ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ
ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2004
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5)

ΟΜΑ∆Α Α΄
Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό των
δεδοµένων της Στήλης Α και δίπλα σε κάθε αριθµό το
γράµµα του δεδοµένου της Στήλης Β που αντιστοιχεί
(στη Στήλη Β περισσεύουν δύο όροι).
Στήλη Α:
ΜΑΧΕΣ
1. Μάχη της Νινευί
2. Μάχη του Πουατιέ
3. Μάχη του Ματζικέρτ
4. Μάχη του
Κοσσυφοπεδίου

Α1.2.

Στήλη Β:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α. Καθοριστική νίκη των
Βυζαντινών επί των Βουλγάρων
β. Ήττα του βυζαντινού στρατού
από τους Σελτζούκους Τούρκους
γ. Συντριβή του περσικού στρατού
από τον Ηράκλειο
δ. Εκχώρηση των κάστρων
Μυστράς, Μάνη, Γεράκι,
Μονεµβασία στο Μιχαήλ
Παλαιολόγο
ε. Αναχαίτιση των Αράβων από
τους Φράγκους
στ. Συντριβή των Σέρβων από τους
Οθωµανούς
Μονάδες 8

Να δώσετε το περιεχόµενο των ακόλουθων ιστορικών
όρων:
α. Στρατιωτικοποίηση
β. Αναγέννηση
γ. ∆ιακήρυξη της Ανεξαρτησίας
Μονάδες 12
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Α2.1. Ποια µέτρα πήρε ο Νικηφόρος Α΄ (802-811) για την
ανόρθωση της οικονοµίας του Βυζαντινού Κράτους;
Μονάδες 15
Α2.2. Ποια ήταν η διάρθρωση της κοινωνικής πυραµίδας
στη φεουδαρχική Ευρώπη;
Μονάδες 15
Β1.

ΟΜΑ∆Α Β΄
Αντλώντας στοιχεία από τα παρακάτω κείµενα και
αξιοποιώντας
τις
ιστορικές
σας
γνώσεις,
να
παρουσιάσετε την εσωτερική πολιτική του Ιωάννη
Βατάτζη (1222-1254).
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΑ

α. Ο ίδιος ο αυτοκράτορας ξεχώρισε ένα κοµµάτι γης,
αρόσιµο και κατάλληλο για αµπελουργία, τόσο µεγάλο,
ώστε να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες του
αυτοκρατορικού
τραπεζιού
και
εκείνες
που
απασχολούσαν το φιλάνθρωπο και κοινωνικά ευαίσθητο
αυτοκράτορα (εννοώ τα γηροτροφεία, πτωχοκοµεία και
.
νοσοκοµεία που φρόντιζαν τους αρρώστους)
τη
φροντίδα τους ανέθεσε σε ανθρώπους που είχαν καλή
γνώση της γεωργίας και της αµπελουργίας και έτσι κάθε
χρόνο είχε µεγάλη και άφθονη σοδειά καρπών. Αλλά δεν
.
ήταν µόνο αυτό απέκτησε επίσης κοπάδια αλόγων,
βοδιών, προβάτων και χοίρων και πολλά είδη
.
εξηµερωµένων πουλιών από αυτά εξασφάλιζε πλούσιο
εισόδηµα κάθε χρόνο. Το ίδιο συνιστούσε να κάνουν όχι
µόνο οι συγγενείς του, αλλά και οι άλλοι ευγενείς.
Επιθυµούσε να καλύπτει ο καθένας τις ανάγκες του από
δικές του πηγές, έτσι ώστε να µη βάζει αρπακτικό χέρι
στην περιουσία των φτωχών και ασθενέστερων τάξεων
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και συνάµα η Ρωµαϊκή Πολιτεία να απαλλαγεί τελείως
από την κοινωνική αδικία. Σύντοµα οι αποθήκες είχαν
γεµίσει καρπούς, ενώ οι δρόµοι και τα σοκκάκια, οι
µάντρες και οι σταύλοι µόλις µπορούσαν να χωρέσουν τα
ζώα και τα σµήνη των πουλιών.
(Νικηφόρος Γρηγοράς, Ρωµαϊκή Ιστορία ΙΙ, 6, σ. 42)

β.

Ανήγειρε οχυρά στις ακριτικές περιοχές για να
αντιµετωπίσει
τις
στρατιωτικές
ανάγκες.
Ακολουθώντας
τις
καλύτερες
παραδόσεις
του
βυζαντινού κράτους ο Ιωάννης Βατάτζης δηµιούργησε
στρατιωτικά
αγροκτήµατα
και
ενίσχυσε
τις
στρατιωτικές δυνάµεις µε τη µόνιµη εγκατάσταση των
Κουµάνων ως στρατιωτών στις ακριτικές περιοχές, µε
τον όρο της προσφοράς στρατιωτικής υπηρεσίας. Με
τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε ιδιαίτερα στην
Ανατολή το σύστηµα της άµυνας των συνόρων και το
γεγονός αυτό θεωρεί ορθά ο βυζαντινός ιστορικός
Γεώργιος Παχυµέρης ως το πιο σηµαντικό επίτευγµα
του
κράτους
της
Νίκαιας.
Παράλληλα
όµως
παραχωρήθηκαν στην αυτοκρατορία της Νίκαιας
προνοιακά κτήµατα σε µεγάλη έκταση, φαίνεται
µάλιστα ότι ο Ιωάννης Βατάτζης ευνόησε ιδιαίτερα την
εκχώρηση
προνοιακών
κτηµάτων
περιορισµένης
εκτάσεως στη µεσαία στρατιωτική αριστοκρατία.
(Γ. Οστρογκόρσκι, Ιστορία του Βυζαντινού Κράτους,
τ. Γ΄, σσ. 122-123)

Β2.

