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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑΣ 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ (ΜΕΡΟΣ Β΄) 

 

Β1. Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τα πιο κάτω, με βάση τα 

ζητούμενα των παρενθέσεων:  

 

(α) Διάταγμα των Μεδιολάνων 

(χρονικό πλαίσιο, ανάμεσα σε ποιους υπογράφτηκε, τι προβλέπει)                         

(β) Αγία Σοφία 

(ρυθμός, αρχιτέκτονες, δύο (2) χαρακτηριστικά) 

(γ) Κοινό των Κυπρίων 

(ορισμός, δύο (2) αρμοδιότητες, συμβολή)                                                                

(δ) Θέματα 

(ορισμός, λόγος δημιουργίας, τρόπος διοίκησης)   

(ε) Εγίρα (ορισμός)                                                  

(στ) Α΄ Αραβική επιδρομή στην Κύπρο 

(χρονικό πλαίσιο, αιτήματα Αράβων, αποτέλεσμα)  

(ζ) Καθεστώς συγκυριαρχίας στην Κύπρο 

(χρονικό πλαίσιο, εμπλεκόμενες δυνάμεις, δύο (2) πρόνοιες)                                                                               

(η) Μάχη στο Ματζικέρτ 

(αντίπαλοι, αποτέλεσμα μάχης)                                                                                

(θ) Μάχη στο Μυριοκέφαλο 

(χρονικό πλαίσιο, αντίπαλοι, τρεις (3) συνέπειες της ήττας των Βυζαντινών) 

(ι) Αποστασίες βυζαντινών διοικητών της Κύπρου 

(στόχος αποστατών, τρεις (3) αιτίες αποστασιών) 

 

 

Β1.α. Να αναφέρετε τη στάση που τήρησε ο Κωνσταντίνος Α΄ απέναντι στους 

χριστιανούς και να εξηγήσετε τον λόγο που τήρησε τη στάση αυτή.                                                                                                                   

β. Να παρουσιάσετε δύο (2) μέτρα / ενέργειες της θρησκευτικής πολιτικής του.                                                                                                                                                                                                             

 

Β2.α. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε τρεις (3) λόγους για τους οποίους ο 

Κωνσταντίνος Α΄ μετέφερε την πρωτεύουσα του ρωμαϊκού κράτους από τη Δύση 

στην Ανατολή.  

 

Β3.α. Να αναφέρετε δύο (2) αιτίες που οδήγησαν στη Στάση του Νίκα.  

β. Να αναφέρετε το αποτέλεσμα και δύο (2) συνέπειες της Στάσης του Νίκα. 
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Β4.α. Αφού αναφέρετε τον στόχο της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού, να 

αξιολογήσετε σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκε.                                                                         

β. Να εξηγήσετε δύο (2) συνέπειες της πολιτικής αυτής.                                                                              

 

B5.α. Να εξηγήσετε γιατί ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Α΄ προχώρησε στην 

αναθεώρηση και κωδικοποίηση του Ρωμαϊκού Δικαίου.  

β. Να αναφέρετε και να αναλύσετε δύο (2) από τα νομοθετικά έργα του Ιουστινιανού. 

γ. Να εξηγήσετε τη σπουδαιότητα που έχει το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού. 

 

Β6. Να αναφέρετε δύο (2) αίτια και δύο (2) συνέπειες της κατάληψης της Κύπρου 

από τους Ρωμαίους. 

 

Β7.α. Να εξηγήσετε τι ήταν η Εικονομαχία.                                                                  

β. Να αναφέρετε δύο (2) αίτια και δύο (2) συνέπειες της Εικονομαχίας.                                                    

 

Β8.α. Να εξηγήσετε δύο (2) λόγους για τους οποίους οι Άραβες κατέλαβαν την 

Κύπρο.                   

β. Να αναφέρετε τρεις (3) συνέπειες των αραβικών επιδρομών για τους Κυπρίους.                                                                                                                                                                                                                    

                                

                              Β9.α. Πότε και για ποιον λόγο ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός Β΄ μετέφερε τους 

Κυπρίους στην  Προποντίδα;                                                                                                

β. Πώς ονομάστηκε αυτή η μεταφορά των Κυπρίων και ποιον τίτλο πήρε ο 

Αρχιεπίσκοπος Κύπρου;                                                                                      

 

 

B10.α. Να εξηγήσετε τρεις (3) παράγοντες που συνέβαλαν στη νικηφόρα εκστρατεία 

του Ηρακλείου εναντίον των Περσών.                                                                             

β. Σε ποια μάχη ο Ηράκλειος συνέτριψε τους Πέρσες και ανέκτησε όλες τις 

βυζαντινές επαρχίες στην Εγγύς Ανατολή;                                                                               

 

 

B11.α. Να αναφέρετε δύο (2) παράγοντες που οδήγησαν στην ανάπτυξη της 

οικονομίας κατά την Πρωτοβυζαντινή Περίοδο στην Κύπρο.                                                                

β. Να αναφέρετε τέσσερις (4) ασχολίες των Κυπρίων την περίοδο αυτή.                             

