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ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

 

 

   

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ Α 
 

 

1. Να προσδιορίσετε την έννοια του όρου «Βυζάντιο» και να αναφέρετε τις χρονικές 

περιόδους διαίρεσης της ιστορίας του . Να αναφέρετε επίσης με ποιο όνομα 

αυτοπροσδιορίζονταν οι πολίτες του  

 

2. Με ποια μέτρα ο Κωνσταντίνος Α΄επεδίωξε την ανασυγκρότηση του κράτους του ;  

 

3. Να αναφέρετε τα 5  κριτήρια με βάση τα οποία επιλέχθηκε η συγκεκριμένη θέση 

(Βυζάντιο) για την ίδρυση της νέας πρωτεύουσας  

 

4. Ποια μέτρα συνιστούν τη θρησκευτική πολιτική του Κωνσταντίνου ;   

 

5. Αναφέρετε σύντομα τα χαρακτηριστικά της οικονομίας του Βυζαντίου ως τον 6
ο
 

αιώνα 

 

6. Εξηγήστε τη σημασία των όρων : Θεοδοσιανός Κώδικας, πάροικοι, Πανεπιστήμιο 

Κωνσταντινούπολης, γερμανικό πρόβλημα 

 

7. Σε ποια βασική αρχή στηριζόταν το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού και 

ποιοι αποτελούσαν τις διασπαστικές δυνάμεις απέναντι σ’ αυτό ;  

 

8. Να αναφέρετε με ποιο τρόπο και με ποια αποτελέσματα αντιμετώπισε ο 

Ιουστινιανός τα εσωτερικά προβλήματα που απειλούσαν την ενότητα του κράτους 

του 

 

9. α.)Γιατί η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού δικαίου υπήρξε το διαρκέστερο έργο του 

Ιουστινιανού ;  

β.)  Ποια έργα την αποτελούσαν ; ( λεπτομερής αναφορά)  

 

10. α. ) Ποιος ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του και με ποιες ενέργειες 

επεδίωξε να τον πετύχει;  

β. ) Πώς κρίνεται η πολιτική αυτή  σήμερα με βάση τα μακροπρόθεσμα 

αποτελέσματά  της  για το Βυζάντιο ;  

 

11. Ποια έργα περιλάμβανε το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ; 

 

12. Αγία Σοφία : αφού αναφέρετε πληροφορίες για την ιδιαιτερότητα του 

αρχιτεκτονικού της σχεδιασμού  και τους αρχιτέκτονες, να εξηγήσετε γιατί ο ναός 

αυτός αποτελεί το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής τέχνης  
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13. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζε το Βυζάντιο στο β΄ μισό του 6
ου

 και αρχές του 

7
ου

 αιώνα και ποιες ήταν οι συνέπειές τους ; 

 

14. Ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη νίκη του Ηρακλείου κατά των Περσών ;  

 

15. Ποιες αλλαγές σημειώνονται στο στρατό και στη διοίκηση του κράτους κατά τη 

διάρκεια του 7
ου

 αιώνα και σε ποιους λόγους οφείλονταν ;  

 

16. Ποια στοιχεία σηματοδοτούν τον εξελληνισμό του Βυζαντίου και το πέρασμα 

από τη ρωμαϊκή στη μεσαιωνική ελληνική Βυζαντινή Αυτοκρατορία ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ  Β  

 

 

 

 

1. Αφού παρατηρήσετε το χάρτη του βυζαντινού κράτους στα χρόνια του Μ. Κωνσταντίνου 

και σύμφωνα με τις ιστορικές σας γνώσεις , να εξηγήσετε ποιοι λόγοι επέβαλαν τη 

μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη και τη δημιουργία ενός 

νέου διοικητικού  κέντρου. 
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2. Αφού μελετήσετε το παρακάτω παράθεμα με την εικόνα που το συνοδεύει, να 

αναφέρετε ποια στοιχεία συγκροτούν το ρωμαϊκό και ποια το χριστιανικό 

χαρακτήρα της Κωνσταντινούπολης :  

 

 

Η οικοδόµηση της Κωνσταντινούπολης 

    Ο Κωνσταντίνος έχτισε ένα µεγάλο ανάκτορο και έναν θαυµάσιο Ιππόδροµο και έστησε 

δυο στοές, δηλαδή σκεπαστούς δρόµους, για το εµπόριο. 

    Ονόµασε την πόλη Νέα Ρώµη. Έπειτα πάλι έφτιαξε τις ένδοξες εκκλησίες: τη Μεγάλη 

Σοφία, τους Αγίους Αποστόλους και την Αγία Ειρήνη, τον Άγιο 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 την 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 κι άλλα υπέροχα πράγµατα από πολλές χώρες και πόλεις. 

Το ρωσικό χρονικό του Νέστορα Ισκεντέρη, απόδ. Μ. Αλεξανδρόπουλος, εκδ. Κέδρος, 

Αθήνα 1978, 3334. 

