
ΙΣΤΟΡΙΑ Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Ο ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  

1. Να συμπληρώσετε τα κενά : 

 Το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού ήταν: ένα ………………………, μία ………………………..,  

μία …………………… . 

 Ο Ιουστινιανός κατέστειλε με αποφασιστικότητα και σε συνεργασία με τη σύζυγό του Θεοδώρα 

την …………………………………………………………..  

 Ο Ιουστινιάνειος Κώδικας αποτέλεσε τη βάση …………………………………………………………………………. 

 Στο  θρησκευτικό τομέα προσπάθησε να επιβάλει την …………………………………………… σε όλη την 

έκταση της αυτοκρατορίας και γι΄αυτό καταδίωξε τους οπαδούς των …………………… και της  

……………………………………… και ανέστειλε τη λειτουργία της …………………………………. ………………… 

 Η Αγία Σοφία είναι το λαμπρότερο κτίσμα της βυζαντινής  τέχνης. Εκπροσωπεί το νέο ρυθμό  

………………………………………………………… . Αρχιτέκτονες ήταν ο ……………………… και ο ………………… . 

Το πιο εντυπωσιακό του στοιχείο είναι ο ……………………….. που μοιάζει να κρέμεται από τον 

…………………………… ενώ το φως εισδύει άπλετο από τα …………………………………….. του                                

 

 2. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες σημειώνοντας Χ στο 

αντίστοιχο τετραγωνάκι: 

                                                                                                               ΣΩΣΤΟ           ΛΑΘΟΣ 

 Ο Ιουστινιανός προσπάθησε με αυστηρούς νόμους    

να ενισχύσει τη δύναμη των μεγάλων γαιοκτημόνων                              

 Ο Πανδέκτης περιλάμβανε γνώμες Ρωμαίων νομικών. 

 Ο Ιουστινιανός φρόντισε να διαδώσει το Χριστιανισμό  

 σε λαούς του Καυκάσου και της Ανατολικής Αφρικής . 

 Η εξωτερική πολιτική του Ιουστινιανού απέβλεπε στη 

 διάλυση της Ρωμαϊκής Οικουμένης.   

 

3.Να εξηγήσετε τους όρους : Στάση του Νίκα, Νεαρές. 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

4. Να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο και λαμβάνοντας υπόψη σας και τις πληροφορίες του σχολικού 

βιβλίου , να γράψετε τους λόγους που ανάγκασαν τον Ιουστινιανό να προβεί στην κωδικοποίηση του 

Ρωμαϊκού Δικαίου. Ποια είναι η σημασία του νομοθετικού του έργου; 



Κωδικοποίηση του Δικαίου 

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. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.  Τι γνωρίζετε για το οικοδομικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού; 

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

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

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

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

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

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

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

6. Θα μπορούσατε να κάνετε μια αποτίμηση της εξωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού; 

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

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

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

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


