηδφκελνο ηελ αλεμαξηεζία ηεο
βπδαληηλήο εθθιεζίαο θαη ηα δσηηθά ζπκθέξνληα ηνπ Βπδαληηλνχ Κξάηνπο, θαηήγγεηιε ηελ
επέκβαζε ηεο Ρψκεο ζηε Βνπιγαξία θαη θαηεγφξεζε ηε ξσκατθή εθθιεζία γηα ιεηηνπξγηθά θαη
δνγκαηηθά ιάζε.
Η ζχλνδνο ηνπ έηνπο 867 αλαζεκάηηζε ηνλ πάπα, απέξξηςε ην δφγκα πεξί εθπνξεχζεσο ηνπ
Αγίνπ Πλεχκαηνο θαη εθ ηνπ Τηνχ (filioque) θαη θαηαδίθαζε ηελ επέκβαζε ηεο Ρψκεο ζηε
Βνπιγαξία. Με απφθαζε ηεο ζπλφδνπ ηνπ 870 ε εθθιεζία ηεο Βνπιγαξίαο ππάρζεθε νξηζηηθά ζηε
δηθαηνδνζία ηνπ παηξηαξρείνπ Κσλζηαληηλνχπνιεο.
β. Γηα λα ζπληξίςεη ηελ εμέγεξζε ηεο κηθξαζηαηηθήο αξηζηνθξαηίαο, ν απηνθξάηνξαο Βαζίιεηνο Β'
δήηεζε ηε βνήζεηα ηνπ ξψζνπ εγεκφλα Βιαδίκεξνπ, ππνζρφκελνο λα ηνπ δψζεη σο ζχδπγν ηελ
αδειθή ηνπ Άλλα. Σν επηθνπξηθφ ζηξαηησηηθφ ζψκα πνπ έζηεηιαλ νη Ρψζνη ζπλέηξηςε ηελ
αληαξζία ησλ βπδαληηλψλ γαηνθηεκφλσλ (δπλαηψλ), αιιά ν Βαζίιεηνο ιεζκφλεζε ηελ ππφζρεζή
ηνπ.
Μφλν φηαλ ν Βιαδίκεξνο θαηέιαβε ηε Υεξζψλα, ν απηνθξάηνξαο ζπλαίλεζε ζην γάκν, κε ηελ
πξφζζεηε πξνυπφζεζε φηη ν Βιαδίκεξνο ζα αζπαδφηαλ ην Υξηζηηαληζκφ. Η λχθε ηαμίδεςε ζηε
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Υεξζψλα, φπνπ έγηλαλ ε βάπηηζε ηνπ Βιαδίκεξνπ θαη ν βαζηιηθφο γάκνο. Δπαθνινχζεζε ε νκαδηθή
βάπηηζε ησλ Ρψζσλ ζηα λεξά ηνπ Γλεηπέξνπ (989).
4. Να ζπκπιεξψζεηε ηα θελά. (4 μονάδες)
ηηο 11 Μαΐνπ ηνπ (1)330 έγηλαλ ηα επίζεκα εγθαίληα ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο.
Η Αγία νθία είλαη ην ιακπξφηεξν θηίζκα ηεο Βπδαληηλήο ηέρλεο. Αληηπξνζσπεχεη ην λέν αξρηηεθηνληθφ
ξπζκφ (2)βαζιλική μεηά ηρούλοσ.
Ο Ηξάθιεηνο ζηε κάρε ηεο (3)Νινεσί πέηπρε λα ζπληξίςεη ηνπο Πέξζεο θαη λα αλαθηήζεη φιεο ηηο
βπδαληηλέο επαξρίεο ζηελ Δγγχο Αλαηνιή.
