ΟΜΑΔΑ Α΄
1ο 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. Την Τέταρτη Σταυροφορία κήρυξε ο πάπας Ιννοκέντιος Γ΄.
2. Η αυτοκρατορία της Τραπεζούντας ιδρύθηκε από τους Μεγάλους Κομνηνούς αμέσως
μετά την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους Σταυροφόρους (1204).
3. Η μάχη της Άγκυρας (1402) επίσπευσε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης από τους
Οθωμανούς.
4. Κύριος μοχλός των κοινωνικών μεταβολών που δρομολόγησαν οι Ανακαλύψεις ήταν η
αστική τάξη.
5. Έργο του Συμβουλίου Λογοκρισίας που ίδρυσε η Καθολική Εκκλησία στη Ρώμη, στο
πλαίσιο της Αντιμεταρρύθμισης, ήταν η σύνταξη ενός καταλόγου απαγορευμένων βιβλίων
θεολογικού περιεχομένου.
(μονάδες 5)
(ΙΙ) Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της στήλης Α με στοιχεία της στήλης Β. Ένα (1) στοιχείο
της στήλης Β περισσεύει.
Α

Β

1. 1. Τα πρώτα «θέματα» α. διαίρεσε τη φραγκική επικράτεια σε 200 περίπου κομητείες.
2. 2. Τον Μάρτιο του 843

β. συγκλήθηκε η σύνοδος της Ιέρειας που καταδίκασε τη

3. 3. Ο Πιπίνος

λατρεία των εικόνων.

4. 4. Ο Κάρολος ο Μέγας

γ. οργανώθηκαν στη Μ. Ασία περί τα μέσα του 7ου αι.

5. 5. Οι πρόνοιες

δ. στέφθηκε από τον πάπα ελέω Θεού βασιλέας των Φράγκων

6.

(754).
ε. δεν αποτελούσαν ιδιοκτησία του προνοιαρίου αλλά του
κράτους.
στ. συγκλήθηκε στην Κωνσταντινούπολη η σύνοδος που
αποφάσισε την αποκατάσταση των εικόνων.
(μονάδες 5)

1.β. Να εξηγήσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: καραβέλα,
μετακένωση.
(μονάδες 7+8=15)
2ο ΘΕΜΑ
2.α. Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης: με ποιες ενέργειες ο αυτοκράτορας Ιωάννης Η΄
Παλαιολόγος επιχείρησε να αναζητήσει βοήθεια από τη Δύση και ποιο ήταν το αποτέλεσμα
των προσπαθειών αυτών;
(μονάδες 12)
2.β. Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών (1787): σε ποια βασική αρχή στηρίζεται και τι
προβλέπει ως προς τη μορφή διακυβέρνησης του κράτους και τον τρόπο ρύθμισης των
σχέσεων μεταξύ των επιμέρους πολιτειακών οργάνων;
(μονάδες 13)

