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1 α) Τι ήταν το Διάταγμα των Μεδιολάνων; 

   β) Να γράψετε δίπλα σε κάθε αριθµό της στήλης Α το γράµµα της στήλης  

Β που αντιστοιχεί σ’ αυτό. ∆ύο στοιχεία της στήλης Β περισσεύουν: 

              A                                                                                            B  

1. Στάση του Νίκα                                                                    α. Πανδέκτης                 

                                             2.Αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής Ακαδηµίας            β. Αγία Σοφία  

                                             3. Ανθέµιος και Ισίδωρος                                                         γ. ∆ήµοι 

                                             4. Στρατιωτικά κτήµατα                                                           δ. Θεοδόσιος  

                                                                                                                                               ε. Ιουστινιανός  

                                                                                                                                               στ. Θέµατα 

2. Τι ήταν τα θέµατα, πότε και που εµφανίστηκαν, ποιοι υπηρετούσαν σ’ αυτά; 

3. Να ελέγξετε την ορθότητα ή όχι των παρακάτω προτάσεων σημειώνοντας Σωστό (Σ) ή Λάθος (Λ): 

 i) Η δυναστεία των Κοµνηνών στηρίχτηκε στα Λαϊκά στρώµατα.  

ii) Η τέταρτη σταυροφορία είχε καθαρά θρησκευτικό χαρακτήρα.  

iii) Ο Αλέξιος ο Α΄ Κοµνηνός παραχώρησε στους Βενετούς οικονοµικά προνόµια µε το χρυσόβουλο του 

1082.  

iv) Τη διεύθυνση της σχολής της Μαγναύρας ανέλαβε ο Λέων Φιλόσοφος ή Μαθηματικός. 

v) Μία από τις συνέπειες της Άλωσης της Πόλης ήταν ότι οι Ευρωπαίοι έκαναν σηµαντικές γεωγραφικές 

ανακαλύψεις, εξαιτίας του αποκλεισµού των εµπορικών δρόµων της Ανατολής.  

vi) Το σχίσµα των δύο Εκκλησιών είχε αρνητικές επιπτώσεις για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 

4. Τι γνωρίζετε για τη θρησκευτική πολιτική του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Α;  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5.  Ποια τα μέτρα του Κωνσταντίνου Α΄ για την ανόρθωση του κράτους; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Συμπληρώστε τις παρακάτω προτάσεις επιλέγοντας τη σωστή απάντηση: 

Ι. Οι Χριστιανοί μπορούσαν να πιστεύουν ελεύθερα τη θρησκεία τους σύμφωνα με: 

Α) το Διάταγμα των Μεδιολάνων 

Β) την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο 

Γ) τη Στάση του Νίκα 

 

ΙΙ. Ο Χριστιανισμός αντιμετώπισε τις αιρέσεις με: 

Α) Οικουμενικές Συνόδους 

Β) Πολεμικές επιχειρήσεις 

Γ) Διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους τους 

 

ΙΙΙ) Η περίοδος της Εικονομαχίας έληξε με: 

Α) την αποκατάσταση των εικόνων 

Β) την εξορία των εικονομάχων 

Γ) την απαγόρευση της παράστασης θείων προσώπων στις εικόνες 

 

 

ΙV) Οι Σταυροφορίες είχαν: 

Α) Θρησκευτικό χαρακτήρα 

Β) Οικονομικό χαρακτήρα 

Γ)  Στην αρχή θρησκευτικό χαρακτήρα και βαθμιαία οικονομικό χαρακτήρα 
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2. Σημειώστε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές, ποιες λάθος και γιατί: 

Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ήταν «Ένα κράτος, μια εκκλησία, μια νομοθεσία». 

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της δυναστείας του Ηρακλείου ήταν η ίδρυση του θεματικού στρατού. 

Ο Ιουστινιάνειος κώδικας περιλάμβανε τις γνώμες των ρωμαίων νομικών. 

Ο Μιχαήλ Γ΄ σε συνεργασία με τον πατριάρχη Φώτιο ανέθεσαν τον εκχριστιανισμό των Σλάβων στον 

Κύριλλο και τον Μεθόδιο. 

Ο Αλέξιος Α΄ ζήτησε τη βοήθεια του Ρώσου ηγεμόνα Βλαδιμήρου υποσχόμενος να του δώσει σύζυγο την 

αδερφή του Άννα. 

Στο Μυριοκέφαλο το Βυζάντιο πέτυχε μεγάλη νίκη εναντίον των Σελτζούκων Τούρκων. 

Ο Μωάμεθ Β΄ ο Πορθητής κατέλαβε την Κωνσταντινούπολη μετά από πολιορκία 5 ημερών. 

