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ΞΟΝΑΓΩΓΗΘΔΠ ΔΜΔΡΑΠΔΗΠ ΓΚΛΑΠΗΝ 
Β’ ΡΑΜΖΠ 

ΔΜΔΡΑΕΝΚΔΛΝ ΚΑΘΖΚΑ: 
ΚΔΠΑΗΩΛΗΘΖ & ΛΔΝΡΔΟΖ ΗΠΡΝΟΗΑ 

 
ΔΛΓΔΗΘΡΗΘΔΠ ΑΞΑΛΡΖΠΔΗΠ 

 
ΝΚΑΓΑ Α 

 
1. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηηο παξαθάησ έλλνηεο (4 κολάδες): 

 
α. Πσλζήθε ηες Ρορληεδίιας   
  Οη Πνξηνγάινη θαη νη Ηζπαλνί θαηέθηεζαλ κε ηε βία ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθάιπςαλ. Δηδηθόηεξα 
νη ηειεπηαίνη, επηδεηθλύνληαο απάλζξσπε ζθιεξόηεηα, εμαθάληζαλ ηνπο 
ιεγόκελνπο πξνθνινκβηαλνύο πνιηηηζκνύο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο Ακεξηθήο. 
  Αθνύ κεηέηξεςαλ κε ηνλ ηξόπν απηό ηηο λέεο ρώξεο ζε απνηθίεο, ηηο κνίξαζαλ κεηαμύ ηνπο κε 
ηε πλζήθε ηεο Σνξληεδίιαο (1494). 
 
β. Θεζκός ηες Ξρόλοηας 
 ην εζσηεξηθό Σεο απηνθξαηνξίαο νη Θνκλελνί ζηεξίρηεθαλ ζηνπο επγελείο, εθαξκόδνληαο ην 
ζεζκό ηεο Πξόλνηαο. Παξαρσξνύζαλ δειαδή, ηζόβηα, αγξνθηήκαηα θαη θνξνινγηθά έζνδα 
ζηνπο επγελείο, κε αληάιιαγκα ηελ παξνρή ζηξαηησηηθώλ ππεξεζηώλ. Οη επγελείο απηνί 
νλνκάζηεθαλ πξνλνηάξηνη ή ζηξαηηώηεο θαη έγηλαλ ε άξρνπζα ηάμε, ελώ νη απινί αγξόηεο 
βπζίζηεθαλ ζηελ αζιηόηεηα. 
 
γ. Πσλζήθε ηοσ Βερληέλ 
  Κεηά ην ζάλαην ηνπ Θαξινκάγλνπ ε ελόηεηα ηνπ Φξαγθηθνύ Θξάηνπο άξρηζε λα θινλίδεηαη 
θαη νη δηάδνρνη ηνπ δηέλεηκαλ κεηαμύ ηνπο ηελ απηνθξαηνξηθή θιεξνλνκηά κε ηε πλζήθε ηνπ 
Βεξληέλ (843). πγθεθξηκέλα, ε απηνθξαηνξία δηαηξέζεθε ζε ηξία ηκήκαηα πνπ αληηζηνηρνύζαλ 
πεξίπνπ ζηε ζεκεξηλή Γεξκαλία, ζηε ζεκεξηλή Γαιιία θαη ζηα εδάθε πνπ πεξηιακβάλνπλ ην 
ζεκεξηλό Βέιγην, ηελ Διβεηία θαη ηελ θεληξηθή Ηηαιία. σο ηε Ρώκε. Ζ ζπλζήθε απηή, πνπ 
ρώξηζε ηελ Δπξώπε γηα πξώηε θνξά γισζζηθά, απνηέιεζε ηελ απαξρή ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 
λεόηεξεο Δπξώπεο. 
 
δ. Θαραβέια  
  Από ην 13ν αηώλα ηα ππεξπόληηα ηαμίδηα έγηλαλ επθνιόηεξα θαζώο έλαο λένο ηύπνο πινίνπ, ε 
θαξαβέια ε νπνία ζπλδύαδε ρσξεηηθόηεηα, ηαρύηεηα θαη αζθάιεηα. 
 

 
2. Πνηα ππήξμε ε ζξεζθεπηηθή πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη απηνθξάηνξεο Θσλζηαληίλνο Α’ θαη 

