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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                                    Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: B΄ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΕΦ. Ι και ΙΙ   ΛΥΣΕΙΣ 

 Ημερομηνία: 28/3/2020 

 

ΚΕΦ.Ι Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

 

1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη 

 

1. Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος Α΄, για να ανορθώσει το κράτος του που αντιμετώπιζε 

σοβαρά προβλήματα; 

 

✓ Ίδρυσε νέο διοικητικό κέντρο στην Ανατολή, την Κωνσταντινούπολη. 

✓ Αναγνώρισε το δικαίωμα στους χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία τους. 

✓ Έκοψε και κυκλοφόρησε ένα σταθερό, χρυσό νόμισμα. 

✓ Διαχώρισε την πολιτική από τη στρατιωτική εξουσία. 

 

2. Ποιοι λόγοι υπαγόρευσαν την απόφασή του για μεταφορά της πρωτεύουσας από τη Ρώμη στην 

Κωνσταντινούπολη; 

 

✓ Η Ανατολή διέθετε περισσότερο πληθυσμό και αναπτυγμένη οικονομία. 

✓ Μπορούσε να αποκρούσει ευκολότερα τους εχθρούς (τους Γότθους στον  Δούναβη και τους 

Πέρσες στον Ευφράτη). 

Η τοποθεσία της νέας πόλης από τις τρεις πλευρές περιβαλλόταν από θάλασσα και στα βόρειά 

της υπήρχαν βουνά. Έτσι ήταν εύκολο να οχυρωθεί. 

✓ Οι χριστιανοί που τον υποστήριζαν πολιτικά ήταν πολυπληθέστεροι στην Ανατολή. 

✓ Οι μεγάλες πόλεις της Ανατολής υπέφεραν από θρησκευτικές συγκρούσεις. 

 

 

3. Ποια στάση τήρησε ο Κωνσταντίνος απέναντι στον Χριστιανισμό; Να αναφέρετε ενέργειές του 

στις οποίες φαίνεται η στάση του αυτή. 

 

Ο Κωνσταντίνος τήρησε ευνοϊκή στάση απέναντι στον Χριστιανισμό. 

 

Ενέργειες Μ. Κωνσταντίνου: 

✓ Χρησιμοποίησε χριστιανικά σύμβολα (Χριστόγραμμα, ένσταυρη σφαίρα) στα νομίσματά του. 

✓ Υπέγραψε με τον Λικίνιο το Διάταγμα των Μεδιολάνων· έτσι, αναγνώρισε το δικαίωμα στους 

χριστιανούς να ασκούν ελεύθερα τη θρησκεία τους. 

✓ Συγκάλεσε την Α΄ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, για να καταπολεμήσει τις αιρέσεις. 

 

4. «Διάταγμα των Μεδιολάνων»: πότε εκδόθηκε, ποιοι το υπέγραψαν, τι προνοούσε 

 

Πότε: 313 μ. Χ. 

Ποιοι: Κωνσταντίνος Α΄και Λικίνιος 

Προνοούσε: Να έχουν το δικαίωμα οι χριστιανοί να ασκούν ελεύθερα τη λατρεία τους. 
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ΚΕΦ. ΙΙ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ  

 

1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του 

 

1. Τι ήταν οι Δήμοι και ποια τα καθήκοντά τους; 

 

Οι Δήμοι ήταν οργανώσεις του λαού της Κωνσταντινούπολης με πολιτικό και στρατιωτικό τμήμα και 

ιπποδρομιακές ομάδες που έπαιρναν το όνομά τους από το χρώμα της στολής του ηνίοχου που 

υποστήριζαν. Οι πιο σημαντικοί ήταν οι Πράσινοι και οι Βένετοι. 

 

Τα καθήκοντά τους: 

✓ Φρόντιζαν για την οργάνωση και τη  διεξαγωγή αρματοδρομιών. 

✓ Βοηθούσαν στην κατασκευή δημόσιων έργων. 

✓ Βοηθούσαν  στην αντιμετώπιση των εχθρών. 

 

2. Στάση του Νίκα: πότε έγινε, ποιοι οι αντίπαλοι, αίτια, συνέπειες 

 

✓ Έγινε το 532μ.Χ. 

✓ Αντίπαλοι: Δήμοι και ο λαός της Κωνσταντινούπολης  εναντίον του Ιουστινιανού 

✓ Αίτια: 

Δυσαρέσκεια λόγω: α) οικονομικών μεταρρυθμίσεων 

                                 β) βαριάς φορολογίας 

                                 γ) αυθαιρεσιών ορισμένων αξιωματούχων 

✓ Συνέπειες: α) Περιορίστηκε η δύναμη των Δήμων. 

