
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:  Ομάδα  Α 
1. Για ποιούς λόγους ο Μέγας Κωνσταντίνος αποφάσισε να ιδρύσει την 

Κωνσταντινούπολη; 
2. Ποιά μέτρα πήραν οι Μακεδόνες αυτοκράτορες για να περιορίσουν τη δύναμη 

των <<Δυνατών>>; 
3. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της τέταρτης σταυροφορίας και ποια ελληνικά 

κράτη διαμορφώθηκαν στη συνέχεια; 
4. Ποιες τάξεις διακρίνονται στη φεουδαρχική κοινωνία της Δυτικής Ευρώπης 

και ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους; 
5. Ποια ήταν τα κίνητρα των Ανακαλύψεων του 15ου αιώνα και ποιοί 

παράγοντες ευνόησαν; 
 
                           Ομάδα  Β 

1. Ποιες ανάγκες νομίζετε ότι επέβαλαν τη δημιουργία των θεμάτων από τους 
διαδόχους  του Ηρακλείου και ποιά ήταν τα χαρακτηριστικά του θεματικού 
στρατού ; 

2. Ποιοι παράγοντες θεωρείτε ότι επηρέασαν τους Ισαύρους για να εισηγηθούν 
την Εικονομαχία; 

3. Να αξιολογήσετε τις συνέπειες που προκάλεσε σε Βυζαντινούς και 
Οθωμανούς η Άλωση της Κωνσταντινούπολης στις 29 Μαΐου 1453. 

4. Αφού διαβάσετε προσεχτικά τα δύο κείμενα, να απαντήσετε στα ερωτήματα: 
α) Ποια ήταν τα προσόντα που έπρεπε να είχαν οι κοινοτικοί άρχοντες;  
β) Ποιές  ήταν οι βασικές αρμοδιότητες των κοινοτικών αρχόντων; 
 
Κείμενο 1 : Πρακτικό εκλογής κοινοτικών αρχόντων (1.4.1667) 
    Επειδή και ο πολλά έκλαμπρος αφέντης Πιέρος Σκούταρης, επίτροπος και 
κριτής τούτης της κοινότητος της νήσου Μυκόνου, ψηφισμένος και βαλμένος 
από τους 1665 Ιουνίου 5 στο άνωθεν αξίωμα, ο οποίος εδούλεψε εντίμως και 
θεαρέστως κατά το πρέπον και αρμόδια […] και επειδή το νησί μας χρειάζε- 
ται άρχοντες διαλεκτούς, τίμιους και άξιους να κυβερνούν και να επιτηρούν 
τα πάντα προς ωφέλεια και διόρθωση.διά τούτο λοιπόν,αφού 
συγκεντρωθήκαμε  όλοι μαζί στο ναό της Υπεράγνου Θεοτόκου οι αιδεσιμό- 
τατοι ιερείς και οι εντιμότατοι άρχοντες και όλο το ποίμνιο […]και μην ευρί- 
σκοντας άλλον αξιότερον εις τους καιρούς τούτους, επανεκλέγουμε τον άνω- 
θεν αφέντη Σκούταρη […] (με ελαφρά γλωσσική προσαρμογή) 
      Εκλογή κοινοτικών αρχόντων στη Μύκονο, στο:  
      Απόστολος Ε. Βακαλόπουλος, ό. π..308 
 
Κείμενο  2: Κοινότητα και κατανομή των φόρων 
      Η οθωμανική διοίκηση δεν καθόριζε (με εξαίρεση τον κεφαλικό φόρο και    
      τη δεκάτη επί της παραγωγής) το ποσό που θα καταβάλει ως φόρο ο κάθε  
      υπόχρεος, αλλά τη συνολική φορολογική επιβάρυνση κάθε περιοχής. Στη 
         συνέχεια το ποσό του φόρου μοιραζόταν μεταξύ των κοινοτήτων με  
         τη συνεργασία των κοινοτικών αρχόντων, οι οποίοι το επιμέριζαν στα 
         μέλη της κοινότητάς τους. 
 
[ Να απαντήσετε σε 3 ερωτήσεις από την ομάδα Α και σε 2 από την ομαδα Β. 
   Η κάθε μία ερώτηση βαθμολογείται με 4 μονάδες ]                                                                       