Ηνπζηηληαλόο; (4 κολάδες) 
ΑΞΑΛΡΖΠΖ 

 
  Οη νπαδνί ηνπ Υξηζηηαληζκνύ ζπγθξνηνύζαλ ηε δπλακηθόηεξε πιεζπζκηαθή νκάδα ηεο 
Αλαηνιήο. Ζ λέα απηή ζξεζθεία θαηλόηαλ όηη κπνξνύζε λα απνθαηαζηήζεη ηελ θινληζκέλε 
ελόηεηα ηνπ Ρσκατθνύ Θξάηνπο. 
  Γηα ην ιόγν απηό ν Θσλζηαληίλνο έδεημε επλντθή ζηάζε πξνο ηνλ Υξηζηηαληζκό. πγθεθξηκέλα 
κεηά ηε λίθε ηνπ επί ηνπ Καμεληίνπ (312) κεηέθεξε ην κνλόγξακκα ηνπ Υξηζηνύ 
(Υξηζηόγξακκα), ζεκαληηθό ρξηζηηαληθό ζύκβνιν, από ηε ζηξαηησηηθή ζεκαία (ιάβαξνλ) ζηα 
λνκίζκαηα ηνπ θαη εμέδσζε λόκνπο επλντθνύο γηα ηνπο Υξηζηηαλνύο. 
  Πάλησο ε ζζελαξή αληίζηαζε ησλ νπαδώλ ηεο αξραίαο ζξεζθείαο πνπ εληνπίδνληαη ηόζν 
ζηελ Αλαηνιή όζν θαη ζηε Γύζε, ηδίσο ζηνπο θόιπνπο ηεο ζπγθιεηηθήο αξηζηνθξαηίαο ηεο 
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Ρώκεο, δελ επέηξεςε ζηνλ Θσλζηαληίλν λα πηνζεηήζεη κηα θαζαξή ζξεζθεπηηθή ζηάζε σο ην 
ηέινο ηεο δσήο ηνπ. 
  Σν Γηάηαγκα ησλ Κεδηνιάλσλ πνπ βαζίζηεθε ζε ζπκθσλία ηνπ Θσλζηαληίλνπ θαη ηνπ 
Ιηθίληνπ (313), αλαγλώξηζε ζηνπο Υξηζηηαλνύο ειεπζεξία άζθεζεο ηεο ιαηξείαο ηνπο θαη έηζη 
εμίζσζε ηα δηθαηώκαηά ηνπο κε απηά ησλ άιισλ ζξεζθεηώλ ηνπ Ρσκατθνύ Θξάηνπο. Οη δησγκνί 
Υξηζηηαλώλ πάλησο έπαπζαλ εληειώο, κόλν όηαλ ν Θσλζηαληίλνο έγηλε κνλνθξάηνξαο ζην 
Ρσκατθό Θξάηνο (324). 
  Έλα ρξόλν αξγόηεξα (325) ν Θσλζηαληίλνο ζπγθάιεζε ζηε Λίθαηα ηεο Βηζπλίαο ζύλνδν 
(ζπλέδξην) επηζθόπσλ απ' όιεο ηηο επαξρίεο ηνπ Οηθνπκεληθνύ Ρσκατθνύ Θξάηνπο γη' απηό ε 
ζύλνδνο νλνκάζηεθε νηθνπκεληθή. Ζ Α' Οηθνπκεληθή ύλνδνο δηαηύπσζε ηε δηδαζθαιία ηεο 
Δθθιεζίαο έλαληη ησλ αηξέζεσλ πνπ είραλ ήδε εκθαληζζεί. Έθηνηε έγηλαλ πνιιέο ηέηνηεο 
ζύλνδνη. Ζ ζύγθιεζή ηνπο είρε ζθνπό ηελ εηξήλεπζε ηεο Δθθιεζίαο θαη, θαη' επέθηαζε ηελ 
εηξήλεπζε ηεο απηνθξαηνξίαο. 
  Ο Ηνπζηηληαλόο ζην ζξεζθεπηηθό ηνκέα πξνζπάζεζε λα επηβάιεη ηελ Οξζνδνμία ζε όιε ηελ 
έθηαζε ηεο απηνθξαηνξίαο θαη γη' απηό θαηαδίσμε ηνπο νπαδνύο ησλ αηξέζεσλ θαη ηεο αξραίαο 
ζξεζθείαο θαη αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηεο Λενπιαησληθήο Αθαδεκίαο ζηελ Αζήλα (529). 
Παξάιιεια θξόληηζε κε θάζε κέζν λα δηαδώζεη ην Υξηζηηαληζκό ζε ιανύο ηνπ Θαπθάζνπ θαη 
ηεο Αλαηνιηθήο Αθξηθήο. 

 
3. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ηεο εηθνλνκαρίαο; Λα πεξηγξάςεηε ηα ζεκαληηθόηεξα γεγνλόηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ εηθνλνκαρία θαη αθνξνύλ ην πξώην κηζό ηνπ 9νπ αηώλα. (4 κολάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

  Πξσηεξγάηεο ηεο εηθνλνκαρηθήο θίλεζεο ππήξμαλ νη απηνθξάηνξεο Ιέσλ Γ' (717-741) θαη 
Θσλζηαληίλνο Δ' (741-775). Ο Ιέσλ, ν νπνίνο θαηαγόηαλ από ηελ Γεξκαληθεία ηεο Β. πξίαο, 
θαη ν γηνο ηνπ θαίλεηαη όηη είραλ επεξεαζηεί από ηηο αλεηθνληθέο (αληίζεηεο ζηε ιαηξεία ησλ 
εηθόλσλ) αληηιήςεηο ηεο ηνπδατθήο θαη ηεο ηζιακηθήο ζξεζθείαο θαη γη' απηό απέξξηπηαλ ηε 
ιαηξεία ησλ εηθόλσλ σο εθδήισζε εηδσινιαηξηθή. 
  Οη αλεηθνληθέο αληηιήςεηο ήηαλ πνιύ δηαδεδνκέλεο ζηνπο αγξόηεο ηεο γεηηνληθήο κε ην Ηζιάκ 
Κ. Αζίαο, πνπ ζήθσλαλ ην θύξην βάξνο ηεο άκπλαο θαηά ησλ Αξάβσλ. Οη Ίζαπξνη είραλ θάζε 
ιόγν λα επλνήζνπλ ηνπο πιεζπζκνύο απηνύο. 
  Άιινη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απαγόξεπζε ησλ εηθόλσλ ήηαλ πηζαλώο 
νη δεηζηδαηκνλίεο θαη νη ππεξβνιέο, πνπ είραλ εθδεισζεί γύξσ από ηε ιαηξεία ησλ εηθόλσλ, ε 
επηζπκία ησλ Ηζαύξσλ λα πεξηνξίζνπλ ηελ επηξξνή ησλ κνλαρώλ θαη ε ηδέα όηη νη επηηπρίεο ησλ 
ερζξώλ ηνπ Βπδαληίνπ, πξνέξρνληαλ από ηε δίθαηε νξγή ηνπ Θενύ γηα ό,ηη ζπλέβαηλε ζην ρώξν 
ηεο ιαηξείαο. 
  Ζ δεύηεξε θάζε ηεο εηθνλνκαρίαο ε νπνία δελ είρε ηε δηάξθεηα νύηε θαη ηελ έληαζε ηεο 
πξώηεο εγθαηληάζηεθε από ηνλ Ιένληα Δ' ηνλ Αξκέλην. Απηόο απέδσζε ζηελ εηθνλνιαηξία ηηο 
ήηηεο ησλ Βπδαληηλώλ ζηα πεδία ησλ καρώλ. 
  Θαη απηή ε θάζε ηεξκαηίζηεθε από κηα απηνθξάηεηξα, απηή ηε θνξά από ηελ Απγνύζηα 
Θενδώξα, κεηέξα ηνπ αλήιηθνπ Κηραήι Γ'. Ζ ζύλνδνο ηνπ 843 πξνρώξεζε ζηελ νξηζηηθή θαη 
παλεγπξηθή απνθαηάζηαζε θαη αλαζηήισζε ησλ εηθόλσλ. 
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4.  α. Αληηζηνηρήζηε ηα ζηνηρεία ηνπ πίλαθα (3 κολάδες) 
     β. Λα αλαπηύμεηε κε ζαθήλεηα ηνλ όξν «ζηαπξνθνξίεο» (1 κολάδα) 
 
