ΙΣΤΟΡΙΑ Β΄ ΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ 2003
ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ
ΟΜΑ∆Α Α΄
Α1.1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τα ονόµατα των ζωγράφων της Στήλης Α και δίπλα το
γράµµα της Στήλης Β που αντιστοιχεί σωστά.
Στήλη Α

Στήλη Β

1. Αλβέρτος Ντύρερ α. Με το µυστικισµό των προσώπων του θεωρείται ο
προάγγελος του Μπαρόκ αλλά και της σύγχρονης
ζωγραφικής.
2. Μποτιτσέλι

β. Ανήκει στην σχολή της Φλάνδρας και αποτυπώνει στους
πίνακές του τις προσωπικές του φαντασιώσεις.

3. Τιτσιάνο

γ. ∆ηµιούργησε σχολή στη Νυρεµβέργη και έγινε γνωστός για
τις αυτοπροσωπογραφίες του.

4. Ιερώνυµος Μπος δ. Οι πίνακές του «Κυνήγι στο χιόνι» και «Γάµος στο χωριό»
αποκαλύπτουν ένα ρεαλισµό µοναδικό για την εποχή.
ε. Στις ειδωλολατρικές σκηνές των έργων του έδινε
συγκερασµένες τη χαρά και τη θλίψη. Η «Άνοιξη» είναι ένα
από τα πιο γνωστά έργα του.
στ. Ανήκει στη σχολή της Βενετίας. Χαρακτηριστικό έργο του
είναι «Ο άνθρωπος µε το γάντι».
Μονάδες 8

Α1.2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών όρων:
α. Επαναγωγή
β. ∆ουλοπάροικοι
γ. Μέγας Χάρτης (Μάγκνα Κάρτα)
δ. Καταλανική Εταιρεία.

Μονάδες 12

Α2.1. Ποιες αλλαγές παρατηρούνται στην οικονοµική ζωή των ανθρώπων στη ∆υτική Ευρώπη
προς το τέλος του Μεσαίωνα;

Α2.2. Ποιες είναι οι κοινωνικές συνέπειες της βιοµηχανικής επανάστασης;
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Μονάδες 15
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ΟΜΑ∆Α Β΄
Β1.

Επισηµαίνοντας χωρία του κειµένου που σας δίνεται και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας
γνώσεις να απαντήσετε στην ερώτηση: Για ποιο λόγο και µε ποιο τρόπο επιδίωξε ο
Ρωµανός Α΄ ο Λεκαπηνός να επιλύσει το κοινωνικό πρόβληµα που θίγεται στο κείµενο;
ΚΕΙΜΕΝΟ

Η πολιτική κρίση στα χρόνια της ανηλικιότητας του Κωνσταντίνου Ζ΄ Πορφυρογέννητου και ο
φοβερός λιµός του 927 επέβαλαν την άµεση λήψη σοβαρών µέτρων. Η σειρά των Νεαρών του
Ρωµανού Α΄ του Λεκαπηνού, του ίδιου του Κωνσταντίνου Ζ΄, του Νικηφόρου Φωκά, του
Ιωάννη Τσιµισκή, του Βασιλείου Β΄, προσπαθούν ακόµη µία φορά να εξισορροπήσουν την
κοινωνία και να εξασφαλίσουν το διαιτητικό χαρακτήρα του Κράτους. Η νέα νοµοθεσία
επαναφέρει το δίκαιο της προτιµήσεως και απαγορεύει τη διείσδυση των δυνατών στις αγροτικές
κοινότητες. Ιδού πώς περιγράφει ο Ρωµανός Α΄ την κατάσταση: οι δυνατοί δεν ορρωδούν
(διστάζουν) ενώπιον κανενός εµποδίου, για να εξασφαλίσουν τα συµφέροντά τους [...].
∆ηλαδή, [ο αυτοκράτορας αναφέρει ότι] συνάντησε ανθρώπους που έδειξαν τέτοια σκληρότητα
και διάθεση πλουτισµού, ώστε αγόραζαν µε εξευτελιστική τιµή, για να µην πει ότι
καταβρόχθιζαν, τις µικρές περιουσίες. Αποφασίζει ότι, αν η αγορά έχει γίνει σε τιµή µικρότερη
από το µισό της πραγµατικής, οι αγοραστές θα αποµακρύνονται από το κτήµα δίχως να πάρουν
πίσω την παραµικρή αποζηµίωση. Ο αυτοκράτορας συνεχίζει αναφέροντας όλες εκείνες τις
κατηγορίες των δυνατών που δεν µπορούν να αποκτήσουν ιδιοκτησία στις αγροτικές κοινότητες
[...]. Και ο αυτοκράτορας τελειώνει τη Νεαρά αναφέροντας ότι είναι περήφανος για τις νίκες του
στο εξωτερικό και για την ανάκτηση των επαρχιών˙ τονίζει ότι δεν θα επιτρέψει στον εσωτερικό
εχθρό να επαναδουλώσει τις επαρχίες.
Σβορώνος Ν. «Βυζαντινή Επαρχία» Αθήνα 1987
Μονάδες 25