 

Η Κωνσταντινούπολη προσωποποιηµένη δείχνει τον ανδριάντα του Κωνσταντίνου 

ως «Ανίκητου Ήλιου». 

«Πεουτιγγέρειος Πίναξ»  

(Βιέννη, Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη). 
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3. Να σχολιάσετε τη θρησκευτική στάση που τήρησε ο Κωνσταντίνος στη διάρκεια της ζωής 

του – κατά πόσον δηλαδή αυτή υπαγορεύθηκε από θρησκευτικά ή πολιτικά κριτήρια -  με 

βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, αλλά και την άποψη που διατυπώνει ο ιστορικός Vasiliev 

στο επόμενο παράθεμα :  

 

Θρησκευτική στάση του Κωνσταντίνου 

   Ο Κωνσταντίνος Α' [...] έγινε Χριστιανός µόλις το χρόνο που πέθανε. Κατά τη διάρκεια 

της ζωής του παρέµεινε Ανώτατος Αρχιερέας (ανώτατος αξιωµατούχος της ρωµαϊκής 

θρησκείας) και χρησιµοποιούσε τις εκφράσεις Ηµέρα του Ήλιου και Ανίκητος Ήλιος, 

που, την περίοδο αυτή, συνήθως εννοούσαν τον θεό των Περσών, τον Μίθρα, του 

οποίου η λατρεία είχε διαδοθεί σε όλη την αυτοκρατορία [...]. Είναι βέβαιο ότι ο 

Κωνσταντίνος υπήρξε υποστηρικτής της και ότι κληρονόµησε την αφοσίωσή του αυτή 

από την οικογένεια του. Πιθανόν ο Ανίκητος Ήλιος ήταν ο Απόλλων. 

A. Α. Vasiliev, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας,  

324-1453, Αθήνα 1954, 70.. 

 

 

4 . Διαβάστε το παρακάτω παράθεμα και απαντήστε στις ερωτήσεις :  

 

α) Ποιες πληροφορίες αντλούμε από το κείμενο σχετικά με την εμβέλεια του βυζαντινού 

εμπορίου ;  

β) Με ποιο νόμισμα της εποχής μας θα μπορούσε να ισοδυναμεί το βυζαντινό; Να 

τεκμηριώσετε την άποψή σας  

 

 

Νόµισµα και εξωτερικό εµπόριο 

   Κάποτε (περ. 525) ένας από τους εµπόρους της Αδούλης (λιµάνι της Αιθιοπίας), ο 

Σώπατρος ήλθε για εµπορικές υποθέσεις στο νησί Ταπροβάνη (σηµερινή Σρι Λάνκα, 

νότια των Ινδιών). Στο νησί είχε αγκυροβολήσει κι ένα περσικό πλοίο.Οι εµποροι της 

Αδούλης, ανάµεσά τους και ο Σώπατρος, αποβιβάστηκαν στη στεριά. Αποβιβάστη καν κι 

οι Πέρσες, ανάµεσά τους κι ένας πρεσβευτής. Έπειτα οι άρχοντες και οι τελών της 

χώρας τους δέχτηκαν και τους οδήγησαν µπροστά στο βασιλιά [...]. 

    Ο βασιλιάς [...] διέταξε να του φέρουν τα δύο νοµίσµατα. Το βυζαντινό ήταν από 

καθαρό χρυσάφι, λαµπερό κι όµορφο [...]. Το περσικό µιλιαρήσιο ήταν ασηµένιο και 

δεν µπορούσε να συγκριθεί µε το χρυσό νόµισµα. [...] Ο βασιλιάς [...] επαίνεσε πολύ το 

βυζαντινό νόµισµα και είπε: «Πραγµατικά οι Ρωµαίοι είναι και λαµπροί και ισχυροί και 

σοφοί». Και διέταξε να τιµηθεί εξαιρετικά ο Σώπατρος. Τον έβαλαν στη ράχη ενός 

ελέφαντα και τον περιέφεραν στην πόλη, ενώ χτυπούσαν τα τύµπανα. Αυτά µου τα 

διηγήθηκαν ο ίδιος ο Σώπατρος και οι έµποροι της Αδούλης που επισκέφθηκαν την 

Ταπροβάνη. Ο Πέρσης δοκίµασε µεγάλη ταπείνωση και ντροπή όταν έγιναν αυτά.. 

Κοσµάς Ινδικοπλεύστης, Χριστιανική Τοπογραφία, ΧΙ, 17-19, έκδ. Wolska-Conus, τόµ. 3 

(Παρίσι 1973), 349-351. 
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5 . Στην επόμενη ιστορική πηγή παρουσιάζεται μια πολύ σοβαρή για το Βυζάντιο συνέπεια 

των αιρέσεων και της πολιτικής που ακολουθήθηκε στο πρόβλημα αυτό . Να την εντοπίσετε 

και την καταγράψετε . 