Αντλώντας στοιχεία από τις παρακάτω πηγές και
αξιοποιώντας
τις
ιστορικές
σας
γνώσεις,
να
επισηµάνετε:
1. τις επιπτώσεις στους πληθυσµούς του Νέου
Κόσµου των µεθόδων που χρησιµοποίησαν οι
Ισπανοί κατακτητές.
2. τις οικονοµικές µεταβολές που συνδέονται µε την
εισαγωγή πολύτιµων µετάλλων στην Ευρώπη.
Μονάδες 25
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ΠΗΓΕΣ
α. Οι Ισπανοί βρέθηκαν ανάµεσα στους Ινδιάνους όπως οι λύκοι, οι
τίγρεις και τα αιµοβόρα λιοντάρια πεινασµένα για πολλές µέρες.
Εδώ και σαράντα χρόνια, δεν κάνουν τίποτα άλλο από να τους
κάνουν κοµµάτια, να τους τουφεκίζουν, να τους βασανίζουν και
να τους εξοντώνουν µε τόση ωµότητα, ώστε το νησί Κούβα είναι
σήµερα ερηµωµένο από κατοίκους ...
Αν οι χριστιανοί έχουν καταστρέψει τόσες και τόσες ψυχές, το
έκαναν µε µοναδικό σκοπό να αποκτήσουν χρυσάφι και να
πλουτίσουν όσο το δυνατό γρηγορότερα.
(Απόσπασµα από την αναφορά του Επισκόπου Βαρθολοµαίου
Λας Κάζας προς το βασιλιά της Ισπανίας)
β.

Οι Ισπανοί ενδιαφέρθηκαν κυρίως για την εκµετάλλευση των
προϊόντων περιοχών της Αµερικής κυριότατα για την
εκµετάλλευση των κοιτασµάτων χρυσού και αργύρου του Περού
.
και του Μεξικού τα ορυχεία του Ποτοζί στο Περού έχουν µείνει
στην ιστορία ξακουστά, τόσο για τις τεράστιες ποσότητες
πολύτιµου µεταλλεύµατος που απέδωσαν, όσο και για τις
δυσκολίες της εργασίας σ’ αυτά, που έφθειραν τους ιθαγενείς
πληθυσµούς: βρίσκονταν στις Άνδεις, σε υψόµετρο 4000-4500
µέτρων, όπου για την εκµετάλλευσή τους σχηµατίσθηκε σε µικρό
.
χρονικό διάστηµα µια πόλη 120.000 κατοίκων το εµπόριο των
πολύτιµων µετάλλων που από τους Ισπανούς στέλνονταν στη
.
Σεβίλη αύξανε συνεχώς έχουν καταµετρηθεί ταξίδια πλοίων στο
δροµολόγιο Αµερική-Σεβίλη, 226 το 1506-1510, 279 το 1511.
1515, 920 το 1591-1595, 943 το 1596-1600 αν µάλιστα
συνυπολογισθεί η αύξηση της χωρητικότητας των πλοίων (20.000
τόνοι το 1511-1515, 275.000 τόνοι το 1606-1610) γίνεται
µεγαλύτερη και η αύξηση των ποσοτήτων πολύτιµου µετάλλου
που µεταφέρονται.
......................................................................................................................................
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Εξέλιξη του πληθυσµού του Μεξικού σε απόλυτους
αριθµούς και επί τοις εκατόν (%)
έτος
κάτοικοι
δείκτης
(εκατοµ.)
επί τοις εκατόν (%)
1519
25,1
100
1523
16,8
66,4
1548
6,3
24,9
1568
2,6
10,3
1580
1,9
7,5
1595
1,3
5,1
1605
1
3,9
(Β. Κρεµµυδάς, Εισαγωγή στην οικονοµική ιστορία της Ευρώπης,
σσ. 91-93)

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζοµένους)
Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά (ηµεροµηνία,
κατεύθυνση, εξεταζόµενο µάθηµα). Να µην αντιγράψετε τα
θέµατα στο τετράδιο.
Να γράψετε το ονοµατεπώνυµό σας στο πάνω µέρος των
φωτοαντιγράφων, αµέσως µόλις σας παραδοθούν. Καµιά άλλη
σηµείωση δεν επιτρέπεται να γράψετε.
Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε µαζί µε το τετράδιο
και τα φωτοαντίγραφα, τα οποία και θα καταστραφούν µετά το
πέρας της εξέτασης.
Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
Κάθε τεκµηριωµένη απάντηση είναι αποδεκτή.
∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
Χρόνος δυνατής αποχώρησης: µετά τη 10.30΄ πρωινή.
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