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ΟΜΑ∆Α Α΄
Α1. 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 σωστά.
Στήλη Α
1. Ρουσσό
2. Μπεκαρία
3. Μοντεσκιέ
4. Βολταίρος

Στήλη Β
α. Κάθε µορφή ελευθερίας και ιδιαίτερα η
πνευµατική είναι υπόθεση του κοινού νου.
β. Επειδή η εξουσία πρέπει να σταµατά την
εξουσία, επιβάλλεται η διάκριση των
εξουσιών.
γ. Η παραβίαση της συµφωνίας εκ µέρους των
κυβερνώντων παρέχει αυτόµατα στο λαό το
δικαίωµα αντιµετώπισης της βίας µε τη βία.
δ. Η παιδαγωγική µέθοδος πρέπει να
βασίζεται στη φυσική διδασκαλία.
ε. Ο εξανθρωπισµός της ποινικής δικαιοσύνης
είναι αναγκαίος.
στ. Το κράτος δεν πρέπει να παρεµβαίνει στην
οικονοµική δραστηριότητα µε δασµούς και
φόρους.
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Α2. Να δώσετε το περιεχόµενο των ακολούθων ιστορικών
όρων:
α. Σκλαβηνίες
β. Κουατροτσέντο
γ. Ιερή Εξέταση
δ. Φυσιοκράτες.
Μονάδες 12
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Α3. Πώς συντελέστηκε ο εκχριστιανισµός των Σλάβων της
Μοραβίας και ποια αποτελέσµατα είχε;
Μονάδες 12
Α4. Ο Ρήγας Βελεστινλής ανέπτυξε πλούσια µεταφραστική
και πρωτότυπη συγγραφική δραστηριότητα.
Ποια ήταν τα έργα του και σε τι απέβλεπε µ' αυτά;
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ΟΜΑ∆Α Β΄
Β1. Μελετώντας τα παρακάτω παραθέµατα και αξιοποιώντας τις σχετικές µ' αυτά ιστορικές σας γνώσεις να
εξηγήσετε το µίσος των Βυζαντινών κατά των Λατίνων,
που συµπυκνώνεται στην περίφηµη φράση του µεγάλου
δούκα Λουκά Νοταρά, όταν πληροφορήθηκε την ένωση
των εκκλησιών (1438-1439): "είναι προτιµότερο να δω να
κυριαρχεί στην αγορά της Πόλης το φακιόλι (τουρµπάνι)
των Τούρκων παρά η καλύπτρα των Λατίνων".
ΠΑΡΑΘΕΜΑ Α΄
Οι Σταυροφόροι βάλανε ξανά φωτιά στην Πόλη, για ν'
ανοίξουνε δρόµο και κατά το σούρουπο καταλάβανε το
βορειοδυτικό τµήµα της Κωνσταντινούπολης, τη συνοικία των
Βλαχερνών. Η τρίτη αυτή πυρκαϊά, που κράτησε ίσαµε την άλλη
µέρα το βράδυ, συνέχισε την καταστροφή της µεγάλης πόλης.
Σύµφωνα µε τη µαρτυρία του Γάλλου χρονογράφου Βιλλεαρδουΐνου "υπάρχουνε περισσότερα σπίτια καµένα απ' όσα γερά
στις τρεις πιο µεγάλες πόλεις του βασιλείου της Γαλλίας".(...)
Αφού η πυρκαϊά χώρισε τους αντιπάλους, ο Μούρτζουφλος
προσπάθησε µάταια ν' ανασυντάξει το στρατό του. (...)
Όταν πια ο Μούρτζουφλος είδε πως του ήταν αδύνατο να
κρατήσει την άµυνα, έφυγε προστατευόµενος από το σκοτάδι
της νύχτας. Οι ιππότες εκµεταλλευόµενοι την αναρχία που
ακολούθησε τη φυγή του καταλάβανε την πόλη ολόκληρη (13
του Απρίλη του 1204).
Τότες άρχισε η καταστροφή και η καταλήστευση της
Κωνσταντινούπολης, που έµεινε ξακουστή στα χρονικά του
Μεσαίωνα. Την καταστροφή αυτή την κράτησε χρόνια και
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χρόνια στην ανάµνησή της όλη η Ανατολή. ∆ώδεκα ώρες ύστερα
από το τέλος της µάχης οι Σταυροφόροι αρχίσανε τη
συστηµατική λεηλασία. (...)
Τρία µερόνυχτα οι πεινασµένοι και εξαγριωµένοι από τη
µακρόχρονη πολιορκία στρατιώτες λεηλατούσανε την πόλη. (...)
Οι Σταυροφόροι καταστρέψανε ανελέητα όλα τα έργα της
αρχαίας τέχνης που είχαν συγκεντρώσει ο Κωνσταντίνος και οι
διάδοχοί του. (...)
Οι βυζαντινές πηγές αναφέρουνε τα πιο όµορφα και
ονοµαστά αριστουργήµατα της τέχνης που καταστρέψανε οι
Σταυροφόροι. Η µαζική αυτή καταστροφή των πνευµατικών
προϊόντων, που συγκεντρώθηκαν από αιώνες, έκαµε µεγάλη
ζηµιά στον ίδιο τον ευρωπαϊκό πολιτισµό. Ωστόσο, ακόµα κι αν
η τέταρτη Σταυροφορία θεωρηθεί αποκλειστικά ληστρική
επιχείρηση, και τέτοια πραγµατικά στάθηκε, τα αποτελέσµατά
της ήταν πολύ κερδοφόρα για τη ∆ύση. Έτσι οι Σταυροφόροι
βρέθηκαν να κατέχουν, εκτός απ' όσα είχαν αρπάξει σαν άτοµα,
σύµφωνα µε όσα λέγει ένας από τους ιστορικούς τους, (ο
Βιλλεαρδουΐνος), τόσα πολλά λάφυρα, που κανένας δε θα
µπορούσε να εκτιµήσει την αξία τους.
Μ. Λεφτσένκο, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, σελ.318
(∆ιασκευή)