Απφ ηα κέζα ηνπ (4)8οσ αηψλα νη Άξαβεο θαη νη Δβξαίνη δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ζην δηεζλέο εκπφξην κε
επίθεληξν ηηο κεγάιεο πφιεηο θαη έγηλαλ, νη κεηαπξάηεο ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ. Καηά ηελ πξψηε πεξίνδν
ηνπ Ιζιάκ, ε ηέρλε ηνπ δαλείζηεθε ηερληθέο, ηερλίηεο θαη πιηθά απφ ην Βπδάληην, αιιά γηα ζξεζθεπηηθνχο
ιφγνπο έκεηλε πξνζεισκέλε ζηελ (5)ανεικονική ηερλνηξνπία.
Οη Βπδαληηλνί ιφγηνη θαηά ηνλ 9ν αηψλα άξρηζαλ λα αλαδεηνχλ, λα ζπιιέγνπλ, λα κειεηνχλ θαη λα
αληηγξάθνπλ ρεηξφγξαθα κε έξγα ηεο αξραίαο γξακκαηείαο. Ο πην αμηφινγνο ήηαλ ν Φψηηνο πνπ αλήθε ζηνλ
πλεπκαηηθφ θχθιν ηνπ Λένληα Μαζεκαηηθνχ. Σν ζεκαληηθφηεξν έξγν ηνπ είλαη ε (6)Μσριόβιβλος.

Οη ζηαπξνθνξίεο ήηαλ κηα θίλεζε πνπ εθδειψζεθε ζηε Γχζε ηνλ (7)11ο αηψλα κε πξσηνβνπιία
ησλ Παπψλ.

Ο Υισδνβίθνο, γελάξρεο ηεο δπλαζηείαο ησλ (8)Μεροβιγγείων, θαηφξζσζε λα επεθηείλεη ην θξάηνο ηνπ
απφ ην Ρήλν κέρξη ηα Ππξελαία κε ηε ζηήξημε ηεο Ρσκαηνθαζνιηθήο Δθθιεζίαο. Ο Κάξνινο Μαξηέινο,
αλαδείρζεθε ζε κεγάιν εγέηε φηαλ αλαραίηηζε ηελ πξνέιαζε ησλ Αξάβσλ πξνο ηελ Δπξψπε ζην Πνπαηηέ
ην (9)732. Ο γηνο ηνπ (10)Πιπίνος ο Βρατύς ίδξπζε ηε δπλαζηεία ησλ Καξνιηδψλ.

5.α. Πνηα ππήξμαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο λνκνζεηηθήο κεηαξξχζκηζεο ηεο Μαθεδνληθήο
δπλαζηείαο; (2 μονάδες)
β. Πνηα πνιηηηθή αθνινχζεζαλ νη απηνθξάηνξεο Νηθεθφξνο Φσθάο θαη Ισάλλεο Σδηκηζθήο φζνλ
αθνξά ηηο ηηαιηθέο θηήζεηο ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο; (2 μονάδες)
Απάνηηζη
α. Με ηνπο λφκνπο απηνχο νη Μαθεδφλεο απηνθξάηνξεο επέβαιαλ ή επέηπραλ ηα εμήο:
1. Να πξνηηκψληαη σο αγνξαζηέο νη γείηνλεο θαη νη ζπγγελείο, φηαλ πνπιηφηαλ έλα θνκκάηη
θνηλνηηθήο γεο.
2. Να απνδίδνληαη ηα ρσξάθηα πνπ είραλ ζθεηεξηζηεί νη δπλαηνί ζηνπο πξνεγνχκελνπο θησρνχο
ηδηνθηήηεο ηνπο ρσξίο απνδεκίσζε.
3. Να απαγνξεχεηαη ε πψιεζε θαη ε αγνξά ζηξαηησηηθψλ θηεκάησλ. πνηνο δηέζεηε ηέηνηα
θηήκαηα ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα ζηξαηεχεηαη.
4. Να πεξηνξηζηεί ε αχμεζε ηεο εθθιεζηαζηηθήο πεξηνπζίαο, θαη
5. Να πιεξψλνπλ νη δπλαηνί ηνπο θφξνπο ησλ θησρψλ ηνπ ρσξηνχ (1002), κηα ππνρξέσζε πνπ
βάξαηλε παιηφηεξα ηελ θνηλφηεηα ζπιινγηθά (αιιειέγγπνλ).