 

Β12.α. Ποια Εκκλησία προσπάθησε να υποτάξει την Εκκλησία της Κύπρου; Ποια 

επιχειρήματα χρησιμοποίησε για να πετύχει τον στόχο της;                                              

β. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών και με ποιες συνόδους αναγνωρίστηκε 

το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου;                                                                                       

γ. Ποια ήταν η σημασία της αναγνώρισης του αυτοκεφάλου της Κυπριακής 

Εκκλησίας;  

Β13.α. Να αναφέρετε τα τρία (3) προνόμια που παραχώρησε ο αυτοκράτορας 

Ζήνωνας στον αρχιεπίσκοπο Ανθέμιο και στους διαδόχους του. 

β. Ποια υπήρξε η σημασία αυτής της παραχώρησης;        
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Β14.α. Να αναφέρετε ποιοι συγκροτούσαν τον θεματικό στρατό και ποιες ήταν οι 

υποχρεώσεις τους.                                                                                                                                                                         

β. Ποια υπήρξε η συνέπεια της δημιουργίας του θεματικού στρατού για τη βυζαντινή 

αυτοκρατορία;                                                                                                          

 

Β15. α. Να εξηγήσετε δύο (2) αίτια που οδήγησαν στο Σχίσμα των δύο εκκλησιών το 

1054.                                                                                                                                

β. Να εξηγήσετε δύο (2) συνέπειες που είχε το Σχίσμα για τη Βυζαντινή 

αυτοκρατορία.                                                                                                                                       

 

Β16.α. Να αναφέρετε δύο (2) διοικητές της Κύπρου που αποστάτησαν κατά την 

Κυρίως Βυζαντινή εποχή στο νησί και να εξηγήσετε ποιος υπήρξε ο στόχος της 

αποστασίας τους.                                                                                                                                                                                                                  

β.  Να εξηγήσετε δύο (2) αίτια εκδήλωσης των αποστασιών στην Κύπρο.           

 

Β17.α. Να αναφέρετε έναν (1) λόγο για τον οποίο οι Κομνηνοί ενίσχυσαν την άμυνα 

της Κύπρου.                                                                                                                                                                

β. Να ονομάσετε δύο (2) κάστρα που έχτισαν οι Κομνηνοί κατά την Κυρίως 

Βυζαντινή Περίοδο στην Κύπρο.                                                                                             

 

Β18.α. Να εξηγήσετε ποιοι ονομάζονταν «δυνατοί» στη Βυζαντινή αυτοκρατορία.                                                                       

β. Να αναφέρετε και να εξηγήσετε δύο (2) λόγους για τους οποίους η Μακεδονική 

Δυναστεία στήριξε τη μικρή και μεσαία ιδιοκτησία από τις καταχρήσεις των 

«δυνατών».                                                                                                                                                                    

 

Β19.α. Πότε, για ποιον λόγο και με ποια γραπτή συμφωνία παραχώρησε ο Αλέξιος Α΄ 

Κομνηνός εμπορικά προνόμια στους Βενετούς;                                                                   

β. Να αναφέρετε δύο (2) προνόμια που απέκτησαν οι Βενετοί με αυτή τη συμφωνία.                                                                                                                                                  

γ. Να αναφέρετε δύο (2) από τις αρνητικές συνέπειες που είχε για το Βυζάντιο η 

παραχώρηση των προνομίων αυτών στους Βενετούς.                                                                                                                         

 

Β20.α. Να εξηγήσετε τι ήταν οι Σταυροφορίες και να αναφέρετε ποιος υπήρξε ο 

αρχικός σκοπός τους.                                                                            

β. Να παρουσιάσετε δύο (2) παράγοντες που επηρέασαν τη διαμόρφωσή τους. 

γ. Να αναφέρετε το αποτέλεσμα της τέταρτης σταυροφορίας και να γράψετε δύο (2)           

συνέπειες που είχε για τη βυζαντινή αυτοκρατορία. 

 

 

Β21. Να εξηγήσετε τη σημασία που είχε η δράση των μοναστηριών, κατά την Κυρίως 

Βυζαντινή Περίοδο στην Κύπρο, για τους Κυπρίους και για τους Βυζαντινούς.                                                                                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                

 

 