Β2.

Επισηµαίνοντας χωρία των κειµένων που σας δίνονται και αξιοποιώντας τις ιστορικές
γνώσεις σας να εξηγήσετε την επίδραση των ιδεών του ανθρωπισµού στη διαµόρφωση
της θρησκευτικής σκέψης.
ΚΕΙΜΕΝΟ Α

Εάν δε µε πείσουν, µε επιχειρήµατα από την Αγία Γραφή ή µε αδιάσειστη λογική, δεν µπορώ να
αναιρέσω τις θέσεις µου, γιατί δεν πιστεύω στο αλάθητο του πάπα, ούτε στο αλάθητο των
συνόδων, γιατί όλοι γνωρίζουν ότι πολλές φορές και οι πάπες και οι σύνοδοι έχουν σφάλει και
έχουν πέσει σε αντιφάσεις. Εγώ έχω πειστεί από τα βιβλικά επιχειρήµατα που έχω ήδη αναφέρει,
και είµαι απόλυτα ενωµένος µε το λόγο του Θεού. ∆εν µπορώ και δε θέλω να ανακαλέσω
τίποτα, γιατί δεν είναι ορθό, και αντίθετα είναι επικίνδυνο να πράττει κανείς αντίθετα µε τη
φωνή της συνείδησής του. Ο Θεός ας µε βοηθήσει.
Τµήµα από την απολογία του Λουθήρου στη δίαιτα του Βορµς.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
Η Βίβλος είναι ένα µεγάλο, απέραντο δάσος, όπου υπάρχουν κάθε είδους δέντρα. Απ’ αυτά
µπορεί ο καθένας ν’ αδράξει λογής λογής καρπούς. Σ’ αυτό το δάσος δεν υπάρχει ούτε ένα
δέντρο που να µην το κούνησα, που να µη δοκίµασα τους καρπούς του.
Μ. Λουθήρου, Λόγοι του τραπεζιού.
Μονάδες 25
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Α1.1.
1.
2.
3.
4.

Αλβέρτος Ντύρερ → γ.
Μποτιτσέλι → ε.
Τιτσιάνο → στ.
Ιερώνυµος Μπος → β.

Α1.2.