β. Η απεηιή γηα ηηο βπδαληηλέο θηήζεηο ζηελ Ιηαιία έγηλε έληνλε, φηαλ ν γεξκαλφο εγεκφλαο ζσλ
Α' αλαθεξχρηεθε βαζηιεχο Ιηαιίαο (951) θαη ζηέθζεθε απφ ηνλ πάπα ζηε Ρψκε απηνθξάησξ
Ρσκαίσλ (962).
Μεηά ηελ αληαιιαγή πνιιψλ πξεζβεηψλ, ν πξεζβεπηήο ηνπ ζσλα Ληνπηπξάλδνο, επίζθνπνο
Κξεκψλαο, ηαμίδεςε ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε (Γεθέκβξηνο 968), γηα λα πξνηείλεη εηξήλε θαη γάκν
ηνπ γεξκαλνχ δηαδφρνπ κε κηα βπδαληηλή πξηγθίπηζζα, κε πξνίθα ηηο βπδαληηλέο θηήζεηο ηεο Ν.
Ιηαιίαο. Οη Νηθεθφξνο Φσθάο απέξξηςε ηηο πξνηάζεηο απηέο, επηθαινχκελνο ηε γεξκαληθή
επηζεηηθφηεηα ελαληίνλ ησλ ηηαιηθψλ ηνπ θηήζεσλ, θαη επηθχιαμε πνιιέο ηαπεηλψζεηο ζηνλ
Ληνπηπξάλδν πνπ επέζηξεςε άπξαθηνο ζηε Γχζε.
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Ο Ισάλλεο Σδηκηζθήο ζπλέλσζε ηα ηξία ηηαιηθά ζέκαηα θαη ίδξπζε ην θαηεπαλάην Ιηαιίαο (πεξί ην
975). Ο θαηεπάλσ (δειαδή ν δηνηθεηήο) ηεο Ιηαιίαο έδξεπε ζην Μπάξη. πγρξφλσο ν Σδηκηζθήο
αθνινχζεζε κεηξηνπαζή πνιηηηθή έλαληη ησλ Γεξκαλψλ. Σν 972 ε Θενθαλψ, αλεςηά ηνπ
απηνθξάηνξα, λπκθεχηεθε ζηε Ρψκε ηνλ ζσλα Β', δηάδνρν ηνπ γεξκαληθνχ ζξφλνπ.
Ο ζσλ Β' (973-983) σζηφζν έδεημε αιαδνλεία θαη δηέζρηζε ηε Νφηηα Ιηαιία πνπ απνηεινχζε
βπδαληηλφ έδαθνο, ζπληξίθηεθε φκσο απφ ηνπο Άξαβεο ζε λαπκαρία πνπ έγηλε θνληά ζηνλ
Κξφησλα, ιηκάλη ηεο Ν. Ιηαιίαο (982). Μεηά ην ζάλαην ηνπ νη ζρέζεηο ησλ δχν θξαηψλ
απνθαηαζηάζεθαλ. Η επηξξνή ηνπ βπδαληηλνχ πνιηηηζκνχ ζηε Γεξκαλία ήηαλ πνιχ έληνλε ζηα
ρξφληα πνπ ε Θενθαλψ επηηξφπεπε ηνλ αλήιηθν γηφ ηεο (983-992).
ΟΜΑΓΑ Β
Απφ ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Ομάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δχν (2).
Κάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο.

1. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Ση ήηαλ νη ζηαπξνθνξίεο; Πνηνη παξάγνληεο επεξέαζαλ ηελ νξγάλσζε ηνπο;
β. Πνηεο δηαθνξέο εληνπίδεηε φζνλ αθνξά ηνλ ραξαθηήξα θαη ηα βαζχηεξα θίλεηξα ηεο πξψηεο
θαη ηεο ηέηαξηεο ζηαπξνθνξίαο;

«Γελλαηφηαηνη ζηξαηηψηεο […] Μελ αθήζεηε λα ζαο θξαηήζεη ζηελ παηξίδα νχηε ε ηδηνθηεζία
νχηε ε νηθνγελεηαθή θξνληίδα. Γηαηί απηή ε ρψξα είλαη ππεξπιήξεο απφ ζαο. Γελ ηεο
πεξηζζεχνπλ πινχηε. Μφιηο θαη κεηά βίαο κπνξεί λα ζξέςεη απηνχο πνπ ηελ θαιιηεξγνχλ.
Πάξηε δξφκν γηα ηνπο Αγίνπο Σφπνπο, ειεπζεξψζηε απηή ηε γε απφ ην γέλνο ηνπ δηαβφινπ θαη
ππνηάμηε ηε ζε ζαο […] Γη’ απηφ ην ιφγν αλαιάβεηε απηφ ην ηαμίδη γηα ηελ άθεζε ησλ
ακαξηηψλ ζαο θαη ηελ αζάλαηε δφμα ηνπ Βαζηιείνπ ησλ Οπξαλψλ.»
Απφ ην έξγν ηνπ ηζηνξηθνχ Γνπιηέικνπ,
Historia rerum in patribus transmarinis gestarum

Απάνηηζη
α. Οη ζηαπξνθνξίεο ήηαλ κηα θίλεζε πνπ εθδειψζεθε ζηε Γχζε ηνλ 11ν αηψλα, πξνήιζε απφ
πξσηνβνπιία ησλ παπψλ θαη απέβιεπε ζηελ απειεπζέξσζε ηνπ Παλαγίνπ Σάθνπ θαη ησλ
Αγίσλ Σφπσλ πνπ είραλ θαηαθηήζεη νη ειηδνχθνη (1077). Παξάγνληεο, πνπ επεξέαζαλ ηε
δηακφξθσζε ηνπο, ήηαλ ε θεκνινγία γηα ηηο σκφηεηεο Αξάβσλ θαη Σνχξθσλ θαηά ησλ
πξνζθπλεηψλ, ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα ηεο Γχζεο θαη ην θάιεζκα γηα βνήζεηα πνπ
απεχζπλε ν απηνθξάηνξαο Αιέμηνο Α' Κνκλελφο ζηνπο εγεκφλεο ηεο.
ην παξάζεκα πνπ κειεηάκε παξνπζηάδεηαη ε επηρεηξεκαηνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απφ
ηνπο νξγαλσηέο ηεο πξψηεο ζηαπξνθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξψζνπλ ζηξαηεχκαηα γηα
ηελ θαηάθηεζε ησλ Αγίσλ Σφπσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα γίλεηαη αλαθνξά ζηα νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ Δπξψπε θαη ηελ αδπλακία λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο φισλ ησλ
αλζξψπσλ. Η θαηάθηεζε ησλ Αγίσλ Σφπσλ παξνπζηάδεηαη ζαλ κηα κεγάιε επθαηξία γηα φζνπο
πάξνπλ ηελ απφθαζε λα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζηαπξνθνξία, πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ έλα λέν
μεθίλεκα ζηε δσή ηνπο θαη λα ζψζνπλ ηελ ςπρή ηνπο θεξδίδνληαο ηελ αζάλαηε δφμα ηνπ
«Βαζηιείνπ ησλ Οπξαλψλ».
β. Η πξψηε ζηαπξνθνξία (1096-1099) θεξχρηεθε απφ ηνλ πάπα Οπξβαλφ Β' ζηελ Κιεξκφλ
ηεο Γαιιίαο (1095). Αλ θαη ηα νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα (ππεξπιεζπζκφο θαη έιιεηςε γεο)
έπαημαλ θάπνην ξφιν, ε πξψηε ζηαπξνθνξία είρε θπξίσο ζξεζθεπηηθφ ραξαθηήξα.
