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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ Α’ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 
(οι απαντήσεις θα δοθούν σε επόμενη ανάρτηση) 

Α. Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΡΩΜΑΪΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

1. Ποια μέτρα πήρε ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Α’ για να 

ανορθώσει το κράτος; 

2. Για ποιους λόγους ο Κωνσταντίνος Α’ αποφάσισε να ιδρύσει νέο 

διοικητικό κέντρο; 

3. Ποια πλεονεκτήματα παρουσιάζει το νέο διοικητικό κέντρο που 

ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Α’ ; 

4. Τι ήταν το διάταγμα των Μεδιολάνων και ποια η σημασία του; 

5. Τι γνωρίζετε για την Α’ Οικουμενική Σύνοδο; 

Β. ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΩΣ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ 6ΟΥ ΑΙΩΝΑ 

1. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της οικονομίας  και τα κοινωνικά 

προβλήματα του πρώιμου βυζαντινού κράτους ; 

2. Πώς αντιμετωπίστηκαν οι επιθέσεις των γερμανικών φύλων τόσο 

στο ανατολικό όσο και στο δυτικό ρωμαϊκό κράτος; 

3. Ποια πολιτική ακολούθησε ο Θεοδόσιος Α’ σχετικά με τους 

Γερμανούς και τι αποτελέσματα είχε; 

4. Τι γνωρίζετε για το πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης; 

5. Τι ήταν ο θεοδοσιανός κώδικας και ποια η σημασία του; 

Γ. Η ΠΑΛΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΡΧΑΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

1. Τι ήταν οι αιρέσεις και πώς αντιμετωπίστηκαν από το κράτος και 

την εκκλησία; 

2. Τι γνωρίζετε για την αίρεση του Αρειανισμού; 

3. Τι γνωρίζετε για την αίρεση του μονοφυσιτισμού και ποιες 

συνέπειες είχε για το βυζαντινό κράτος; 

4. Πως αντιμετωπίστηκε η αρχαία θρησκεία κατά την 

πρωτοβυζαντινή περίοδο; 
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5. Ποια στάση απέναντι στον Ελληνισμό υπέδειξαν οι μεγάλοι 

Πατέρες της Εκκλησίας; 

Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ: Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

1. Ποια ήταν τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής  

του Ιουστινιανού και πώς τα αντιμετώπισε; 

2. Ποια θρησκευτική πολιτική ακολούθησε ο Ιουστινιανός ; 

3. Τι γνωρίζετε για το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού; 

4. Ποιος ήταν ο στόχος της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού 

και πώς αντιμετωπίστηκε; 

5. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της εξωτερικής πολιτικής του 

Ιουστινιανού για το βυζαντινό κράτος; 

6. Τι γνωρίζετε για το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού; 

Ε. ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΣ 

1. Ποια ήταν η εσωτερική κατάσταση του βυζαντινού κράτους; 

2. Γιατί οι εκστρατείες του Ηράκλειου κατά των Περσών προσέλαβαν 

θρησκευτικό χαρακτήρα; 

3. Τι ήταν τα θέματα και για ποιον λόγο δημιουργήθηκαν; 

4. Τι ήταν ο θεματικός στρατός; 

5. Ποια γεγονότα συντέλεσαν στην ολοκλήρωση του εξελληνισμού 

του κράτους τον 7ο αιώνα; 

 

 

 