 

Πώς είδαν οι Μονοφυσίτες την πολιτική του Ηρακλείου 

   Ο Ηράκλειος δεν επέτρεπε στους Ορθόδοξους (Σηµ.: Ο συγγραφέας, µονοφυσίτης ο ίδιος, 

αποκαλεί Ορθόδοξους τους οπαδούς της αίρεσης αυτής) να παρουσιαστούν µπροστά του και 

δεν δεχόταν τα παράπονά τους για τις εκκλησίες που τους είχαν αφαιρεθεί. Για το λόγο 

αυτό, ο θεός της εκδίκησης [...], βλέποντας τη σκληρότητα των Ρωµαίων που σ' όλη τους 

την επικράτεια λεηλατούσαν σκληρά τις εκκλησίες µας και τα µοναστήρια µας και µας 

καταδίκαζαν ανελέητα, έφερε από το νότο τους γιους του Ισµαήλ (Άραβες), για να µας 

ελευθερώσουν από την κακία, την οργή και τον σκληρό φανατισµό των Ρωµαίων εναντίον 

µας 

Μιχαήλ ο Σύρος, ΙΙ/2, 412-413, C. Mango, Βυζάντιο, 118. 

6. Στην εικόνα με τομή της Αγίας Σοφίας που βλέπετε παρακάτω να εξηγήσετε α) ποιο είναι 

το αρχιτεκτονικό σχέδιο του ναού , ποιοι οι αρχιτέκτονες ,  πώς ονομάζονται τα 

υπογραμμισμένα κατακόρυφα μέλη και 

β)Με βάση όλες τις εικόνες ,  ποια στοιχεία του ναού με την εντύπωση που προκαλούσαν 

και προκαλούν ακόμα και σήμερα συνετέλεσαν ώστε η Αγία Σοφία να γίνει σύμβολο και 

πηγή έμπνευσης για το μεσαιωνικό και το νεότερο  Ελληνισμό ;  
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7 .  Αφού μελετήσετε το παράθεμα που ακολουθεί, να αναφέρετε α) ποιοι πρακτικοί λόγοι 

επέβαλαν την κωδικοποίηση της νομοθεσίας από τον Ιουστινιανό   

β ) ποια έργα την αποτελούσαν , ποιο ήταν το περιεχόμενο του καθενός και  

γ) ποια η σημασία της σήμερα 

 

 

 

 

 Κωδικοποίηση του ∆ικαίου 

   Ο Ιουστινιανός, επειδή βρήκε τους νόµους σκοτεινούς λόγω της ανεπίτρεπτης 

πληθώρας τους και σε εµφανή σύγχυση εξαιτίας των αντιφάσεών τους, τους απάλλαξε 

από την αταξία των απατηλών λέξεων. Παραµέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε 

διαρκή ισχύ. 

Προκόπιος, Κτίσµατα I 1, έκδ. O. Veh, Μόναχο  

1977, 18-19.  
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8. Ποια είναι , σύμφωνα με το παρακάτω παράθεμα αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις,  η 

κατάσταση και τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το βυζαντινό κράτος στα μέσα του 6
ου

 

αιώνα ;   

 

 

Οικονοµία και στρατός στα µέσα του 6ου αι. 

   Βρήκαµε το δηµόσιο να είναι καταφορτωµένο µε πολλά χρέη και να έχει φτάσει στη 

χειρότερη φτώχεια [...] και τον στρατό τόσο παραµεληµένο από την έλλειψη των 

αναγκαίων, ώστε το κράτος να σφυροκοπείται από τις αδιάκοπες εισβολές και επιδροµές 

των βαρβάρων 

Από Νεαρά του Ιουστίνου Β' (566 µ. Χ.), Jus Graecoromanum, τ. I, 1-2 (Νεαρά 1).  

 

 

9. Τι ήταν τα θέματα, σύμφωνα με την επόμενη ιστορική πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις  

και ποιοι παράγοντες συνέβαλαν στη δημιουργία τους ;  

 

 

Γένεση των θεµάτων και επικράτηση της ελληνικής 

   Όταν ήταν αυτοκράτορας ο Ηράκλειος [610-641] που καταγόταν από τη Λιβύη, η 

επικράτεια του Ρωµαϊκού Κράτους περιορίστηκε και ακρωτηριάστηκε τόσο στην 

Ανατολή όσο και στη ∆ύση. Τότε οι διάδοχοι του, που δεν ήξεραν πού και πώς να 

ασκήσουν την εξουσία τους,κατέτµησαν σε µικρά τµήµατα τη διοίκηση τους και τα 

µεγάλα στρατιωτικά σώµατα και εγκατέλειψαν την προγονική τους λατινική, 

υιοθετώντας την ελληνική γλώσσα [...]. Γιατί (παλιότερα) ονόµαζαν τους χιλίαρχους 

λογγίνους και τους εκατόνταρχους κεντουρίωνες και τους τωρινούς στρατηγούς 

κόµητες. Αλλά και η ονοµασία θέµα είναι ελληνική και όχι ρωµαϊκή και προέρχεται από 

τη θέση. 

Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, 

Περί θεµάτων, έκδ. A. Pertusi, 

Πόλη του Βατικανού 1952, 60.  

 

 