ηηο ζηαπξνθνξίεο πνπ δηαδέρηεθαλ ηελ πξψηε ζηαπξνθνξία ππνρψξεζαλ βαζκηαία ηα
ζξεζθεπηηθά θαη θπξηάξρεζαλ ηα πιηθά θίλεηξα. Σν απνθνξχθσκα ηεο εμέιημεο ζεκεηψζεθε κε
ηελ ηέηαξηε ζηαπξνθνξία. Οη ζηαπξνθφξνη, απηνί νη ππνηηζέκελνη ζηξαηηψηεο ηνπ Υξηζηνχ,
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πνπ είραλ αξρηθφ ζηφρν ηελ Αίγππην θαη ηε πξία, παξεμέθιηλαλ απφ απηφλ θαη θαηέιαβαλ ηελ
Κσλζηαληηλνχπνιε (1204).
2. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξεη ην παξάζεκα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε
ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνηα ζηάζε θξάηεζαλ νη Μαθεδφλεο απηνθξάηνξεο απέλαληη ζηελ ηάμε ησλ δπλαηψλ; Πνηεο
ήηαλ νη επηδηψμεηο ηεο ηάμεο ησλ δπλαηψλ;
β. Πνηα ήηαλ ηα νθέιε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο απφ ηε κηθξή θαη κεζαία γαηνθηεζία;

«Η εμνπζία ηέηνησλ ηζρπξψλ πξνζψπσλ αχμεζε ππεξβνιηθά ηε κεγάιε ηαιαηπσξία ησλ
θησρψλ, δηφηη (νη δπλαηνί) κε ην πιήζνο ησλ νηθφζηησλ1 ππεξεηψλ ηνπο, ησλ κίζζαξλσλ2
νξγάλσλ ηνπο θαη ησλ άιισλ παξαηξεράκελσλ3 θαη αθνινχζσλ ηνπο, πξνθάιεζαλ βίαηεο
επηζέζεηο, δηψμεηο, αγγαξείεο4, άιιεο ζιίςεηο θαη ζηελαρψξηεο (ζηνπο θησρνχο) θαη πξνμέλεζαλ
κεγάιε θαηαζηξνθή ζην θνηλφ ζπκθέξνλ […]
Αιιά ε χπαξμε πνιιψλ κηθξντδηνθηεηψλ πξνζθέξεη κεγάια νθέιε ζην θξάηνο θαζψο απηνί
πιεξψλνπλ θφξνπο θαη παξέρνπλ ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ζην θξάηνο. Σα νθέιε απηά ζα
εθιείςνπλ, αλ κεησζεί ν αξηζκφο ησλ κηθξνθηεκαηηψλ. ζνη ινηπφλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε
δεκφζηα αζθάιεηα πξέπεη λα απαιιαγνχλ απφ ηνπο ηαξαμίεο, λα απνκαθξχλνπλ ηα ελνριεηηθά
ζηνηρεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκφζηα ζσηεξία.»
Ν. βνξψλνο, Les nouvelles des superaurs Macidoniens,
εθδ. Π. Γνπλαξίδεο, ΔΙΔ/ΚΒΔ, ΜΙΔΣ, Αζήλα 1994, ζει. 85

Απάνηηζη
α. Ο αγψλαο ηνπ θξάηνπο θαηά ησλ κεγάισλ γαηνθηεκφλσλ (δπλαηνί) είλαη ραξαθηεξηζηηθφ
γλψξηζκα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ Βπδαληίνπ ζηα ρξφληα ησλ Μαθεδφλσλ.
Οη δπλαηνί επηδίσθαλ λα ηδηνπνηεζνχλ ηε γε ησλ θησρψλ, λα απνζπάζνπλ πξνλφκηα θαη λα
θαηαθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία.
