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Γραπτές Προαγωγικές Εξετάσεις περιόδου Μαΐου - Ιουνίου 2014 

Μάθημα:    Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α  
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ΟΜΑΔΑ Α΄ (Μονάδες 50) 

 

1. Να δώσετε το περιεχόμενο των ακόλουθων ιστορικών όρων: Θέματα, σκλαβηνίες, εποι-

κιστική πολιτική, προνοιάριοι, ανθρωπισμός. 

Μονάδες 15 

 

2. Να χαρακτηρίσετε το περιεχόμενο των προτάσεων που ακολουθούν, γράφοντας την ένδει-

ξη Σωστό ή Λάθος: 

α) Το κίνημα του Θωμά του Σλάβου είχε κοινωνικό χαρακτήρα. 

β) Ο Κύριλλος επινόησε το γλαγολιτικό αλφάβητο. 

γ) Ο πρώτος περίπλους της γης έγινε από το Βαρθολομαίο Ντιάζ. 

δ) Επί Ηρακλείου συντελέστηκε ο εξελληνισμός του Βυζαντίου. 

ε) Η Ομολογία της Αυγούστας περιείχε τις βασικές αρχές του Λουθηρανισμού. 

 Μονάδες 10 

 

3. Ποια ήταν τα μέσα, με τα οποία οι βυζαντινοί ασκούσαν τη διπλωματία;  

Μονάδες 13 

 

4. Να αναφέρετε ποιον θεωρούσε ως ιδανικό τύπο ανθρώπου η Αναγέννηση και να τον πε-

ριγράψετε. 

Μονάδες 12 

 

ΟΜΑΔΑ Β΄ (Μονάδες 50) 

 

1. α. Ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια των Σταυροφοριών σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις; 

1. β. Ποιους λόγους επικαλείται ο Πάπας στο σχετικό παράθεμα; Να τους διακρίνετε σε πνε-

υματικούς – θρησκευτικούς και σε υλικούς. 

 

Ο πάπας κηρύσσει τη Σταυροφορία  

«Γενναιότατοι στρατιώτες... Μην αφήνετε να σας κρατήσει στην πατρίδα ούτε η ιδιοκτησία 

ούτε η οικογενειακή φροντίδα. Γιατί αυτή η χώρα, που περιβάλλεται από όλες τις μεριές από 

θάλασσα και οροσειρές, είναι υπερπλήρης από σας. Δεν της περισσεύουν τα πλούτη. Μόλις 

και μετά βίας μπορεί να θρέψει αυτούς που την καλλιεργούν, Γι’ αυτό αλληλοτρώγεστε και 

σπαράζετε μεταξύ σας. Πάψτε πια τις εχθρότητες, ας σταματήσουν οι διαφωνίες κι ας πάρουν 

τέλος οι πόλεμοι μεταξύ σας· αφήστε κάθε μίσος και διχογνωμία να κοιμηθούν. Πάρτε το 

δρόμο για τους Αγίους Τόπους, ελευθερώσετε αυτή τη γη από το γένος του Διαβόλου και υ-

ποτάξτε τη σε σας. Η βασιλική πόλη (Ιερουσαλήμ)... είναι τώρα αιχμάλωτη από τους εχθρούς 

της και έχει υποφέρει τόσο...ώστε να έχει καταργηθεί η λατρεία;.. Γι’ αυτό το λόγο αναλάβετε 

αυτό το ταξίδι για την άφεση των αμαρτιών σας και εξασφαλίστε την αθάνατη δόξα του Βα-

σιλείου των Ουρανών». 

Από το έργο του ιστορικού Γουλιέλμου από την Τύρο Historia rerum in partibus 

transmarinis gestarum, στο: Select Documents of European History, έκδ. Laffan, Νέα Υόρκη 

1929, 55-56. 

Μονάδες 25 

 



2. Με ποια κατασταλτικά μέτρα η Καθολική Εκκλησία αντιμετώπισε τη Μεταρρύθμιση; Να 

αξιολογήσετε την αποτελεσματικότητά τους. 

Μονάδες 25 

 

 

 
                    Ο Διευθυντής Καρδίτσα, 29 - 5 - 2014 

 Οι Εισηγητές 

 
 

 