ΠΑΡΑΘΕΜΑ Β΄
Το µίσος, που χρόνο µε το χρόνο µεγάλωνε ανάµεσα στους
καταχτητές και ντόπιους, δεν άργησε να πάρει µεγάλες διαστάσεις.
Οι Λατίνοι περιφρονούσαν τους Έλληνες που είχαν
ανώτερο πολιτισµό. Επέβαλλαν τη δική τους γλώσσα και
εκβιάζανε και αναγκάζανε τους ντόπιους ν' ασπαστούν τον
καθολικισµό. Έτσι οι δογµατικές αντιθέσεις οξύνθηκαν πάλι
και το εκκλησιαστικό σχίσµα έγινε αγεφύρωτο. Η ορθοδοξία
έγινε κι αυτή τη φορά η αντιστασιακή ιδεολογία που κρατούσε
τους Βυζαντινούς σε αναβρασµό και τους έσπρωχνε να
οργανώσουν κινήµατα ενάντια στους Λατίνους. Και κάθε φορά
που παρουσιαζόταν ευκαιρία δεν έκρυβαν τα αντιδυτικά και
αντιπαπικά αισθήµατά τους.
Γιάννη Κορδάτου, Ιστορία της Ελλάδας, τόµος VIII, σελ. 15.
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Β2. Αντλώντας στοιχεία από τις πηγές και αξιοποιώντας τις
ιστορικές σας γνώσεις να προσδιορίσετε τον τύπο του
ανθρώπου που οραµατίζονταν να διαµορφώσουν οι
ανθρωπιστές.
ΠΗΓΗ Α΄
Θέλω τον αυλικό ευγενή, πνευµατώδη, ευφυή και
χαριτωµένο. Εκτιµώ ότι το πραγµατικό επάγγελµα του αυλικού
πρέπει να είναι αυτό της ενασχόλησης µε τα όπλα ⋅ οφείλει να
είναι δυνατός και φοβερός ενώπιον των εχθρών, αλλά σε όλες
τις άλλες περιπτώσεις να είναι ανθρώπινος, µετρηµένος και
σοβαρός.
Θέλω να γνωρίζει όχι µόνον τα λατινικά αλλά και τα
ελληνικά, να γνωρίζει να γράφει σε στίχους και σε πεζό. Θα
ήθελα επίσης να κατέχει πολλές ξένες γλώσσες.
Θα έπρεπε εξίσου να ξέρει να κολυµπά, να αθλείται στο
τρέξιµο και τη λιθοβολία. Η µόρφωσή του θα µου φαινόταν
ανεπαρκής, αν δεν είχε γνώσεις µουσικής.
Baldassar Castiglione, Το βιβλίο του αυλικού (1528).

ΠΗΓΗ Β΄
Περιµένω και θέλω να µάθεις τέλεια τις γλώσσες: πρώτα τα
ελληνικά, όπως θέλει ο Κοϊντιλιανός. Έπειτα τα λατινικά, τα
εβραϊκά για την Αγία Γραφή, τα χαλδαϊκά και τα αραβικά για
τους ίδιους λόγους. Και θέλω να διαµορφώσεις το ύφος σου στα
ελληνικά µιµούµενος τον Πλάτωνα και στα λατινικά µιµούµενος
τον Κικέρωνα. Επιθυµώ να µην υπάρχει γνώση επιστηµονική
που να µην την έχεις στη µνήµη σου. (...)
Και στη γνώση της φυσικής ιστορίας θέλω να επιδοθείς µε
ζήλο, για να µην υπάρχει είδος ψαριού σε θάλασσα, ποτάµι και
πηγή που να το αγνοείς, να γνωρίζεις όλα τα πουλιά του
ουρανού, όλα τα δένδρα, τα φυτά του δάσους, όλα τα είδη
χόρτων της γης, όλα τα µέταλλα. (...)
Τέλος... όταν γίνεις άντρας, οφείλεις να αφήσεις την ήρεµη
ζωή και την ησυχία των σπουδών, για να µάθεις την τέχνη του
ιππότη και των όπλων, ώστε να µπορείς να υπερασπίζεσαι το
σπίτι µας και να βοηθάς τους φίλους µας σε όλες τις δύσκολες
στιγµές που προκαλούνται από τις ενέργειες των κακοποιών.
Fr. Rabelais, Pantagruel (1532), κεφ. VIII.

Μονάδες 25

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ

ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ
Β΄ ΤΑΞΗ

Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζόµενους)
1. Στο τετράδιο να γράψετε µόνο τα προκαταρκτικά
(ηµεροµηνία, εξεταζόµενο µάθηµα). Τα θέµατα να µην τα
αντιγράψετε στο τετράδιο.
2. 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.
3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέµατα.
4. Κάθε απάντηση τεκµηριωµένη είναι αποδεκτή.
5. ∆ιάρκεια εξέτασης: Τρεις (3) ώρες µετά τη διανοµή των
φωτοαντιγράφων.
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: Μια (1) ώρα µετά τη
διανοµή των φωτοαντιγράφων.
KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ
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