β. Σν Βπδαληηλφ Κξάηνο δελ κπνξνχζε λα αλερζεί απηέο ηηο επηδηψμεηο. Οη ειεχζεξνη αγξφηεο
ππεξεηνχζαλ ζηνπο ζηξαηνχο ησλ ζεκάησλ, ελψ νη θφξνη πνπ πιήξσλαλ απνηεινχζαλ ηελ
θχξηα πεγή θξαηηθψλ εζφδσλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε άκπλα θαη ε νηθνλνκία ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ
αδηαλφεηα ρσξίο ηε κηθξή θαη κεζαία αγξνηηθή ηδηνθηεζία. Γη' απηφ επί 80 νιφθιεξα ρξφληα
(922-1002) νη απηνθξάηνξεο πξνζπάζεζαλ κε ηηο Νεαξέο ηνπο λα πξνζηαηεχζνπλ ηελ αγξνηηθή
θνηλφηεηα θαη ηνπο ειεχζεξνπο θαιιηεξγεηέο απφ ηηο θαηαρξήζεηο ησλ δπλαηψλ.
ην παξάζεκα πνπ εμεηάδνπκε πεξηγξάθνληαη νη πξαθηηθέο ηεο ηάμεο ησλ δπλαηψλ, αιιά θαη
νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ήηαλ ζεκαληηθή ε κηθξή θαη κεζαία γαηνθηεζία γηα ηε βπδαληηλή
απηνθξαηνξία. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο ε ηάμε ησλ δπλαηψλ κε βίαηα κέζα θαη
κεζφδνπο πξνθαινχλ πνιιά δεηλά ζηα ρακειά θαη κεζαία ζηξψκαηα ηεο βπδαληηλήο ππαίζξνπ
κε απνηέιεζκα λα πιήηηεηαη ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γηα ηελ απηνθξαηνξία ε χπαξμε
κηθξντδηνθηεηψλ είλαη απαξαίηεηε θαζψο ζχκθσλα κε ην παξάζεκα, απηνί ζηεξίδνπλ ηελ
νηθνλνκία ηνπ βπδαληίνπ κέζσ ηεο θνξνιφγεζεο, αιιά θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ αθνχ απηνί
ζπγθξνηνχλ ην ζεκαηηθφ ζηξάηεπκα.

1
2
3
4

οικόζιηος: πνπ δεη ζην ζπίηη
μίζθαρνος: πνπ ράξηλ ακνηβήο απαξλείηαη ηδεψδε θαη ηδίσο εθείλν ηεο παηξίδαο.
παραηρετάμενος: απηφο πνπ θηλείηαη γχξσ απφ ηζρπξά πξφζσπα, πνπ ηα ππεξεηεί ή ηα θνιαθεχεη γηα λα απνθηήζεη ηελ εχλνηά ηνπο
αγγαρεία: θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία πνπ επέβαιιε ν θενπδάξρεο ζηνπο δνπινπαξνίθνπο ηνπ
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3. Παξαηεξήζηε κε πξνζνρή ηηο παξαθάησ εηθφλεο. Με βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ θαη
ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλψζεηο απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 μονάδες)
α. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηεο εηθνλνκαρίαο;
β. Πνηεο ήηαλ νη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ εηθνλνκαρία γηα ηε Βπδαληηλή
απηνθξαηνξία;

Απάνηηζη
α. Πξσηεξγάηεο ηεο εηθνλνκαρηθήο θίλεζεο ππήξμαλ νη απηνθξάηνξεο Λέσλ Γ' (717-741) θαη
Κσλζηαληίλνο Δ' (741-775). Ο Λέσλ, ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηελ Γεξκαληθεηα ηεο Β. πξίαο, θαη ν
γηνο ηνπ θαίλεηαη φηη είραλ επεξεαζηεί απφ ηηο αλεηθνληθέο (αληίζεηεο ζηε ιαηξεία ησλ
εηθφλσλ) αληηιήςεηο ηεο ηνπδατθήο θαη ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο θαη γη' απηφ απέξξηπηαλ ηε ιαηξεία
ησλ εηθφλσλ σο εθδήισζε εηδσινιαηξηθή. Οη αλεηθνληθέο αληηιήςεηο ήηαλ πνιχ δηαδεδνκέλεο
ζηνπο αγξφηεο ηεο γεηηνληθήο κε ην Ιζιάκ Μ. Αζίαο, πνπ ζήθσλαλ ην θχξην βάξνο ηεο άκπλαο θαηά
ησλ Αξάβσλ. Οη Ίζαπξνη είραλ θάζε ιφγν λα επλνήζνπλ ηνπο πιεζπζκνχο απηνχο.