      Α                 Β Γ 

 
Α. 972 
 

1. Ηνπζηηληαλόο α. Θήξπμε Α’ ζηαπξνθνξίαο 

Β. 330 
 

2. Φώηηνο β. Γάκνο κε ζσλα Β’ 

Γ. 1095 
 

3. Ιέσλ Γ’ γ. Ίδξπζε Θσλζηαληηλνύπνιεο 

Γ. 867 
 

4. Οπξβαλόο Β’ δ. Πξώην απηνθξαηνξηθό δηάηαγκα θαηά ησλ εηθόλσλ 

Δ. 730 
 

5. Θσλζηαληίλνο Α’ ε. Αλαζεκαηηζκόο Πάπα 

Πη. 562 6. Θενθαλώ ζη. πλζήθε κε ηνπο Πέξζεο 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

Β-5-ε 
Γ-2-γ 

Πη-1-ζη 
Α-6-β 
Δ-3-δ 
Γ-4-α 

 
5.   α. Πνηα ππήξμε ε εμσηεξηθή πνιηηηθή πνπ άζθεζαλ νη απηνθξάηνξεο Αιέμηνο Α’, Ησάλλεο 
Θνκλελόο θαη Καλνπήι Α’ ; (2 κολάδες) 
       β. Πνηα ππήξμε ε πνιηηηθή πνπ αθνινύζεζαλ νη απηνθξάηνξεο Βαζίιεηνο Β’, Θσλζηαληίλνο Ε’ 
θαη Ληθεθόξνο Φσθάο όζνλ αθνξά ηηο Βπδαληηλέο θηήζεηο ζηελ Ηηαιία; (2 κολάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

Α. Ο Αιέμηνο Α' εθκεηαιιεύηεθε επηδέμηα ηηο επηρεηξήζεηο ησλ ζηαπξνθόξσλ ζηε Κ. Αζία θαη, 
βαζηδόκελνο ζηηο ζπκθσλίεο πνπ ππέγξαςε κε ηνπο αξρεγνύο ηνπο ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε, 
αλέθηεζε ηε δπηηθή Κ. Αζία πνπ πεξηιάκβαλε ζεκαληηθέο πόιεηο (Λίθαηα, κύξλε, Έθεζνο, 
άξδεηο). ηα Βαιθάληα ν απηνθξάηνξαο πέηπρε κε ηε δηπισκαηία θαη ηνλ πόιεκν λα απαιιαγεί 
από ηηο επηδξνκέο ησλ Παηδηλαθώλ θαη ησλ Θνπκάλσλ. 
 Ο Ησάλλεο Θνκλελόο (1118-1143) θαηέθηεζε δηάθνξα μέλα θξαηίδηα ζηε Κ. Αζία θαη έθηαζε σο 
ηε ζπξηαθή Αληηόρεηα. ηα Βαιθάληα επέβαιε ηελ θπξηαξρία ηνπ ζηνπο έξβνπο θαη πξνζπάζεζε λα 
ζέζεη ππό βπδαληηλή θεδεκνλία ην Οπγγξηθό Βαζίιεην πνπ απνηεινύζε κηα αλαδπόκελε δύλακε. 
  Ο Καλνπήι Α' Θνκλελόο (1143-1180), θαηλνηνκώληαο αθνινύζεζε θηινδπηηθή εζσηεξηθή 
πνιηηηθή θαη ζηεξίρζεθε ζηηο ππεξεζίεο ησλ Ιαηίλσλ. 
  ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ζπλήςε εηξήλε κε ηνπο Ούγγξνπο, θπξηάξρεζε ζηα βνξεηνδπηηθά 
Βαιθάληα θαη ηαπείλσζε ηνπο έξβνπο. Δπίζεο ζπλέρηζε ηηο εθζηξαηείεο ηνπ παηέξα ηνπ θαηά ησλ 
ζειηδνπθηθώλ θηήζεσλ ζηε Κ. Αζία. 
Β. Ζ δπηηθή ή ηηαιηθή πνιηηηθή ησλ Καθεδόλσλ απνζθνπνύζε ζηε δηαηήξεζε θαη ηελ επέθηαζε 
ησλ θηήζεώλ ηνπο ζηελ Ηηαιία θαη ζηελ απόθξνπζε ησλ αξαβηθώλ επηζέζεσλ θαη ηεο γεξκαληθήο 
απεηιήο. 
  Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ Αξάβσλ ν Θσλζηαληίλνο Ε' πξνζπάζεζε λα εμαζθαιίζεη ζπκκάρνπο 
ζηε Γύζε θαη έηζη αληάιιαμε πξεζβείεο κε ηνπο εγέηεο ηεο. Ωζηόζν ληθήζεθε ζηξαηησηηθά από 
ηνπο Άξαβεο (κέζα 10νπ αηώλα). 
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  Ο Ληθεθόξνο Φσθάο έλαληη ησλ Αξάβσλ ηεο ηθειίαο θαη ησλ Γεξκαλώλ αθνινύζεζε ακπληηθή 
ηαθηηθή, ζηεξηδόκελνο ζε ζπκκαρίεο κε ηηαινύο εγεκόλεο θαη ζηε βνήζεηα ηνπ ηνπηθνύ πιεζπζκνύ. 
  Ο Βαζίιεηνο Β' αληηκεηώπηζε απνηειεζκαηηθά ηηο εμσηεξηθέο απεηιέο κε ηε βνήζεηα ησλ Βελεηώλ 
θαη ησλ Πηζαηώλ. ηνπο Βελεηνύο παξαρώξεζε κάιηζηα ηα πξώηα εκπνξηθά πξνλόκηα, ηα νπνία 
αξγόηεξα δηεπξύλζεθαλ από ηνπο Θνκλελνύο. ηα κέζα ηνπ 11νπ αηώλα εκθαλίζηεθε ην πξόβιεκα 
ησλ Λνξκαλδώλ πνπ είραλ θαηαθηήζεη πνιιά εδάθε ζηε Λ. Ηηαιία θαη είραλ γίλεη επηθίλδπλνη γηα 
ηηο βπδαληηλέο θηήζεηο. 
 

