Ιστορία

ΟΜΑΔΑ Α ÆΑπό τα πέντε θέματα απαντάτε στα τρία.
1. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη στο
συγκεκριμένο σημείο; Πότε έγιναν τα εγκαίνια της και τι είδους έργα και
κτίρια έγιναν στην Πόλη;
2. «Το διαρκέστερο έργο του αυτοκράτορα υπήρξε η κωδικοποίηση του
Ρωμαϊκού Δικαίου». Να αναφερθούν τα νομοθετικά έργα του Ιουστινιανού.
3. Για ποιο λόγο ο Αλέξιος Α’ ζήτησε τη βοήθεια των Βενετών, τι ήταν το
«χρυσόβουλο» και τι προνόμια παραχώρησε στους Βενετούς;
4. Άλωση της Κωνσταντινούπολης: γεγονότα που προηγήθηκαν, ημερομηνία,
περιγραφή.
5. Να εξηγήσετε τους όρους: υγρό πυρ, μικρογραφίες, συγχωροχάρτια,
τριγωνικό εμπόριο.
ΟΜΑΔΑ Β ÆΑπό τις τέσσερις ερωτήσεις απαντάτε στις δύο.
1. Αφού μελετήσετε το παράθεμα «Μου λείπουν τα απαραίτητα» (σελ. 91 του
σχολικού βιβλίου) και με βάση και τις σχετικές σας ιστορικές γνώσεις, να
γράψετε τι γνωρίζετε για το φεουδαρχικό σύστημα.
Μου λείπουν τα απαραίτητα
Όπως είναι γνωστό σε όλους, επειδή μου λείπουν τα απαραίτητα χρήματα για τη διατροφή
και την ενδυμασία μου, ζήτησα τον οίκτο σας, και η καλοσύνη σας μου επέτρεψε να μπω
κάτω από την εξουσία και την προστασία σας […]. Σε αμοιβή αναλάβατε τη διατροφή και την
ενδυμασία μου. Ενώ εγώ ανέλαβα να σας υπηρετώ και να σας τιμώ με όλες μου τις δυνάμεις.
Για όλη μου τη ζωή είμαι δεμένος με την υποχρέωση να σας υπηρετώ και να σας σέβομαι,
όπως ταιριάζει σε ελεύθερο άνθρωπο, και σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μου δεν έχω δικαίωμα
να αποσπασθώ από την εξουσία σας […].
Απόσπασμα από γραπτή συμφωνία του 8ου αιώνα μεταξύ ενός πτωχού ανθρώπου και ενός
γαιοκτήμονα, στο: Μάρτζορι Ρόουλιν, Η καθημερινή ζωή στο Μεσαίωνα, εκδ. Παπαδήμα,
Αθήνα 1992, σ. 34.

2. Μελετώντας το παράθεμα «Ο βασιλιάς, αντιπρόσωπος του Θεού» (σελ. 125
σχ.β.), να σχολιάσετε τη θεοκρατική αντίληψη για την εξουσία που
επικρατούσε στη Γαλλία κατά το 16ο αι.
Ο βασιλιάς, αντιπρόσωπος του Θεού
Κάθε εξουσία πηγάζει από το Θεό. Ο βασιλιάς, είπε ο Απόστολος Πέτρος, είναι λειτουργός του
Θεού. Επομένως, οι βασιλείς ενεργούν ως λειτουργοί του Θεού και ως αντιπρόσωποί του πάνω στη γη.
Μέσω αυτών ο Θεός ασκεί την κυριαρχία του. Γι’ αυτό ακριβώς ο βασιλικός θρόνος δεν είναι θρόνος
ανθρώπου αλλά ο θρόνος του Θεού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το πρόσωπο του βασιλιά είναι
ιερό και, επομένως, κάθε εναντίον του επιβουλή είναι ιεροσυλία. Πρέπει να υπακούμε στο βασιλιά με
θρησκευτική ευλάβεια και συνείδηση.
Ι. Μποσυέ, (J. Bossuet 1627-1704), Πολιτικές Σκέψεις 1670., στο: EuroDocs Weaver: Richard
Hacken, European Studies Bibliographer, Harold B. Lee Library, Brigham Young University,
Provo, Utah, USA.

3. Ποια προνόμια παραχώρησε ο Μωάμεθ Β’ στην Εκκλησία κατά την περίοδο
της Τουρκοκρατίας; Ήταν τα κίνητρα που υπαγόρευσαν αυτή του την
απόφαση αγαθά ή υπήρχε κάποια σκοπιμότητα;
4. Τι ήταν οι αρματολοί και οι κλέφτες και ποια η συμβολή τους στον αγώνα για
ελευθερία του Έθνους;