Άιινη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγφξεπζε ησλ εηθφλσλ ήηαλ πηζαλψο
νη δεηζηδαηκνλίεο θαη νη ππεξβνιέο, πνπ είραλ εθδεισζεί γχξσ απφ ηε ιαηξεία ησλ εηθφλσλ, ε
επηζπκία ησλ Ιζαχξσλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηξξνή ησλ κνλαρψλ θαη ε ηδέα φηη νη επηηπρίεο ησλ
ερζξψλ ηνπ Βπδαληίνπ, πξνέξρνληαλ απφ ηε δίθαηε νξγή ηνπ Θενχ γηα φ,ηη ζπλέβαηλε ζην ρψξν
ηεο ιαηξείαο.
β. Η Δηθνλνκαρία δίραζε ηνλ βπδαληηλφ ιαφ θαη είρε νιέζξηεο ζπλέπεηεο ζηνπο ηνκείο
ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη ηνπ πνιηηηζκνχ. Η Δθθιεζία ηεο Ρψκεο δπζαξεζηεκέλε απφ ηνπο
εηθνλνκάρνπο απηνθξάηνξεο, "γχξηζε ηελ πιάηε" ζην Βπδάληην, απνκαθξχλζεθε απφ απηφ θαη
αλαδήηεζε ζηήξημε ζηνπο εγεκφλεο ησλ Φξάγθσλ, αλαδπφκελε ηφηε πνιηηηθή δχλακε ηεο Γπηηθήο
Δπξψπεο.
ηε δηάξθεηα ηεο εηθνλνκαρίαο απαγνξεχηεθε ε αλαπαξάζηαζε ζείσλ πξνζψπσλ ζηνπο ηνίρνπο
ησλ εθθιεζηψλ θαη ε αλάξηεζε εηθφλσλ θαη δηαηάρζεθε ε θαηαζηξνθή ηνπο. Πνιιά έξγα ηέρλεο
θαηαζηξάθεθαλ ηφηε θαη νη εθθιεζίεο δηαθνζκήζεθαλ κε δψα, θπηά θαη δηαθνζκεηηθά κνηίβα. ηελ
πξψηε εηθφλα βιέπνπκε ραξαθηεξηζηηθή δηαθφζκεζε ζην εζσηεξηθφ λανχ θαη παξαηεξνχκε πσο
πέξα απφ ηνλ ζηαπξφ απνπζηάδεη νπνηαδήπνηε ηνηρνγξαθία ή εηθφλα. ηε δεχηεξε εηθφλα
παξαηεξνχκε κηθξνγξαθία ε νπνία παξνπζηάδεη ηελ θάιπςε κηαο ηνηρνγξαθίαο κε αζβέζηε
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί ε λνκνζεζία πνπ απαγφξεπε ηελ χπαξμε θαη ρξήζε εηθφλσλ ζηα
πιαίζηα ηεο ρξηζηηαληθήο ιαηξείαο. Σελ ίδηα πεξίνδν ππνρψξεζε ε ελαζρφιεζε κε ηα γξάκκαηα,
ελψ, κεηά ηε λίθε ησλ εηθφλσλ, θαηαζηξάθεθαλ πνιιά ζεκαληηθά θείκελα ησλ εηθνλνκάρσλ.