ΝΚΑΓΑ Β 
Από ηηο ηέζζεξηο (4) εξσηήζεηο ηεο Νκάδας Β λα απαληήζεηε ηηο δύν (2). 

Θάζε νινθιεξσκέλε απάληεζε βαζκνινγείηαη κε ηέζζεξηο (4) κνλάδεο. 

 
1. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο 

απαληήζηε ζην εξώηεκα. Ση γλσξίδεηε γηα ηελ θαηαζθεπή θαη ηα αξρηηεθηνληθά ραξαθηεξηζηηθά 
ηεο Αγίαο νθίαο; (4 κολάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάληεζε ζσλδσάδεη κ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβιίοσ κε ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσλ οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
  Ζ Αγία νθία είλαη ην ιακπξόηεξν θηίζκα ηεο βπδαληηλήο ηέρλεο. Δθπξνζσπεί ην λέν 

ξπζκό βαζηιηθή κεηά ηξνύινπ, πνπ πξνήιζε από ην ζπλδπαζκό ηνπ θαηά κήθνο άμνλα 

ησλ βαζηιηθώλ (καθξόζηελσλ ξσκατθώλ θηηξίσλ) κε ηνλ θαζ' ύςνο άμνλα 

ησλ πεξίθεληξσλ (θπθιηθώλ ή πνιπγσληθώλ) θηηξίσλ. Ο ζπλδπαζκόο απηόο εθαξκόζηεθε πξώηε 

θνξά ζην λαό ηεο Αγίαο Δηξήλεο θαη εμέθξαδε ηελ αγάπε ηνπ Ηνπζηηληαλνύ Α' γηα ηηο κλεκεηώδεηο 

θαηαζθεπέο. 

  Οη αξρηηέθηνλεο Αλζέκηνο από ηηο Σξάιιεηο θαη Ηζίδσξνο από ηε Κίιεην ηεο Κ. Αζίαο, πνπ 

επεμεξγάζηεθαλ ηα ζρέδηα θαη δηεύζπλαλ ηηο εξγαζίεο θαηαζθεπήο ηε (532-537), έδσζαλ έκθαζε 

ζην θέληξν, δειαδή ζηνλ θαζ' ύςνο άμνλα ηνπ λανύ. Σν θηίξην είλαη ζρεδόλ ηεηξάγσλν (76 Υ 71 

κ.). Σέζζεξηο νγθώδεηο πεζζνί (ηεηξάγσλνη θίνλεο) ζρεκαηίδνπλ ην θεληξηθό ηεηξάγσλν. Οη πεζζνί 

ζπλδένληαη κε ηόμα πνπ ζρεκαηίδνπλ εκηζθαηξηθά ηξίγσλα θαη δεκηνπξγνύλ έλα ζηεθάλη, πάλσ 

ζην νπνίν ζηεξίδεηαη ν ηεξάζηηνο ηξνύινο. Ο ηξνύινο κνηάδεη λα θξέκεηαη από ηνλ νπξαλό 

(Πξνθόπηνο). Σν θσο εηζδύεη άπιεην από ηα παξάζπξά ηνπ θαη πιεκκπξίδεη ην εζσηεξηθό ηνπ 

λανύ. Ο ηζηνξηθόο Πξνθόπηνο εμαίξεη ην θάιινο θαη ην κέγεζνο ηεο Αγίαο νθίαο. Από ηνπο ηξηάληα 

δύν λανύο πνπ ν Ηνπζηηληαλόο έρηηζε ζηελ Θσλζηαληηλνύπνιε ε Αγία νθία ήηαλ ε κόλε πνπ 

άληεμε ζην ρξόλν, πκλήζεθε θαη έγηλε ζύκβνιν θαη πεγή έκπλεπζεο όρη κόλν γηα ην κεζαησληθό 

αιιά θαη γηα ην λεόηεξν Διιεληζκό. 