α. Επαναγωγή
Η επαναγωγή ήταν νοµοθετικό έργο των Μακεδόνων (µετά το 879). Είχε ιδιαίτερη σηµασία,
γιατί για πρώτη φορά νοµοθετούνται οι αρµοδιότητες της κοσµικής και εκκλησιαστικής
εξουσίας µε βάση την ισοτιµία.
β. ∆ουλοπάροικοι
Κατά τον 10ο - 11ο αιώνα στην κοινωνία της ∆. Ευρώπης επικρατεί το σύστηµα της
φεουδαρχίας. Την κατώτερη κοινωνική τάξη αποτελούν ο χωρικοί (βιλάνοι) που χωρίζονται σε
δύο κατηγορίες, τους ελεύθερους χωρικούς και τους δουλοπάροικους.
Από το βιβλίο "Βυζαντινή Ιστορία 610 µ.Χ. - 1453" σελ. 136.
"Οι δουλοπάροικοι είναι δεµένοι ... των χωρικών του Μεσαίωνα".
γ. Μέγας Χάρτης (Μάγκνα Κάρτα)
Από το βιβλίο "Βυζαντινή Ιστορία 610 µ.Χ. - 1453" σελ. 142 - 144.
"Στην Αγγλία η πάλη των φεουδαρχών εναντίον ... το Μέγα Συµβούλιο θα γίνει το
Κοινοβούλιο (Parlement)".
δ. Καταλανική Εταιρεία
Από το βιβλίο "Βυζαντινή Ιστορία 610 µ.Χ. - 1453" σελ. 184.
"Κατά την περίοδο της δυναστείας των Παλαιολόγων η αποκατάσταση της αυτοκρατορίας ...
στη νότια Ελλάδα".

Α2.1.

Από το βιβλίο "Βυζαντινή Ιστορία 610 µ.Χ. - 1453" σελ. 144 και 146.
"Το πιο µεγάλο γεγονός αυτής της εποχής είναι ... θα υποτάξουν εντελώς τους ατίθασους
φεουδάρχες".

Α2.2.

Από το βιβλίο "Ιστορία νεότερη" σελ. 127.
"Κοινωνικές συνέπειες: Σχηµατισµός δύο αντιπάλων τάξεων ... τον επόµενο αιώνα".

Β1.

