ΟΜΑΔΑ Α΄
ο

1 ΘΕΜΑ
1.α.
(Ι) Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη
λέξη «σωστό» ή «λάθος» δίπλα στον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση:
1. Η πρωτοβουλία για την οργάνωση των Σταυροφοριών προήλθε από τους ισχυρούς
φεουδάρχες της Δυτικής Ευρώπης.
2. Το έργο της ανάκτησης της Κωνσταντινούπολης από τους Λατίνους έφερε σε πέρας ο
αυτοκράτορας της Νικαίας Μιχαήλ Παλαιολόγος.
3. Η Ρωσία φιλοδόξησε να γίνει κληρονόμος των πνευματικών παραδόσεων και πολιτικών
ιδεών του Βυζαντίου μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς.
4. Μετά την εφεύρεση της τυπογραφίας όλα τα πληθυσμιακά στρώματα της Δυτικής
Ευρώπης ήρθαν σε επαφή με τις νέες εξελίξεις στις επιστήμες.
5. Το κίνημα του Λουθήρου υπήρξε ο πυρήνας μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής έκρηξης σε
όλη τη Δυτική Ευρώπη.
(μονάδες 5)
(ΙΙ) Να συμπληρώσετε τα κενά στο παρακάτω απόσπασμα επιλέγοντας τα κατάλληλα
στοιχεία από αυτά που δίνονται στην παρένθεση. Τέσσερα (4) στοιχεία περισσεύουν:
(αστικοποίηση, σλαβικοί, μεταναστευτική, στρατιωτικοποίηση, ασιατικοί, εποικιστική,
Θράκης, Μ. Ασίας, θεμάτων)
«Από τα μέσα του 7ου ως τα μέσα του 9ου αι. η ______(1)______ της βυζαντινής κοινωνίας
εκφράζεται με την εμφάνιση των οικογενειακών επωνύμων και την οικοδόμηση πολλών
κάστρων. Με τη δημιουργία ναυτικών _____(2)_____ η αυτοκρατορία κατόρθωσε να
θωρακίσει τις παράλιες περιοχές, αλλού σε μικρότερο και αλλού σε μεγαλύτερο βάθος.
Ιδιαίτερες δυσχέρειες αντιμετώπιζε η αυτοκρατορία στις ευρωπαϊκές επαρχίες της, όπου
είχαν εγκατασταθεί πολλοί ______(3)_____ πληθυσμοί. Το Βυζαντινό κράτος, για να
αντιμετωπίσει το πρόβλημα, εφάρμοσε μια ______(4)______ πολιτική στο πλαίσιο της
οποίας πολλοί μικρασιατικοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν και εγκαταστάθηκαν στις επαρχίες
της _______(5)______, της Μακεδονίας και της Νότιας Ελλάδας.»
(μονάδες 5)

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των παρακάτω ιστορικών όρων: αλληλέγγυον, Ένδοξη
Επανάσταση (1688).
(μονάδες 8+7=15)
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Σε ποια θεολογικά και δογματικά ζητήματα στηρίχθηκε η διαμάχη που οδήγησε στο
Σχίσμα μεταξύ των δύο Εκκλησιών το 1054 και ποια ήταν η κύρια αιτία του;
(μονάδες 13)
2.β. Ποια ήταν η νέα αντίληψη της Αναγέννησης σχετικά με την αγωγή και την επιστήμη;
(μονάδες 12)

