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ΘΕΜΑΤΑ
ΟΜΑΔΑ Α

1. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των όρων: δήμοι, προνοιάριοι, φεουδαρχικό 
συμβόλαιο, ανθρωπισμός

2. Γιατί ο έντονος θρησκευτικός χαρακτήρας που έδωσε ο Ηράκλειος στις 
εκστρατείες του εναντίον των Περσών συνέβαλε στη νίκη του?

3. α)Τι ήταν οι σταυροφορίες?
β)Ποια κίνητρα κυριάρχησαν στην τέταρτη σταυροφορία και με ποιες 
συνέπειες?

4. Με ποιες ευνοϊκές προϋποθέσεις οι θαλασσοπόροι άρχισαν τα εξερευνητικά 
τους ταξίδια?

5. α)Τι είναι η Αναγέννηση?
β)Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του «οικουμενικού ανθρώπου» που 
επιδιώκουν να διαμορφώσουν οι διαφωτιστές?

           (Από τις πέντε ερωτήσεις της ομάδας Α να απαντήσετε στις τρεις)
ΟΜΑΔΑ Β

1. Ποιοι ήταν οι «Δυνατοί» στο Βυζάντιο και για ποιους ήταν επικίνδυνοι?
2. Να διατυπώσετε τις κρίσεις σας για την πολιτική του Βασιλείου του Β΄ έναντι 

των Βουλγάρων?
3. Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του 

Βυζαντινού κράτους?
4. Αφού μελετήσετε το παράθεμα και αξιοποιώντας τις γνώσεις σας, να 

απαντήσετε στα εξής ερωτήματα:
α)Τι ήταν οι στρατιώτες αγρότες?
β)Ποιες υποχρεώσεις είχαν οι στρατιώτες αγρότες σε περίπτωση πολέμου?
Οι υποχρεώσεις του στρατιώτη αγρότη
Ένα επικουρικό σώμα του αυτοκρατορικού στρατού ήλθε να καταλάβει το 
στρατόπεδο που ήταν εκεί (κοντά στην πόλη Άμνια της μικρασιατικής 
Παφλαγονίας), για να ετοιμάσει εκστρατεία κατά των Αράβων. Ο χιλίαρχος, ο 
εκατόνταρχος και ο πεντηκόνταρχος προχώρησαν σε φροντισμένη 
επιθεώρηση, απαιτώντας αδιάκοπα από το πλήθος των στρατιωτών να 
παρουσιάζονται με τα άλογα και τις πολεμικές άμαξές τους.
Ενώ πλησίαζε η επιθεώρηση, το άλογο του στρατιώτη Μουσούλιου, που ήταν 
πάμφτωχος, καταλήφθηκε αίφνης από κολικούς πόνους και σπασμούς, έπεσε 
κάτω και ψόφησε. Ο στρατιώτης δεν είχε χρήματα να αγοράσει άλλο άλογο 
και ήλθε σε πολύ δύσκολη θέση, ενώ ο εκατόνταρχος τον απειλούσε 
οργισμένος. Βίος Αγίου Φιλαρέτου, εκδ. M.H. Fourmy-M. Leroy Byzantion 9 
(1934) 125-127.
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις της ομάδας Β να απαντήσετε στις δυο).