Με βάση το ιστορικό κείµενο ο Ρωµανός Α΄ Λεκαπηνός οδηγήθηκε στη λήψη µέτρων για τον
περιορισµό των δυνατών για δύο βασικούς λόγους: την πολιτική κρίση στα χρόνια του
Κων/νου Ζ΄ Πορφυρογέννητου και το φοβερό λιµό (πείνα) του 927 («Η πολιτική κρίση …
του 927»)*.
Είναι γνωστό ότι ο Κων/νος Ζ΄ ο Πορφυρογέννητος, που διαδέχτηκε τον πατέρα του Λέων το
Σοφό, δεν είχε ικανότητες στη διακυβέρνηση του κράτους, περιορίστηκε στο σπουδαστήριό
του και κυβέρνησε ο άξιος ναύαρχος Ρωµανός Λεκαπηνός. Ο Λεκαπηνός έδωσε γυναίκα στο
βασιλιά την κόρη του και επινόησε για τον εαυτό του το αξίωµα του βασιλεοπάτορα. Σε λίγο
έγινε επίσηµα συµβασιλέας και έτσι είναι ο πρώτος από τους τρεις «ευκλεείς σφετεριστές»,
του θρόνου, όπως ονοµάστηκαν οι άξιοι στρατιωτικοί που πήραν τη βασιλική εξουσία από τους
νόµιµους βασιλιάδες και βασίλεψαν µε την έγκρισή τους ή όσο εκείνοι ήταν ανήλικοι (σχ.
βιβλίο σελ. 76).
Στη συνέχεια το κείµενο αναφέρεται σε µια σειρά µέτρων που παίρνουν διάφοροι
αυτοκράτορες, µεταξύ των οποίων και ο Λεκαπηνός, στην προσπάθειά τους να
εξισορροπήσουν την κοινωνία και να εξασφαλίσουν το ρόλο διαιτητή που διαδραµάτιζε το
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βυζαντινό κράτος («Η σειρά … του Κράτους»). Συνολικά τα νέα αυτά νοµοθετικά µέτρα
επανέφεραν το δίκαιο της προτιµήσεως, σχετικά δηλαδή µε την προτεραιότητα αγοράς
αγροτικών κτηµάτων µόνο από τους ελεύθερους αγρότες της κοινότητας (σχ. βιβλίο σελ.
79), και έτσι απαγορεύουν τη διείσδυση των δυνατών στις αγροτικές κοινότητες , µια
και απαγορεύτηκε αυστηρά οι ∆υνατοί να παίρνουν στην κυριότητά τους κτήµατα
µικροϊδιοκτητών (σχ. βιβλίο σελ. 79).
Το ιστορικό κείµενο του Ν. Σβορώνου συνεχίζοντας περιγράφει την αντίδραση του
Ρωµανού στην κατάσταση που είχε δηµιουργηθεί, µε τους δυνατούς να µην διστάζουν
µπροστά σε κανένα εµπόδιο προκειµένου να εξασφαλίσουν τα συµφέροντά τους («οι δυνατοί
… συµφέροντά τους»). Μάλιστα, όπως αναφέρεται στο κείµενο ήταν τέτοια η σκληρότητα
και η διάθεση πλουτισµού που επέδειξαν, ώστε εξαγόραζαν σε εξευτελιστική τιµή τις µικρές
περιουσίες («τέτοια σκληρότητα … περιουσίες»). Ειδικά για αυτό το τελευταίο γεγονός ο
Ρωµανός αποφάσισε (µε βάση κάποια από τις «Νεαρές») όσες αγορές έχουν γίνει σε τιµή
µικρότερη από το µισό της πραγµατικής να επιστρέφονται στον πρότερο ιδιοκτήτη χωρίς να
λαµβάνει αποζηµίωση αυτός που έκανε την «παράνοµη» αγορά («Αποφασίζει …
αποζηµίωση»).
Συµπληρωµατικά στο νόµο, µε βάση το κείµενο, περιλαµβάνεται και ρύθµιση που
αναφέρει τις κατηγορίες των δυνατών που δεν µπορούν να ανακτήσουν ιδιοκτησία στις
αγροτικές περιοχές («Ο αυτοκράτορας … κοινότητες»). Τέλος αναφέρεται ότι ο
αυτοκράτορας κλείνει τη Νεαρά λέγοντας ότι είναι περήφανος για τις νίκες του στο εξωτερικό
(είναι γνωστό ότι ο Λεκαπηνός ήταν άξιος ναύαρχος) και την ανάκτηση των επαρχιών και
τονίζει ότι δε θα επιτρέψει στον εσωτερικό εχθρό να οδηγήσει ξανά στην αδυναµία το κράτος
και στην εκ νέου υποδούλωση των επαρχιών ( «Και ο αυτοκράτορας … τις επαρχίες»).
Είναι εξάλλου γνωστό ότι η βαρυχειµωνιά και η µεγάλη πείνα του 927/928 οδήγησαν στην
παραβίαση της Νεαράς του 922 από τους ∆υνατούς και έτσι ο Ρωµανός αναγκάστηκε σε
εφαρµογή άλλης αυστηρότερης Νεαράς, προφανώς της συγκεκριµένης στην οποία αναφέρεται
το κείµενο(σχ. βιβλίο σελ. 79)
Αναλυτικά πρέπει να γραφούν τα χωρία του σχολικού βιβλίου (αν και αρκετά
χρησιµοποιούνται εµβόλιµα στο σχολιασµό του κειµένου) στις σελ.75-76 : «Τον διαδέχεται …
ήταν ανήλικοι», σελ. 78-79: Ο Αγώνας εναντίον των ∆υνατών. [Ενδεχόµενα θα µπορούσε να
περιληφθεί στην απάντηση και το απόσπασµα στο σχολικό βιβλίο στις σελ. 81-82: Αυστηρά
µέτρα για τους δυνατούς, αν και είναι µέτρα που αφορούν άλλους αυτοκράτορες και όχι το
Ρωµανό, αλλά επειδή τα ονόµατά τους αναφέρονται στο κείµενο και τα µέτρα τους ανήκουν
στην ίδια πολιτική µπορούν να θεωρηθούν ως θετική αναφορά].
*Οι παραποµπές µε πλάγια γράµµατα αφορούν το κείµενο που δόθηκε στους
µαθητές ως συνοδευτικό της εκφώνησης.