                                β) Ενισχύθηκε η εξουσία του αυτοκράτορα. 

 

 

3. Ποιο ήταν το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού; (έργα και η σημασία τους) 

 

Έργα: 

✓ Ιουστινιάνειος Κώδικας: περιλάμβανε τους πριν από τον Ιουστινιανό αυτοκρατορικούς νόμους. 

✓ Πανδέκτης: περιλάμβανε γνώμες Ρωμαίων νομικών. 

✓ Εισηγήσεις: εγχειρίδιο για τους αρχάριους σπουδαστές της Νομικής. 

✓ Νεαρές: νέοι νόμοι που εκδόθηκαν μετά το 534 και οι περισσότερες γράφτηκαν στα ελληνικά. 

 

Σημασία:  

✓ Απάλλαξε το κράτος από την αταξία που υπήρχε. 

✓ Δημιούργησε νέους νόμους στα ελληνικά. 

✓ Το Ιουστινιάνειο Δίκαιο αποτέλεσε τη βάση του Δικαίου της Νεότερης Ευρώπης. 
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4. Γιατί έπρεπε να αναθεωρηθεί και να κωδικοποιηθεί το ρωμαϊκό δίκαιο; 

 

Γιατί το πλήθος και οι αντιφάσεις των νόμων δυσκόλευαν την ομαλή απονομή της δικαιοσύνης. 
 
 
5. Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού; Εναντίον ποιων πολέμησε, 

για να επιτύχει τον στόχο του; 

 

Στόχος: Να αποκαταστήσει τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 

 

Πολέμησε εναντίον των : α) Βανδάλων (Β. Αφρική) 

                                           β) Οστρογότθων (Ιταλία) 

                                           γ) Βησιγότθων (Ισπανία) 

                                           δ) Σλάβων (γραμμή Δούναβη και Χερσόνησος του Αίμου) και  

                                           ε) στην Ανατολή υπογράφτηκε η συνθήκη του 562, με την οποία         

                                               αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις Βυζαντίου – Περσίας. 
   
 
6. Ποια ήταν τα αποτελέσματα των πολέμων του  Ιουστινιανού στη Δύση και την Ανατολή; 

(θετικά και αρνητικά) 

 

Θετικά:  Κατά ένα μεγάλο μέρος πραγματοποίησε τα σχέδιά του για την αποκατάσταση της ρωμαϊκής 

αυτοκρατορίας. 

 

Αρνητικά: α) Άδειασαν τα κρατικά ταμεία. 

                   β) Αποδυναμώθηκε ο στρατός. 

                   γ) Το κράτος αρχίζει πάλι να χάνει εδάφη. 
 
 
7. Αναφερθείτε στο κτίσιμο της Αγίας Σοφίας, δίνοντας τον ρυθμό, τους αρχιτέκτονες και την 

περιγραφή της. 

 

      Ρυθμός: Βασιλική με τρούλο 

 

      Αρχιτέκτονες: Ανθέμιος και Ισίδωρος 

 

      Περιγραφή: Τέσσερις ογκώδεις πεσσοί σχηματίζουν το κεντρικό τετράγωνο. Οι πεσσοί συνδέονται με 

τόξα που σχηματίζουν ημισφαιρικά τρίγωνα και δημιουργούν ένα στεφάνι πάνω στο οποίο στηρίζεται ένας 

τεράστιος τρούλος. Αυτό που εντυπωσιάζει περισσότερο είναι  ο τρούλος, οποίος μοιάζει να κρέμεται από 

τον ουρανό/σαν να αιωρείται. 
 
 
8. Πώς κρίνετε το έργο του Ιουστινιανού; (θετικές και αρνητικές αναφορές) 

 

Θετικές:  

✓ Αναθεώρησε και κωδικοποίησε το ισχύον ρωμαϊκό δίκαιο, έτσι απάλλαξε το κράτος από την 

αταξία και για πρώτη φορά γράφτηκαν νόμοι στα ελληνικά. 

✓ Έκτισε την Αγία Σοφία, ένα σημαντικό μνημείο του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού. 

✓ Στην εξωτερική του πολιτική κατάφερε σε μεγάλο βαθμό να υλοποιήσει τον στόχο του, που 

ήταν η αποκατάσταση της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

 

Αρνητικές:  

✓ Λόγω των συνεχών πολέμων αποδυναμώθηκε ο στρατός και άδειασαν τα ταμεία του 

κράτους, με αποτέλεσμα το κράτος να αρχίζει πάλι να χάνει εδάφη. 

 

 