 
ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΩΛ 

 
ΘΔΗΚΔΛΝ 1 

 
Νη αρτηηέθηολες ηες Αγίας Ποθίας 

 
«O βαζηιηάο (ζζ. ν Ηνπζηηληαλόο) ινηπόλ, ρσξίο λα ππνινγίζεη θαζόινπ ηηο ηεξάζηηεο δαπάλεο κε 

ζέξκε ζηξάθεθε πξνο ηελ νηθνδόκεζε θαη θάιεζε όινπο ηνπο αξρηηέθηνλεο από όιε ηε ρώξα. 

πλεξγόο ζην δήιν ηνπ βαζηιηά ήηαλ ν Aλζέκηνο από ηηο Tξάιιεηο, ν πην δηάζεκνο γηα ηηο γλώζεηο 
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ηνπ ζηελ επηζηήκε, ηε ιεγνκέλε κεραληθή, όρη κόλν από ηνπο ζύγρξνλνύο ηνπ όινπο, αιιά θαη 

από εθείλνπο πνπ είραλ δήζεη πνιύ πξηλ από απηόλ. Απηόο ζπληόληδε ηηο εξγαζίεο ησλ ηερληηώλ θαη 

ηξνπνπνηνύζε ηα ζρέδηα ηνπ έξγνπ. πλεξγάηεο ηνπ ήηαλ έλαο άιινο κεραληθόο, ν Ηζίδσξνο από 

ηε Mίιεην, ζπλεηόο θαη θαηάιιεινο λα ππεξεηεί ηνλ βαζηιηά. Ήηαλ ίζσο θαη ηνύην απόδεημε ηεο 

ηηκήο ηνπ Θενύ πξνο ην βαζηιηά, λα θέξεη δειαδή θνληά ηνπ αλζξώπνπο πνπ επξόθεηην λα 

αλαδεηρζνύλ νη πην θαηάιιεινη γηα ηα έξγα πνπ ζα πξαγκαηνπνηνύζε.» 

 
Πξνθνπίνπ, Πεξί θηηζκάησλ, Βηβιηνζήθε ησλ Διιήλσλ, Αζήλα 1996,  

θεθ. A'. α'., 26, 31-33 (κεηάθξαζε . Kνθθίλνπ-Mαληά, Απ. Σδαθεξόπνπινο) 
 

 

ΘΔΗΚΔΛΝ 2 
 

O ηζηορηθός Ξροθόπηος γηα ηε κεγάιε Δθθιεζία ηωλ Βσδαληηλώλ, ηελ Αγία Ποθία 

 

«ηαλ θάπνηνο έξρεηαη ζην ηεξό, γηα λα πξνζεπρεζεί, ζπλεηδεηνπνηεί ακέζσο όηη ην έξγν ηνύην 

δελ έγηλε ηόζν ηέιεην νύηε από ηε δύλακε νύηε από ηελ ηέρλε ησλ αλζξώπσλ, αιιά από ζετθή 

επελέξγεηα. O λνπο ηνπ κεηνπζηώλεηαη θαη θαηεπζύλεηαη πξνο ην Θεό θαη λνκίδεη όηη ν Θεόο δελ 

είλαη καθξηά, αιιά όηη έρεη ηξππώζεη, ρσξίο λα γίλεη αληηιεπηόο, αλάκεζα ζε εθείλνπο πνπ ν ίδηνο 

δηάιεμε. Θαη απηό δελ ζπκβαίλεη κόλν ζε εθείλνλ πνπ επηζθέπηεηαη γηα πξώηε θνξά ην λαό, αιιά 

αζηακάηεηα ζηνλ θαζέλα ε ίδηα εληύπσζε πξνθαιείηαη, ζα λα είλαη ε πξώηε θνξά πνπ αληηθξίδεη 

απηό ην ζέακα.» 
Πξνθνπίνπ, Πεξί θηηζκάησλ, Βηβιηνζήθε ησλ Διιήλσλ,  

Αζήλα 1996, θεθ. A'. 61, 45 (κεηάθξαζε . Kνθθίλνπ-Mαληά) 

 

2. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο 
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 κολάδες) 
α. Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη απηνθξάηνξεο ηεο Καθεδνληθήο δπλαζηείαο απέλαληη 
ζηελ ηάμε ησλ Γπλαηώλ; 
β. Πνηα ήηαλ ηα νθέιε ηεο Βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο από ηε κηθξή θαη κεζαία γαηνθηεζία; 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάληεζε ζσλδσάδεη κ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβιίοσ κε ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσλ οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
  Ο αγώλαο ηνπ θξάηνπο θαηά ησλ κεγάισλ γαηνθηεκόλσλ (δπλαηνί) είλαη ραξαθηεξηζηηθό 

γλώξηζκα ηεο θνηλσληθήο ηζηνξίαο ηνπ Βπδαληίνπ ζηα ρξόληα ησλ Καθεδόλσλ. 

Οη δπλαηνί επηδίσθαλ λα ηδηνπνηεζνύλ ηε γε ησλ θησρώλ, λα απνζπάζνπλ πξνλόκηα θαη λα 

θαηαθηήζνπλ ηελ πνιηηηθή εμνπζία. 