Β2.

Ξεκινάµε την απάντησή µας µε το απόσπασµα από το σχολικό βιβλίο σελ. 25.
"Μέσα στο 15ο αιώνα … µεταρρύθµιση", έχοντας ως στόχο να παρουσιάσουµε τις ιδέες και τις
απόψεις του ανθρωπισµού.
Στη συνέχεια επισηµαίνουµε τα χωρία του κειµένου που αποδεικνύουν την επίδραση του
ανθρωπισµού στη διαµόρφωση της θρησκευτικής σκέψης του Λουθήρου.
Ήδη από την αρχή της απολογίας του, ο Λούθηρος επικαλείται την Αγία Γραφή, αντικείµενο
µελέτης του ανθρωπισµού καθώς και τη λογική η οποία αντικατέστησε την πίστη στον τρόπο
σκέψης των ανθρωπιστών ("Εάν δε µε πείσουν … λογική").
Συνεχίζουµε µε το σχολικό βιβλίο και τα αποσπάσµατα: β. Η κρίση της θρησκευτικής
σκέψης [και ενδεχοµένως µπορεί να περιληφθεί: γ. Η κρίση της θρησκευτικής συνείδησης]
(σελ. 58-59). Με τη χρήση τους πετυχαίνουµε να δώσουµε µία ολοκληρωµένη εικόνα της
κατάστασης που επικρατούσε στους κόλπους της εκκλησίας και της στάσης που κράτησαν
απέναντί της οι ανθρωπιστές.
Όπως φαίνεται και στο παράθεµα, ο Λούθηρος, αµφισβητεί τον Πάπα και τις συνόδους καθώς
έχουν διαπράξει πολλά σφάλµατα και συνεπώς δεν µπορούν να ισχυρίζονται ότι έχουν το
αλάθητο. Απόψεις οι οποίες ταυτίζονται µε αυτές των ανθρωπιστών ("γιατί δεν πιστεύω …
σε αντιφάσεις").
Συνεχίζουµε µε αναφορά στη διδασκαλία του Λούθηρου από το σχολικό βιβλίο, σελ. 61,
προκειµένου να τονίσουµε την επίδραση που άσκησε σ' αυτήν το κίνηµα του ανθρωπισµού.
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Ολοκληρώνοντας την ανάλυση του παραθέµατος τονίζουµε την εµµονή του Λούθηρου στο
περιεχόµενο της Βίβλου και την πίστη στη δύναµη της φωνής της συνείδησής του ("Εγώ έχω
πειστεί … βοηθήσει").
Επιπλέον, στο Β΄κείµενο ο Λούθηρος παροµοιάζει τη Βίβλο µε ένα απέραντο δάσος µε
κάθε είδους δένδρα. Όπως ο ίδιος αναφέρει ο καθένας µπορεί να µαζέψει από αυτά ποικίλους
καρπούς. Ο ίδιος, µάλιστα, δεν παρέλειψε να δοκιµάσει από όλους αυτούς τους καρπούς,
υποδηλώνοντας έτσι ότι έχει αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στη µελέτη της Βίβλου.
Από τα παραπάνω γίνεται εµφανής η επίδραση των ανθρωπιστών, όσον αφορά στην ανάπτυξη
του πνεύµατος της ελεύθερης έρευνας και στην αφύπνιση του συγκριτικού και καθαρά
κριτικού τρόπου σκέψης.
*Οι παραποµπές µε πλάγια γράµµατα αφορούν το κείµενο που δόθηκε στους
µαθητές ως συνοδευτικό της εκφώνησης.
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