
 

                                                      
Ιστορία 

 
Ερωτήσεις 
Α΄ ομάδα. 
1. Να εξηγήσετε τους όρους: υγρό πυρ, φεουδαρχικό συμβόλαιο, Φαναριώτες,  
   αναστήλωση εικόνων. 
2.α) Γιατί ο Ιουστινιανός αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό δίκαιο; 
   β) Να γράψετε τα νομοθετικά του έργα. 
3. Να επισημάνετε τις κυριότερες αιτίες του σχίσματος των δύο εκκλησιών του 1054  
   μ.Χ. 
4. Σταυροφορίες: ορισμός, παράγοντες, κατάληξη της τέταρτης σταυροφορίας. 
5. Πότε έγινε η άλωση της Πόλης από τους Τούρκους και ποιες συνέπειες είχε για το  
   Βυζάντιο και για όλη την Ευρώπη;  
( Από τις πέντε ερωτήσεις επιλέγετε τις τρεις ) 
 
Β΄ ομάδα 
1. Παράθεμα: 
΄΄ Η οικοδόμηση της Κωνσταντινούπολης΄΄ 
  Ο Κωνσταντίνος έχτισε ένα  μεγάλο ανάκτορο και έναν θαυμάσιο Ιππόδρομο και έστησε 
δύο στοές, δηλαδή σκεπαστούς δρόμους για το εμπόριο. 
  Ονόμασε την πόλη Νέα Ρώμη. Έπειτα πάλι έφτιαξε ένδοξες εκκλησίες: τη Μεγάλη Σοφία, 
τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη, τον  ΄Αγιο Μώκιο και τον Αρχάγγελο 
Μιχαήλ. 
  Έστησε και μια θαυμαστή πορφυρή κολόνα. Τρία χρόνια έκαναν τα πλοία να τη φέρουν από 
τη Ρώμη στη Βασιλεύουσα, γιατί ήταν πολύ μεγάλη και βαριά, και έναν ολόκληρο χρόνο 
έκαναν να την πάνε από τη θάλασσα ως την πλατεία.[…]. Στην κορφή της έστησε ένα 
άγαλμα που το έφεραν από την Ηλιούπολη της Φρυγίας και είχε γύρω στο κεφάλι εφτά 
ακτίνες. Επίσης έφερε και άλλα υπέροχα πράγματα από πολλές χώρες και πόλεις. 
Το ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ. Αλεξανδρόπουλος, εκδ. Κέδρος, 
Αθήνα 1978,33-34. 
α) Σύμφωνα με το παράθεμα ποια κτίσματα της  Κωνσταντινούπολης υπογραμμίζουν 
τη σχέση της με τη Ρώμη και ποια με το χριστιανισμό; Ποιο κτίσμα τέλος παραπέμπει 
στον ιδρυτή της; 
β) Να γράψετε, σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις, για ποιους λόγους ο Κωνστα-
ντίνος ο Α΄ μετέφερε την πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη. 
2. Να αναφέρετε τους παράγοντες που συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των  
   Περσών. 
3. Ποιες ήταν οι σημαντικότερες μάχες των Βυζαντινών με τους Σελτζούκους 

Τούρκους που έκριναν την τύχη της Μ. Ασίας; 
4. Παράθεμα: 
 ΄΄ Ο ειρηνικός χαρακτήρας των Ινδιάνων και η απάνθρωπη συμπεριφορά των 
κατακτητών΄΄. 
Ενώ οι Ινδιάνοι είχαν φιλικά αισθήματα, οι Ευρωπαίοι εισέβαλαν στις περιοχές της 
Αμερικής σαν πεινασμένοι λύκοι. Οι λόγοι για τους οποίους σκοτώθηκαν τόσο 
πολλοί ιθαγενείς είναι οι εξής: Πρώτο, γιατί οι Ευρωπαίοι που έφτασαν εδώ, είχαν 
την πεποίθηση ότι, επειδή οι ντόπιοι δεν πίστευαν στη χριστιανική θρησκεία, 
νομιμοποιούνταν να τους σκοτώνουν ή να τους αιχμαλωτίζουν… Δεύτερο, οι 
ιθαγενείς αυτοί ήταν οι πιο ήσυχοι και οι πιο ειρηνικοί  άνθρωποι του κόσμου, 
εντελώς άοπλοι. Τρίτο, πρέπει να σημειωθεί ότι η πλειονότητα αυτών που έχουν έρθει 
από την Ισπανία είναι ληστές, αποβράσματα της κοινωνίας, συμφερτός κακοποιών. 



 

Από τη Σύντομη Αναφορά για την καταστροφή των Δυτικών Ινδιών, 1552, του 
Επισκόπου Βαρθολομαίου Λας Κάζας (Las Casas),στο: H.crieger, Die Neuzeit, 
Materiialien furden Geschichts unterwicht, Φραγκφούρτη, 4 1978, 28. 
α) Ποια ήταν η συμπεριφορά των Ευρωπαίων κατακτητών στους ιθαγενείς; 
( σύμφωνα με το παράθεμα ) 
β) Ποιες ήταν γενικότερα οι αρνητικές συνέπειες των ανακαλύψεων; 
( Από τις τέσσερις ερωτήσεις επιλέγετε τις δύο ) 
 