  Σν Βπδαληηλό Θξάηνο δελ κπνξνύζε λα αλερζεί απηέο ηηο επηδηώμεηο. Οη ειεύζεξνη αγξόηεο 

ππεξεηνύζαλ ζηνπο ζηξαηνύο ησλ ζεκάησλ, ελώ νη θόξνη πνπ πιήξσλαλ απνηεινύζαλ ηελ θύξηα 

πεγή θξαηηθώλ εζόδσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε άκπλα θαη ε νηθνλνκία ηνπ Βπδαληίνπ ήηαλ αδηαλόεηα1 

ρσξίο ηε κηθξή θαη κεζαία αγξνηηθή ηδηνθηεζία. Γη' απηό επί 80 νιόθιεξα ρξόληα (922-1002) νη 

απηνθξάηνξεο πξνζπάζεζαλ κε ηηο Λεαξέο ηνπο λα πξνζηαηεύζνπλ ηελ αγξνηηθή θνηλόηεηα θαη 

ηνπο ειεύζεξνπο θαιιηεξγεηέο από ηηο θαηαρξήζεηο ησλ δπλαηώλ. 

                                                 
1
 αδιανόητος : για κάηι ηόζο παπάλογο, ηόζο ηπομεπό, ηόζο αθύζικο, πος είναι ηελείωρ έξω από ηην κοινή λογική, πος δύζκολα μποπεί κάποιορ να ηο 

ζςλλάβει, να ηο καηανοήζει. 
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ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΩΛ 

 
ΘΔΗΚΔΛΝ 1 

Λοκοζεζία Βαζηιείοσ Β' σπέρ ηωλ πελήηωλ. 

«Γεκνζηεύζακε ηελ παξνύζα λνκνζεζία, ε νπνία από ηε κηα κεξηά επαλνξζώλεη (ηηο αδηθίεο 

ησλ δπλαηώλ πάλσ ζηνπο πέλεηεο) πνπ έρνπλ ήδε γίλεη αιιά, από ηελ άιιε, επίζεο ραιηλαγσγεί 

ηνπο ζεκεξηλνύο δπλαηνύο θαη ηνπο απαγνξεύεη λα επηρεηξήζνπλ ηέηνηα πξάγκαηα (επηζέζεηο ζηνπο 

θησρνύο) ζην κέιινλ, εθόζνλ ηώξα έρνπλ ηε γλώζε όηη απηνί (νη δπλαηνί) δελ ζα βξνπλ θακία 

βνήζεηα από ηελ πεγή απηή (εκάο). ρη κόλνλ νη ίδηνη ζα απνγπκλσζνύλ από ηελ πεξηνπζία πνπ 

αλήθεη ζε άιινπο αιιά ην ίδην ζα θάλνπλ θαη ηα παηδηά ηνπο ή νπνηνζδήπνηε γίλεη θιεξνλόκνο 

ηνπο.» 

Jus Graecoromanum, I., Π. Zέπνη,  

Nεαξαί θαη Xξπζόβνπιια ησλ κεηά ηνλ Iνπζηηληαλόλ Bπδαληηλώλ απηνθξαηόξσλ,  

η. 1, Aζήλαη 1931, 263-67. 

 

ΘΔΗΚΔΛΝ 2 

 

«Ζ εμνπζία ηέηνησλ ηζρπξώλ πξνζώπσλ αύμεζε ππεξβνιηθά ηε κεγάιε ηαιαηπσξία ησλ θησρώλ, 

δηόηη (νη δπλαηνί) κε ην πιήζνο ησλ νηθόζηησλ2 ππεξεηώλ ηνπο, ησλ κίζζαξλσλ3 νξγάλσλ ηνπο θαη 

ησλ άιισλ παξαηξεράκελσλ4 θαη αθνινύζσλ ηνπο, πξνθάιεζαλ βίαηεο επηζέζεηο, δηώμεηο, 

αγγαξείεο5, άιιεο ζιίςεηο θαη ζηελαρώξηεο (ζηνπο θησρνύο) θαη πξνμέλεζαλ κεγάιε θαηαζηξνθή 

ζην θνηλό ζπκθέξνλ […] 

  Αιιά ε ύπαξμε πνιιώλ κηθξντδηνθηεηώλ πξνζθέξεη κεγάια νθέιε ζην θξάηνο θαζώο απηνί 

πιεξώλνπλ θόξνπο θαη παξέρνπλ ζηξαηησηηθέο ππεξεζίεο ζην θξάηνο. Σα νθέιε απηά ζα 

εθιείςνπλ, αλ κεησζεί ν αξηζκόο ησλ κηθξνθηεκαηηώλ. ζνη ινηπόλ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε 

δεκόζηα αζθάιεηα πξέπεη λα απαιιαγνύλ από ηνπο ηαξαμίεο, λα απνκαθξύλνπλ ηα ελνριεηηθά 

ζηνηρεία θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηε δεκόζηα ζσηεξία.»  

