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ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ Β΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κεφάλαιο πρώτο
Ι. 1. Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη (σελ. 7 – 9)
ΙΙ. 1. Ο Ιουστινιανός και το έργο του (σελ. 16 – 18)
2.Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (σελ. 19 – 20)
Κεφάλαιο δεύτερο
II.1. Η εξάπλωση των Αράβων (σελ. 26)
Κεφάλαιο τρίτο
Ι. 2. Η μεταβατική εποχή: Οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων (σελ. 34 – 35)
3. Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της Νέας Εποχής (σελ. 36 α, β)
4. Η διάδοση του Χριστιανισμού στους Μοραβούς και τους Βουλγάρους (σελ. 39)
II. 1. Οι εξελίξεις στην οικονομία και την κοινωνία (σελ. 48 α)
2. Η νομοθεσία της Μακεδονικής Δυναστείας και η σύγκρουσή της με τους «δυνατούς»
(σελ. 50 β)
Κεφάλαιο τέταρτο
Ι. 2. Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας (σελ. 55 β, δ)
3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών (σελ. 57 – 58)
ΙΙ. 1. Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης (σελ. 59 α, γ)
2. Η περίοδος της Λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη (σελ. 62 – 63)
ΙΙΙ. 1. Η εξάπλωση των Τούρκων και οι τελευταίες προσπάθειες για ανάσχεσή τους (σελ. 65)
2. Η άλωση της Πόλης (σελ. 67 α)
Κεφάλαιο έκτο
2. Ο Καρλομάγνος και η εποχή του (σελ. 89 – 90)
Κεφάλαιο έβδομο
Ι. 1. Οι ανακαλύψεις (σελ. 110 – 112)
Τα παραθέματαστις παρακάτω σελίδες:
9 (αργυρό νόμισμα με τον Κωνσταντίνο) Να κατανοήσετε τα σχόλια της λεζάντας της εικόνας,ώστε να
μπορείτε να απαντήσετε στην ερώτηση: Ποια θρησκευτική πολιτική ακολούθησε ο Μ. Κων/νος απέναντι
στους χριστιανούς και ποια εικονογραφικά στοιχεία του νομίσματος την φανερώνουν, 20 (γένεση θεμάτων),
34 (επιχειρήματα εικονομάχων και επιχειρήματα εικονολατρών), 51 (οφέλη από την ύπαρξη
μικροκαλλιεργητών),57 (από το χρυσόβουλο του 1082), 58 (επιστολή Μ. Κηρουλάριου για διαφορές με
Λατίνους), 110 (πλούτη Ιαπωνίας), 111 (ο ειρηνικός χαρακτήρας των Ινδιάνων και η απάνθρωπη
συμπεριφορά των κατακτητών), *το παράθεμα για τη Στάση του Νίκα που ακολουθεί.

 Σε ποια γεγονότα αναφέρεταιτοπαρακάτω παράθεμα; Πότε συνέβησαν και ποιοι λόγοι οδήγησαν σ’ αυτά;
* «Οι λόγοι της φοβερής επανάστασης του 532 στην πρωτεύουσα υπήρξαν πολλοί. Η εναντίον του Ιουστινιανού
αντίθεση είχε τρεις αιτίες κυρίως. Μια σχετική με τη δυναστεία, μια πολιτική και μια θρησκευτική. [Η πρώτη:] Οι ανιψιοί
του [αυτοκράτορα] Αναστασίου που επέζησαν αισθάνονταν ότι είχαν εξαπατηθεί από τον Ιουστινιανό [αφού θεωρούσαν ότι
δικαιούνταν αυτοί την εξουσία] και με την υποστήριξη των Πρασίνων, οπαδών των μονοφυσιτών [αιρετικών], ήθελαν να
εκθρονίσουν τον αυτοκράτορα. [Η δεύτερη:] Η αντίθεση του λαού προέκυψε από μια γενική εναντίον των αξιωματούχων
πικρία και κυρίως εναντίον του νομομαθούς Τριβωνιανού και του Ιωάννη Καππαδόκη, που προκάλεσαν μεγάλη
δυσαρέσκεια στο λαό με τη σκληρότητα των νόμων και με τους επαίσχυντους εκβιασμούς τους. Τέλος, η θρησκευτική
αντίθεση προερχόταν από τους μονοφυσίτες, [αιρετικούς] που υπέφεραν πολύ στις αρχές της Βασιλείας του
Ιουστινιανού. Όλα αυτά μαζί προκάλεσαν μα εξέγερση του «Νίκα» στην πρωτεύουσα, κατά την οποία Πράσινοι και
Κυανοί, ξεχνώντας τις μεταξύ τους αντιθέσεις, ενώθηκαν εναντίον της μισητής κυβέρνησης.»
(Α. Α. Βασίλιεβ, Ιστορία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, 324 – 1453, εκδ. Πάπυρος, 1995)

