Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία

ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
(Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)
1 α. Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού;
β. Να γράψετε (στο φύλλο απάντησης) δίπλα σε κάθε αριθμό της στήλης Α το γράμμα της
στήλης Β που αντιστοιχεί σ’ αυτό. Δύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν.
A
B
1. Στάση του Νίκα
α. Πανδέκτης
2.Αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής Ακαδημίας
β. Αγία Σοφία
3. Ανθέμιος και Ισίδωρος
γ. Δήμοι
4. Στρατιωτικά κτήματα
δ. Θεοδόσιος
ε. Ιουστινιανός
στ. Θέματα
2. Να εξηγήσετε τους όρους: Σλάβοι, Άβαροι, σκλαβηνίες.
3. Τι ήταν τα θέματα, πότε και που εμφανίστηκαν, ποιοι υπηρετούσαν σ’ αυτά;
4 α. Τι ήταν ο θεσμός της Πρόνοιας;
β. Να ελέγξετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας Σωστό (Σ) ή
Λάθος (Λ) (στο φύλλο απάντησης).
i)
ii)
iii)
iv)
v)

vi)

Η δυναστεία των Κομνηνών στηρίχτηκε στα Λαϊκά στρώματα.
Η τέταρτη σταυροφορία είχε καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα.
Ο Αλέξιος ο Α΄ Κομνηνός παραχώρησε στους Βενετούς οικονομικά προνόμια
με το χρυσόβουλο του 1082.
Η αυτοκρατορία της Νίκαιας βρισκόταν στη Στερεά Ελλάδα.
Μία από τις συνέπειες της Άλωσης της Πόλης ήταν ότι οι Ευρωπαίοι έκαναν
σημαντικές γεωγραφικές ανακαλύψεις, εξαιτίας του αποκλεισμού των εμπορικών
δρόμων της Ανατολής.
Το σχίσμα των δύο Εκκλησιών είχε αρνητικές επιπτώσεις για τη Βυζαντινή
Αυτοκρατορία.

5. Η εγκατάσταση των γερμανικών φύλων στην Ευρώπη οδήγησε στην ίδρυση τριών
βασιλείων (Οστρογοτθικό, Βησιγοτθικό, Φραγκικό). Τι γνωρίζετε για το τελευταίο
βασίλειο;

ΟΜΑΔΑ Β
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες)
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1. Να μελετήσετε το παράθεμα «Ο Αλέξιος Α΄ και η πρώτη σταυροφορία» και να
επισημάνετε πώς συμπεριφέρθηκε ο Αλέξιος Α΄ στους σταυροφόρους και τι οφέλη
εξασφάλισε για το κράτος του.
2. Αφού μελετήσετε το παράθεμα «Λόγοι παράδοσης της Προύσας», να επισημάνετε τις
αιτίες της παράδοσης των ελληνικών πόλεων της Μικράς Ασίας στους Οθωμανούς ως
τα τέλη του 13ου αιώνα.
3. Η πολιτική των Κομνηνών χαρακτηρίζεται ως ‘αριστοκρατικός πατριωτισμός’. Να
συγκρίνετε την εσωτερική πολιτική των Κομνηνών με την εσωτερική πολιτική των
Μακεδόνων, επισημαίνοντας σε ποιες τάξεις στηρίχτηκαν αντίστοιχα οι δύο αυτές
δυναστείες.
4. Αφού μελετήσετε το παράθεμα «Η πολιτική του Μανουήλ έναντι των Λατίνων» να
εντοπίσετε ποιο στοιχείο διαφαίνεται αναφορικά με την πολιτική του Μανουήλ και ποιο
ήταν το κλίμα που επικρατούσε στο περιβάλλον του.

χειραγώγηση: έλεγχος και καθοδήγηση
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ανδρείκελα: άνθρωποι χωρίς θέληση
μαλθακός: ασκληραγώγητος
θηλυπρεπής: που έχει τρόπους γυναίκας
ακόρεστο μίσος: ανικανοποίητο, άσβηστο

-3-

