ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α
1)Να προσδιορίσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: α) προνοιάριοι,
β) Σχίσμα του 1054, γ) Αναγέννηση.
(μον.15)
2)Α. Να αναφερθείτε στα δημοσιονομικά μέτρα του Νικηφόρου Α για την ανόρθωση
της οικονομίας.
(μον.10)
Β. Ποιες οικονομικές μεταβολές σημειώθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο μετά τις
(μον.15)
ανακαλύψεις του 15ου και 16ου αιώνα;
3) Να χαρακτηρίσετε ως Σ (ωστές) ή Λ (άθος) τις παρακάτω προτάσεις:
1. Η βαθμιαία επέκταση των θεμάτων δεν αποτέλεσε στοιχείο στρατιωτικοποίησης
στο Βυζάντιο (7ος- 9ος αι).
2. Ο ελληνικός πληθυσμός μετά την εγκατάσταση των Σλάβων μειώθηκε στο
εσωτερικό της Χερσονήσου, διατηρήθηκε όμως στις παράκτιες περιοχές και τις
πόλεις.
3. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας των εκστρατειών του Ηρακλείου δεν ήταν προφανής.
4. Μετά τη στέψη του Καρλομάγνου (800 μ.Χ.), η οικουμένη διατήρησε τη
γλωσσική, πολιτική και θρησκευτική της ενότητα.
5. Η γεωργική επανάσταση στη Δ. Ευρώπη συνέβαλε στην πραγματοποίηση του
αγροτικού εποικισμού και το σχηματισμό αστικών κοινοτήτων.
6. Το 1438 ο βυζαντινός αυτοκράτορας Ιωάννης Η Παλαιολόγος προκειμένου να
εξασφαλίσει βοήθεια απ’ τη Δύση, δέχτηκε στη σύνοδο Φερράρας- Φλωρεντίας την
πλήρη υποταγή της ορθόδοξης στην καθολική εκκλησία.
7. Η πορεία προς τη διαμόρφωση εθνικών κρατών στην Ευρώπη και ο ανταγωνισμός
των μοναρχών δεν βοήθησαν τις Ανακαλύψεις.
8. Η αντίδραση στα κακώς κείμενα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας
(Μεταρρύθμιση) έχει τις ιδεολογικές ρίζες της στο ανθρωπιστικό κίνημα.
9. Η Βιομηχανική Επανάσταση και η εφαρμογή του οικονομικού φιλελευθερισμού
είχαν ως συνέπεια τον περιορισμό της αποικιοκρατικής πολιτικής των Μ. Δυνάμεων.
10. Ο ορθολογισμός αποτελεί μέσο επίλυσης κοινωνικών προβλημάτων κατά τους
Διαφωτιστές.
(μον.10)

ΟΜΑΔΑ Β
1) Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και μελετώντας το ακόλουθο παράθεμα, να
αναφερθείτε: α) ποιοι παράγοντες συνετέλεσαν στη διαμόρφωση της σταυροφορικής
ιδέας και ποιες ήταν οι βασικές επιδιώξεις των Σταυροφόρων; (μον.15)
β) Ποιες ήταν οι συνέπειες της άλωσης της Κωνσταντινούπολης το 1204 από τους
Σταυροφόρους για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία;
(μον.10)