 
Λ. βνξώλνο, Les nouvelles des superaurs Macidoniens, εθδ. Π. Γνπλαξίδεο,  

ΔΗΔ/ΘΒΔ, ΚΗΔΣ, Αζήλα 1994, ζει. 85 
 

3. Κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ζαο πξνζθέξνπλ ηα παξαζέκαηα θαη ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο 
απαληήζηε ζηα εξσηήκαηα. (4 κολάδες) 
α. Πνηα ππήξμαλ ηα αίηηα ησλ κεγάισλ αλαθαιύςεσλ ηνπ 15νπ αηώλα; 
β. Πνηα ππήξμε ε ζηάζε πνπ θξάηεζαλ νη Δπξσπαίνη απέλαληη ζηνπο γεγελείο πιεζπζκνύο ησλ 
πεξηνρώλ πνπ αλαθάιππηαλ θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν αηώλα; 
 
 
 
 

                                                 
2 οηθόζηηος: πνπ δεη ζην ζπίηη 
3 κίζζαρλος: πνπ ράξηλ ακνηβήο απαξλείηαη ηδεώδε θαη ηδίσο εθείλν ηεο παηξίδαο. 
4 παραηρετάκελος: απηόο πνπ θηλείηαη γύξσ από ηζρπξά πξόζσπα, πνπ ηα ππεξεηεί ή ηα θνιαθεύεη γηα λα απνθηήζεη ηελ εύλνηά 
ηνπο 
5 αγγαρεία: θαηαλαγθαζηηθή εξγαζία πνπ επέβαιιε ν κεγαινγαηνθηήκνλαο ζηνπο εξγάηεο ηνπ 
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ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
Νποηαδήποηε απάληεζε ζσλδσάδεη κ’ επηηστία ηε ζεωρία ηοσ βηβιίοσ κε ηα ζηοητεία ποσ παρέτοσλ οη 

πεγές ζα ζεωρεζεί ζωζηή. 

 
ΘΔΩΟΗΑ ΒΗΒΙΗΝ 

 
  Ήδε από ην ηέινο ηνπ κεζαίσλα επξσπαίνη έκπνξνη, όπσο ν βελεηόο Κάξθν Πόιν, αλαδεηνύζαλ 

ρξπζό, θαξπθεύκαηα θαη αξώκαηα ζηελ Αλαηνιή αθνινπζώληαο ην δξόκν ηνπ κεηαμηνύ. 

  κσο, ε απνθνπή ηνπ δξόκνπ απηνύ, θαηά ην 15ν αηώλα, αξρηθά από ηνπο Άξαβεο θαη ύζηεξα 

από ηνπο Οζσκαλνύο αλάγθαζε ηνπο Δπξσπαίνπο λα αλαδεηήζνπλ πξόζβαζε ζηηο αγνξέο ηεο 

Αλαηνιήο από ηε ζάιαζζα. Σα νηθνλνκηθά θίλεηξα, σζηόζν, δελ ήηαλ ηα κνλαδηθά. Τπήξραλ θαη 

άιια, όπσο πνιηηηθά, ζξεζθεπηηθά θαη επηζηεκνληθά: νη θηινδνμίεο εγεκόλσλ, ε δηάδνζε ηνπ 

ρξηζηηαληζκνύ θαη ε ξνπή ηνπ αλζξώπνπ πξνο ηε γλώζε. 

  Οη Πνξηνγάινη θαη νη Ηζπαλνί θαηέθηεζαλ κε ηε βία ηηο πεξηνρέο πνπ αλαθάιπςαλ. Δηδηθόηεξα νη 

ηειεπηαίνη, επηδεηθλύνληαο απάλζξσπε ζθιεξόηεηα, εμαθάληζαλ ηνπο 

ιεγόκελνπο πξνθνινκβηαλνύο πνιηηηζκνύο ηεο θεληξηθήο θαη λόηηαο Ακεξηθήο. 

  Γηα ηνπο ιανύο ησλ λέσλ ρσξώλ νη επηπηώζεηο ησλ Αλαθαιύςεσλ ήηαλ αξλεηηθέο. Οη Δπξσπαίνη 

επηδόζεθαλ ζηελ εληαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ πινπηνπαξαγσγηθώλ πεγώλ ζε βάξνο ησλ ηζαγελώλ 

θαη επέβαιαλ ηελ αξρή ησλ άληζσλ αληαιιαγώλ. πγρξόλσο ζεώξεζαλ ηνπο κε επξσπατθνύο 

ιανύο σο ππνδεέζηεξνπο θαη εθκεηαιιεύζηκνπο. Ζ πνιηηηθή απηή θιεξνδόηεζε πνιιαπιά 

πξνβιήκαηα ζηνλ θόζκν, όπσο ήηαλ ε δνπιεία, ε απνηθηνθξαηία, ε ππαλάπηπμε θαη ε θηώρεηα ησλ 

ηξίησλ ρσξώλ, ηα νπνία καο απαζρνινύλ κε δηάθνξεο κνξθέο κέρξη ζήκεξα. 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΑΟΑΘΔΚΑΡΩΛ 

 
ΘΔΗΚΔΛΝ 1 

 
Νη ζηότοη ηολ Δρρίθοσ ηολ Θαιαζζοπόροσ 

 
«Ήζειε λα κάζεη πνηεο ρώξεο ππήξραλ πέξα από ηα Θαλάξηα λεζηά θαη από ην αθξσηήξην 

Κπαγηαηόξ, γηαηί κέρξη εθείλε ηελ επνρή θαλέλαο άλζξσπνο νύηε δηάβαζε νύηε άθνπζε πνηα ρώξα 

βξηζθόηαλ κεηά από απηό ην αθξσηήξην ... 

Ο δεύηεξνο ιόγνο ήηαλ όηη αλ ζ' απηέο ηηο ρώξεο βξίζθνληαλ ρξηζηηαληθνί πιεζπζκνί ή θάπνηα 

ιηκάληα πνπ κπνξνύζαλ λα ηα πιεζηάζνπλ ρσξίο θίλδπλν, ζα είραλ ηε δπλαηόηεηα λα θέξνπλ ζην 

βαζίιεην πνιιά θαη θζελά πξντόληα, γηαηί αζθαιώο δε ζα ππήξραλ άιινη άλζξσπνη ζ' απηέο ηηο 

αθηέο πνπ ζα αζρνινύληαλ κε ην εκπόξην ...Ο ηξίηνο ιόγνο ήηαλ όηη ζα έζηειιε ηνπο άλδξεο ηνπ 

κε ζθνπό λα πιεξνθνξεζεί κέρξη πνύ έθζαλε ε δύλακε ησλ απίζησλ. Ο ηέηαξηνο ιόγνο ππήξμε ν 

εμήο: ζα ήζειε λα κάζεη αλ ζ' εθείλεο ηηο πεξηνρέο ππήξραλ κεξηθνί εγεκόλεο ρξηζηηαλνί αξθεηά 

ηζρπξνί γηα λα ηνλ βνεζήζνπλ ελαληίνλ ησλ απίζησλ.  

