Ιστορία
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
ΟΜΑΔΑ Α'
(Επιλέγετε τις τρεις από τις πέντε Ερωτήσεις. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4
μονάδες).
1, Να εξηγήσετε τους όρους: Διάταγμα των Μεδιολάνων, Αιρέσεις, Στάση του
Νίκα, Στρατιωτόπια.
2. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:
Ο Ιουστινιανός
Α α. Ευνόησε τη μεγάλη ιδιοκτησία.
β. Δεν ασχολήθηκε ιδιαιτέρως με θέματα γαιοκτησίας.
αγρότες.
7
γ. Προσπάθησε να προστατεύσει τους ελεύθερους
Β. Η καταστολή της εξέγερσης των δήμων.
α. Σήμανε την αποδυνάμωση της αυτοκρατορικής εξουσίας.
β. Έγινε από τον Ιουστινιανό με τη συνδρομή της συζύγου του Θεοδώρας.
γ. Έγινε από τον Ιουστινιανό με τη συνδρομή του λαού της
Κωνσταντινούπολης.
Γ. Ποιο από τα παρακάτω έργα του Ιουστινιανού περιελάμβανε γνώμες Ρωμαίων
νομικών;
α. Ο Ιουστιάνειος Κώδικας.
β. Ο Πανδέκτης.
γ. Οι Νεαρές.
Δ. Ποιο από τα παρακάτω έργα ήταν γραμμένο στα Ελληνικά; α. Ο
Ιουστιάνειος Κώδικας. β. Οι Εισηγήσεις, γ. Οι Νεαρές.
3. Τι εννοούμε με τον όρο Εικονομαχία και ποιοι λόγοι οδήγησαν στην
υιοθέτηση των ανεικονικών αντιλήψεων.
4. Να ελέγξετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας
Σωστό (Χ) ή Λάθος (Λ) στο αντίστοιχο τετράγωνο.
Γεγονότα
α. 0 θεσμός της Πρόνοιας συνδέονταν με την ισόβια παραχώρηση
αγροκτημάτων στους ευγενείς με αντάλλαγμα την παροχή
στρατιωτικών υπηρεσιών.
β. Η δυναστεία των Κομνηνών στηρίχθηκε στα λαϊκά στρώματα
γ. Η τέταρτη Σταυροφορία είχε καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα.
δ. Η νίκη των Τούρκων στο Μυριοκέφαλο της Φρυγίας παγίωσε τη
θέση τους και επηρέασε καθοριστικά τη φυσιογνωμία της Μ. Ασίας.

5. Ποιοι οργάνωσαν τις σταυροφορίες και πού απέβλεπαν;
6. Ποιοι λόγοι ευνόησαν τις σταυροφορίες;

Σωστό Λάθος

ΟΜΑΔΑ Β'
(Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε δύο. Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 4
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ.
ΤΟΥ Μ.ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟ

Στο κεφάλαιο αυτό θα
μάθετε: Γιατί ο Κωνσταντίνος

Τι ήταν και πώς
λΰ
μανικό
πρόβλημα
Τι
ήταν και πώς
στηκαν οι αιρέοε

ίδρυσε ένο νέο διοικητικό
κέντρο στην Ανατολή.
Ποια στάση κράτησε απέναντι
στον Χριστιανισμό.

Τι άλλαξε στην κοινωνία, την οικονομία και
τον πολιτισμό ως τις
Για το σημαντικό
του Ιουστινιανού /

αρχές του 6ου αι.

«Σαν ακρίδες πέφταν οι λαοί/ Μέλισσες εκεί λαοί πετούσαν^κι ήτανε πανώρια,
δύο γιαλών αφροκάμωτη νεράιδα,/ κι ήσουν Εσύ, Πόλη ω Πόλη! Και ήτανε της
γης το περιβόλι.» Κ. Παλαμάς, Ο δωδεκάλογος του Γύφτου.
1. Με τη βοήθεια του χάρτη, της αφήγησης στο ποίημα του Παλαμά
και τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα της
γεωγραφικής θέσης και τον ιστορικό ρόλο που διαδραμάτισε η
Πόλη ανά τους αιώνες.
2. Με βάση την παρακάτω πηγή και τις σχετικές ιστορικές σας γνώσεις να
επισημάνετε τις κυριότερες αιτίες του σχίσματος των δύο Εκκλησιών του
Επιστολή του Μιχαήλ
Κηρουλαρίου για τις διαφορές με
τους Λατίνους
Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί από ένα
μόνο (βέλος (πλάνη), δηλ. τα άζυμα, αλλά πολλά και διάφορα
βέλη, που πρέπει να απομακρύνουμε.
(...) Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν ΐην ακόλουθη
κακόβουλη και επικίνδυνη προσθήκη: «Και εις το Πνεύμα το
άγων, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και Υιού
εκ-ηορεοόμενον».
[...) Οι επίσκοποί τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους, σαν
να έχουν τάχα παντρευτεί την εκκλησία, και λένε ότι φοράνε
τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνονν στον πόλεμο και βάφουν ία χέρια αλλά και τις ψυχές τους με αίμα, φονεύοντας
και φονευόμενοι.

3. Με βάση την παρακάτω πηγή να σχολιάσεις τη συμπεριφορά των δυνατών
έναντι των πενήτων, όπως αυτή περιγράφεται στη Νεαρά του έτους 934.
Ποιες επιπτώσεις είχε αυτή στη ζωή των ελεύθερων αγροτών;
Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών
(Νεαρά του 934)
Η εξουσία τέτοιων ισχυρών προσώπων αύξησε
υπερβολικό τη μεγάλη ταλαιπωρία των φτωχών, διότι (οι
δυνατοί] με το πλήθος των οικόσιτων υπηρετών τους, των
μίσθαρνων οργάνων τους και των άλλων παρατρεχάμενων
και ακολούθων τους προκάλεσαν βίαιες επιθέσεις, διώξεις
αγγαρείες (υποχρεωτική προσφορά υπηρεσιών), άλλες
θλίψεκ; και στενοχώριες (στους φτωχούς) και προξένησαν
μεγάλη καταστροφή στο κανό συμφέρον [...}.
Αλλά η ύπαρξη πολλών μικροϊδιοκτητών προσφέρει μεγάλα
οφέλη στο κράτος καθώς αυτοί πληρώνουν φόρους και πα-

ρέχουν στρατιωτικές υπηρεσίες στο κράτος. Τα οφέλη αυτά
θα εκλείψουν, αν μειωθεί ο αριθμός των μικροκτηματιών.
Όσοι λοιπόν είναι επιφορτισμένοι με τη δημόσια ασφάλεια
πρέπει να απαλλαγούν από τους ταραξίες να απομακρύνουν
το ενοχλητικά στοιχεία, και να διασφαλίσουν τη δημόσια σωτηρία.
Ν. Svoronos, Les novelles des empereurs Macedoniens... . Π.
Γουναρίδης Ε.Ι.Ε./Κ.Β.Ε-Μ1ΕΤ, Αθήνα 1994, 85.

4.

Ποιες ήταν κατά τη γνώμη σας οι κυριότερες συνέπειες της πτώσης του
Βυζαντινού κράτους;

