ΙΣΤΟΡΙΑ
Α ΟΜΑΔΑ

1.

Να παρουσιάσετε με συντομία το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α) Σχίσμα β) Προνοιάριοι γ) Τελετή της περιβολής δ) Αναγέννηση
(μονάδες 20)

2.
i. Να χαρακτηρίσετε με την ένδειξη ΣΩΣΤΟ ή ΛΑΘΟΣ τις παρακάτω
προτάσεις:
α) Μετά τη στέψη του ο Καρλομάγνος επιχείρησε να υποτάξει την Ανατολική
Αυτοκρατορία.
β) Η μάχη του Ματζικέρτ (1071) εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων είχε
ευνοϊκή έκβαση για τους Βυζαντινούς.
γ) Πρωτεργάτες του κινήματος της Εικονομαχίας υπήρξαν οι αυτοκράτορες
Λέων Γ’ και Κωνσταντίνος Ε’ της δυναστείας των Ισαύρων.
δ) Ο αρχιτεκτονικός ρυθμός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη
ονομάζεται τρουλαία βασιλική.
(μονάδες 15)
ii. Διερευνήστε τα αίτια και τα κίνητρα που ώθησαν τις Ευρωπαϊκές χώρες
στις Ανακαλύψεις Νέων Χωρών.
(μονάδες 15)
Β ΟΜΑΔΑ

1. Στο παράθεμα που ακολουθεί ο πάπας επικαλείται μια σειρά από λόγους, που
επιβάλλουν τη συμμετοχή των πιστών στη σταυροφορία. Να επισημάνετε τους
λόγους αυτούς και να τους διακρίνετε σε πνευματικούς – θρησκευτικούς και σε
υλικούς.
(μονάδες 25)
Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία
Γενναιότατοι στpατιώτες... Μην αφήνετε να σας κρατήσει στην πατρίδα ούτε η ιδιοκτησία
ούτε η οικογενειακή φροντίδα. Γιατί αυτή η χώρα, που περιβάλλεται από όλες τις μεριές από
θάλασσα και οροσειρές, είναι uπερπλήρης από σας. Δεν της περισσεύουν τα πλούτη. Μόλις,
και μεταβίας μπορεί να θρέψει αυτούς που την καλλιεργούν. Γι' αυτό αλληλοτρώγεστε και
σπαράζετε μεταξύ σας. Πάψτε πια τις εχθρότητες, ας σταματήσουν οι διαφωνίες κι ας πάρουν
τέλος οι πόλεμοι μεταξύ σας. αφήστε κάθε μίσoς και διχογνωμία να κοιμηθούν. Πάρτε το
δρόμο για τους Αγίους Τόπους, ελευθερώσετε αυτή τη γη από το γένος του Διαβόλου και
υποτάξτε τη σε σας. Η βασιλική πόλη (Ιερουσαλήμ)... είναι τώρα αιχμάλωτη από τους
εχθρούς της και έχει υποφέρει τόσο...ώστε να έχει καταργηθεί η λατρεία...Γι' αυτό το λόγο
αναλάβετε αυτό το ταξίδι για την άφεση των αμαρτιών σας και εξασφαλίστε την αθάνατη
δόξα του Βασιλείου των Ουρανών".

Από το έργο του ιστορικού Γουλιέλμου από την Τύρο Historia rerum in partίbus
transmarinίs gestarum, στο: Select Documents of European History. έκδ. Laffan, Νέα Υόρκη 1929,55-56.

2. Στηριζόμενοι στις ιστορικές σας γνώσεις και αξιοποιώντας το παρακάτω
παράθεμα, να αναφέρετε ποιόν θεωρούσε ως ιδανικό τύπο ανθρώπου η Αναγέννηση
και να τον περιγράψετε.
(μονάδες 25)
Ο τέλειος “καθολικός” άνθρωπος
Θέλω τον αυλικό ευγενή, πνευματώδη, ευφυή και χαριτωμένο. Εκτιμώ ότι το πραγματικό
επάγγελμα του αυλικού πρέπει να είναι αυτό της ενασχόλησης με τα όπλα. Πρέπει να είναι
δυνατός και φοβερός ενώπιον των εχθρών, αλλά σε όλες τις άλλες περιπτώσεις πρέπει να
είναι ανθρώπινος, μετρημένος και σοβαρός.
Θέλω να yνωρiζει όχι μόνον τα λατινικά αλλά και τα ελληνικά, να γνωρίζει να γράφει σε
στίχoυς και σε πεζό. θα ήθελα επίσης να γνωρίζει πολλές ξένες γλώσσες.
Θα έπρεπε εξίσoυ να γνωρίζει να κολυμπά, να αθλείται στο τρέξιμο και τη λιθοβολία.. Η
μόρφωσή τoυ θα μου φαινόταν ανεπαρκής, αν δεν είχε γνώσεις μουσικής.
Baldassar Castig!ione, Ο αυλικός, 1528

