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                                                   ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

ΟΜΑΔΑ Α΄ 

(Επιλέγετε 3 από τις ακόλουθες 5 ερωτήσεις)

1.Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού και σε τι αποσκοπούσε;

2.Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στις Σταυροφορίες,ποιο ήταν το αποτέλεσμα της 
τέταρτης σταυροφορίας και ποιες συνέπειες είχε αυτή;

3.Τι γνωρίζετε για την Α΄ φάση της Εικονομαχίας,πώς έληξε και ποιες ήταν οι 
συνέπειες της εικονομαχίας ;

4.Ποια ήταν τα αίτια και οι προϋποθέσεις των ανακαλύψεων ;

5.Ποιο γεγονός ονομάστηκε μεγάλη μετανάστευση των λαών,ποιους λαούς 
αφόρουσε και ποια κράτη-βασίλεια σχηματίστηκαν εξαιτίας αυτής της 
μετανάστευσης;

Κάθε άριστη απάντηση βαθμολογείται με (4) τέσσερις μονάδες.

ΟΜΑΔΑ Β΄  

(Επιλέγετε 2 από τις ακόλουθες 4 ερωτήσεις)

1.Για ποιους λόγους ο Μ.Κωνσταντίνος έκρινε κατάλληλο το Βυζάντιο για να 
μεταφέρει εκεί την πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους ;

2.Ποιες ήταν οι συνέπειες των Αραβικών κατακτήσεων για το Βυζάντιο και το 
μεσογειακό χώρο;



3.Με βάση το ακόλουθο παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα 
εξής ερωτήματα:  

 Γιατί οι μακεδόνες αυτοκράτορες πήραν μέτρα κατά των δυνατών;
 Τι όριζε το «αλληλέγγυον» του Βασιλείου Β΄;

                            TO AΛΛΥΛΕΓΓΥΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄

...έβγαλε διαταγή (ο Βασίλειος Β΄): οι εισφορές των φτωχών που είχαν 
καταστραφεί να πληρώνονται από τους δυνατούς. Ονομάστηκε δε η τέτοιου είδους 
είσπραξη «αλληλέγγυον». Όταν δε ο πατριάρχης και πολλοί από τους αρχιερείς και 
από τους ασκητές όχι λίγοι τον παρακάλεσαν να σταματήσει αυτό το παράλογο(!) 
βάρος,ο βασιλιάς δεν υπάκουσε... 
                                                                                          (μετάφραση)
                                                                                      Ιωάννης Σκυλίτζης 
                                                                                      «σύνοψις ιστοριών»

4.Αφού μελετήσετε προσεκτικά το ακόλουθο παράθεμα,να το σχολιάσετε με βάση τις 
ιστορικές σας γνώσεις,λαμβάνοντας υπόψη και τα ακόλουθα ερωτήματα:    

 Σε ποιο πρόσωπο αναφέρεται κατά τη γνώμη σας το κείμενο;
 Ποιο είναι το γεγονός που εξιστορείται;
 Ποιες υπήρξαν οι συνέπειες αυτού του γεγονότος για το Βυζάντιο;                                                                                            

              
«Και παραχώρησε στους Βενετούς όλα τα εμπορικά καταστήματα που υπήρχαν 
από τη παλιά εβραϊκή σκάλα μέχρι τη Βίγλα καθώς και όλες τις ενδιάμεσες 
σκάλες (αποβάθρες). Ακόμη τους χάρισε πολλά ακίνητα στη Βασιλεύουσα και 
στο Δυρράχιο και όπου αλλού του ζητήσανε.Αλλά το σπουδαιότερο απ’όλα πως 
τους επέτρεψε το ελεύθερο εμπόριο σ’όλες τις περοχές που βρίσκονταν στην 
εξουσία των Ρωμαίων,ώστε να εμπορεύονται άνετα και όπως ήθελαν,χωρίς να 
πληρώνουν ούτε ένα νόμισμα για δασμούς (κομμέρκιον) και άλλους φόρους και 
να είναι έξω από κάθε έλεγχο».               
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Ο Διευθυντής                                                                           Η εισηγήτρια    