Ο πέκπηνο ιόγνο ήηαλ ε κεγάιε ηνπ επηζπκία λα ζπληειέζεη ζηελ ελίζρπζε ηεο ρξηζηηαληθήο 

πίζηεο θαη λα νδεγήζεη ζην ρξηζηηαληζκό όιεο ηηο ςπρέο πνπ ήζειαλ λα ζσζνύλ.» 

 
Comes Eanes de Azurara, Υξνληθά ηεο Γνπτλέαο, 1543 
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ΘΔΗΚΔΛΝ 2 

 

Κηα θωλή δηακαρησρίας γηα ηελ ηύτε ηωλ ηζαγελώλ 

«Οη Ηζπαλνί βξέζεθαλ αλάκεζα ζηνπο Ηλδηάλνπο όπσο νη ιύθνη, νη ηίγξεηο θαη ηα αηκνβόξα 

ιηνληάξηα πεηλαζκέλα γηα πνιιέο κέξεο. Δδώ θαη ζαξάληα ρξόληα, δελ θάλνπλ ηίπνηα άιιν από λα 

ηνπο θάλνπλ θνκκάηηα, λα ηνπο ηνπθεθίδνπλ, λα ηνπο βαζαλίδνπλ θαη λα ηνπο εμνληώλνπλ κε ηόζε 

σκόηεηα, ώζηε ην λεζί Θνύβα είλαη ζήκεξα εξεκσκέλν από θαηνίθνπο... 

Αλ νη ρξηζηηαλνί έρνπλ θαηαζηξέςεη ηόζεο θαη ηόζεο ςπρέο, ην έθαλαλ κε κνλαδηθό ζθνπό λα 

απνθηήζνπλ ρξπζάθη θαη λα πινπηίζνπλ όζν ην δπλαηό γξεγνξόηεξα.» 

Απόζπαζκα από ηελ αλαθνξά ηνπ Δπηζθόπνπ Βαξζνινκαίνπ Ιαο Θάδαο πξνο ην βαζηιηά ηεο Ηζπαλίαο. 

 
4. Πνηα ήηαλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο Θαξνιίδεηαο Αλαγέλλεζεο; Πνηα κέηξα έιαβε ν Θαξινκάγλνο 

πξνθεηκέλνπ λα βειηηώζεη ην κνξθσηηθό επίπεδν ηνπ ιανύ ηνπ; (4 κολάδες) 
 

ΑΞΑΛΡΖΠΖ 
 

  Ζ βαζηιεία ηνπ Θαξινκάγλνπ θαη ησλ δηαδόρσλ ηνπ ζπλδέεηαη κε κηα ζεκαληηθή άλζεζε ησλ 

γξακκάησλ θαη ησλ ηερλώλ, πνπ νλνκάδεηαη Θαξνιίδεηα Αλαγέλλεζε. Ζ νξγάλσζε ηνπ θξάηνπο 

απαηηνύζε ηελ ύπαξμε ηθαλώλ ζηειερώλ πνπ ζα πιαηζίσλαλ ην δηνηθεηηθό κεραληζκό, δειαδή 

γξαθέσλ, αληηγξαθέσλ θαη δαζθάισλ. Φνξείο απηήο ηεο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ νη θιεξηθνί, 

γεγνλόο πνπ εμεγεί ηηο εθθιεζηαζηηθέο κεηαξξπζκίζεηο ηνπ Θαξινκάγλνπ θαζώο θαη ηηο 

πξνζπάζεηεο γηα βειηίσζε ηνπ κνξθσηηθνύ επηπέδνπ ηνπ θιήξνπ. 

  Γηα ην ζθνπό απηό πξνζθιήζεθαλ δηάζεκνη ιόγηνη θαη δάζθαινη από ηελ Ηξιαλδία θαη ηελ Αγγιία 

ζην απηνθξαηνξηθό αλάθηνξν ηεο Αημ - ια- απέι, πνπ αλαδείρζεθε ζε πξαγκαηηθό πνιηηηζηηθό 

θέληξν. 

  ηε λενζύζηαηε Αλαθηνξηθή Αθαδεκία θαη ζηα κνλαζηήξηα δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ 

αληηγξαθή βηβιίσλ θαη θαζηεξώζεθε κηα γξαθή κε επαλάγλσζηα πεδά γξάκκαηα, πνπ 

νλνκάζηεθε θαξνιίδεηα γξαθή. Ο απηνθξάηνξαο απνβιέπνληαο ζε κηα γεληθόηεξε πλεπκαηηθή 

αλαλέσζε, δηέηαμε λα ιεηηνπξγνύλ ζρνιεία ζε θάζε επηζθνπή θαη κνλαζηήξη. ηα ζρνιεία απηά 

δηδάζθνληαλ εθηόο από γξαθή θαη αλάγλσζε, γξακκαηηθή, ξεηνξηθή, αξηζκεηηθή θαη άιια 

καζήκαηα. 

 
 