Ο Ιουστινιανός υιοθέτησε τον τίτλο «βασιλεύς» με τη χριστιανική προσθήκη «πιστός εν Χριστώ». 

Η Τουρκία ήταν η Τρίτη Ρώμη. 

 

 Να δώσετε τους παρακάτω ορισμούς: Χριστόγραμμα, Ακρίτες, Παιδομάζωμα, Κακώσεις, Σταυροφορίες, 

Εικονομαχία, Αναγέννηση, Οικουμενικός άνθρωπος, Έτος Εγίρας. 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποιοι παράγοντες οδήγησαν στις Σταυροφορίες, ποιο το αποτέλεσμα της Τέταρτης Σταυροφορίας και 

ποιες οι συνέπειές της; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Τι γνωρίζετε για την Α΄ φάση της Εικονομαχίας, πώς έληξε και ποιες ήταν οι συνέπειές της; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Ποια τα κίνητρα των Ανακαλύψεων; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Ποιες οι συνέπειες της Άλωσης της Πόλης; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Τι γνωρίζετε για την παραχώρηση εμπορικών προνομίων στους Βενετούς; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Να γράψετε το νομοθετικό έργο των Μακεδόνων και τι πέτυχαν με αυτό; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Τι είναι το Σχίσμα των Εκκλησιών; 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Νεαρά του Βασιλείου Β' (996) 

    Οι πρόσθετες περιουσίες που απέκτησαν οι δυνατοί στις κοινότητες των χωρίων μέχρι την έκδοση της πρώτης 
Νεαράς του προπάππου μας και αυτοκράτορα Ρωμανού του Πρεσβυτέρου και πιστοποιούνται με έγγραφα 
δικαιώματα και αξιόπιστες μαρτυρίες, να διατηρηθούν και να παραμείνουν στην κατοχή τους, σύμφωνα και με τους 
παλαιούς νόμους.  

    Από τότε που εκδόθηκε αυτός ο νόμος του Ρωμανού του Πρεσβυτέρου (922) ως σήμερα, 1η Ιανουαρίου της 9ης 
ινδικτιώνος του έτους 6704 (=996), αλλά και στο εξής, διακηρύσσουμε ότι η τεσσαρακονταετία δεν επιτρέπεται 
καθόλου να ενεργοποιηθεί κατά των φτωχών, στις περιπτώσεις που έχουν δοσοληψίες με τους δυνατούς, αλλά οι 
περιουσίες πρέπει να αποδίδονται στους φτωχούς και οι δυνατοί να μη δικαιούνται να πάρουν πίσω το αντίτιμο της 
αγοράς αυτών των τόπων και τα έξοδα των βελτιώσεων [που έκαναν], γιατί και την ανωτέρω νομοθεσία 
αποδεδειγμένα έχουν παραβιάσει και γι' αυτό αξίζουν περισσότερο την τιμωρία [...]. 

     Και δεν θεσπίζουμε τα μέτρα αυτά μόνο για το μέλλον, αλλά τους προσδίδουμε και αναδρομική ισχύ. Επομένως 
ισχύουν για το παρελθόν ως το έτος που μνημονεύουμε πιο πάνω (=922) [...]. 

N. Svoronos, Les novelles des empereurs Macedoniens..., έκδ. Π. Γουναρίδης, Ε.Ι.Ε./Κ.Β.Ε-ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, 
204. 

Οφέλη από την ύπαρξη των μικροκαλλιεργητών 
(Νεαρά του 934) 

     Η εξουσία τέτοιων ισχυρών προσώπων αύξησε υπερβολικά τη μεγάλη ταλαιπωρία των φτωχών, διότι [οι 
δυνατοί] με το πλήθος των οικόσιτων υπηρετών τους, των μισθαρνων οργάνων τους και των άλλων 
παρατρεχάμενων και ακολούθων τους προκάλεσαν βίαιες επιθέσεις, διώξεις, αγγαρείες (υποχρεωτική προσφορά 
υπηρεσιών), άλλες θλίψεις και στενοχώριες (στους φτωχούς) και προξένησαν μεγάλη καταστροφή στο κοινό 
συμφέρον [...].  

   Αλλά η ύπαρξη πολλών μικροϊδιοκτητών προσφέρει μεγάλα οφέλη στο κράτος, καθώς αυτοί πληρώνουν φόρους 
και παρέχουν 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 τα ενοχλητικά στοιχεία και να διασφαλίσουν τη δημόσια σωτηρία. 

N. Svoronos, Les novelles des empereurs Macedoniens ..., έκδ. Π. Γουναρίδης, Ε.Ι.Ε./Κ.Β.Ε-ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, 
85. 
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Καλή επιτυχία  