4. α. Πφηε θαη θάησ απφ πνηεο ζπλζήθεο επήιζε ην ρίζκα ησλ δχν Δθθιεζηψλ;
β. Ση γλσξίδεηε γηα ηηο ζπλφδνπο Φεξξάξαο – Φισξεληίαο (1438-9) θαη Λπψλ (1274);
Απάνηηζη
α. ηα ρξφληα ηνπ Κσλζηαληίλνπ Θ' ε παιηά αληηπαξάζεζε Αλαηνιήο -Γχζεο, πνπ αθνξνχζε
νπζηαζηηθά ην δήηεκα ηεο θπξηαξρίαο επί ηεο ρξηζηηαληθήο νηθνπκέλεο, νδεγήζεθε ζηε ξήμε. Οη
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ζρέζεηο κεηαμχ ησλ παηξηαξρείσλ Ρψκεο θαη Κσλζηαληηλνχπνιεο, κε ην νπνίν ζπκπαξαηάρηεθαλ
ηα παηξηαξρεία Αληηνρείαο, Ιεξνζνιχκσλ θαη Αιεμαλδξείαο, δηαθφπεθαλ πιήξσο. Σν γεγνλφο απηφ
είλαη γλσζηφ σο ρίζκα ησλ δχν Δθθιεζηψλ θαη έγηλε ππφ ηηο αθφινπζεο ζπλζήθεο:
Παπηθή πξεζβεία κε αξρεγφ ηνλ θαξδηλάιην Οπκβέξην επηζθέθηεθε ηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, γηα
λα ζπδεηήζεη κε ηνλ παηξηάξρε Μηραήι Κεξνπιάξην ηελ επίιπζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ θαη δνγκαηηθψλ
δηαθνξψλ πνπ ππήξραλ αλάκεζα ζηα δχν παηξηαξρεία. Οη δηαθνξέο δελ ήηαλ αγεθχξσηεο, αιιά ε
αιαδνλεία ησλ δηαπξαγκαηεπηψλ νδήγεζε ζε νξηζηηθή ξήμε κεηαμχ ησλ δχν παηξηαξρείσλ, ηα
νπνία ζην εμήο αληηπξνζσπεχνπλ δχν ρσξηζηέο ρξηζηηαληθέο εθθιεζίεο (ηελ Οξζφδνμε θαη ηε
Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία). Η εμέιημε απηή πξνθάιεζε κεγάιε αληηπαιφηεηα θαη κίζνο κεηαμχ
Αλαηνιήο θαη Γχζεο.
Οη ζχγρξνλνη δελ αληηιήθζεθαλ ηε ζεκαζία ησλ γεγνλφησλ πνπ σζηφζν έκειιαλ λα έρνπλ
αλππνιφγηζηεο επηπηψζεηο ζηηο ηχρεο ηεο Βπδαληηλήο Απηνθξαηνξίαο.
β. Καηά ηνλ ηειεπηαίν αηψλα πξηλ ηελ Άισζε νη βπδαληηλνί απηνθξάηνξεο Ισάλλεο Δ' (1369-71),
Μαλνπήι Β' (1399-1402) θαη Ισάλλεο Η' ηαμίδεςαλ γηα βνήζεηα ζηε Γχζε. Ο ηειεπηαίνο αλαλέσζε
ζηε ζχλνδν ηεο Φεξξάξαο – Φισξεληίαο ηελ «έλσζε» δειαδή ηελ ππνηαγή ηεο Οξζφδνμεο ζηε
Ρσκατθή Δθθιεζία (1438-9), πνπ είρε πξψηνο απνδερηεί ν Μηραήι Η' ζηε ζχλνδν ηεο Λπψλ (1274).
Η ππνρψξεζε απηή, πνπ δελ έγηλε δεθηή απφ ην ιαφ, απνδείρηεθε κάηαηε, θαζψο ην Βπδάληην
έκεηλε απξνζηάηεπην ζηα θαηαθηεηηθά ζρέδηα ησλ Οζσκαλψλ.
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