ΙΣΤΟΡΙΑ
ΟΜΑΔΑ Α’
1.
α)
β)
γ)
δ)

Να χαρακτηρίσετε με Σωστό ή Λάθος τις παρακάτω περιόδους :

Ο Κων/νος Α΄ αναγνώρισε το δικαίωμα άσκησης της χριστιανικής λατρείας.
Ο Ιουστινιανός έθεσε σε λειτουργία τη Νεοπλατωνική Ακαδημία στην Αθήνα.
Πρώτος ο Ιουστινιανός υιοθέτησε τον τίτλο βασιλεύς.
Ο ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ζήτησε από το Βυζάντιο
ιεραποστόλους.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
2.
Να αντιστοιχίσετε τα στοιχεία της Α΄ στήλης με τα στοιχεία της Β΄
στήλης :

α)

Ιουλιανός

1.

β)

Μονοφυσιτισμός

2.

γ)

Νεστοριανισμός

3.

Η θεία φύση του Χριστού απορρόφησε
την ανθρώπινη.
¨ Ο Υιός είναι δημιούργημα του πατρός ¨

Υπεροχή της ανθρώπινης φύσης του
Χριστού.
δ)
Αρειανισμός
4.
Απόπειρα επαναφοράς της λατρείας των
θεών του Ολύμπου.
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3.
Να εξηγήσετε σύντομα τις παρακάτω έννοιες :
Αιρέσεις , Διάταγμα Μεδιολάνων , Στάση του Νίκα , Θέματα.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
Να συμπληρώσετε τα κενά :

4.
α)

Επειδή οι Πέρσες άρπαξαν τον ________ _________ οι εκστρατείες του
Ηρακλείου πήραν θρησκευτικό χαρακτήρα.
β)
Οι μεγάλοι γαιοκτήμονες, οι ___________ ,επιδίωκαν να ιδιοποιηθούν τη γη
των φτωχών.
γ)
Με πρωτοβουλία του Βάρδα ιδρύθηκε η ανώτερη σχολή της ___________.
δ)
________ήταν οι στρατιώτες που προστάτευαν τα ανατολικά σύνορα ( άκραι )
του Βυζαντίου.
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
5.
Ποια μέτρα πήρε ο Κων/νος ο Α΄ για να ανορθώσει το κράτος που
κλονιζόταν;
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
•

Να επιλέξετε 3 από τα θέματα της ομάδας Α΄ για να απαντήσετε.

ΟΜΑΔΑ Β’
1. Για ποιους λόγους ο Κων/νος επέλεξε τη συγκεκριμένη θέση για να ιδρυθεί η
Κων/πολη;
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

2. ¨ Ο Ιουστινιανός επειδή βρήκε τους νόμους σκοτεινούς λόγω της
ανεπίτρεπτης πληθώρας τους και σε εμφανή σύγχυση εξαιτίας των
αντιφάσεων τους, τους απάλλαξε από την αταξία των απατηλών λέξεων.
Παραμέρισε τις αποκλίσεις τους και τους έδωσε διαρκή ισχύ ”
•

Προκόπιος, Κτίσματα /1 , εκδ. Ο. Veh, Μόναχο 1977, 18-19

Σε ποιο έργο του αυτοκράτορα αναφέρεται το παραπάνω παράθεμα ;
Τι ξέρετε γι’ αυτό; Για ποιους λόγους το ανέλαβε ;
ΜΟΝΑΔΕΣ 4

3. “Όταν ο Κων/νος ήταν στη Βενετία μαζεύτηκαν οι Λατίνοι επίσκοποι ….και
διατύπωσαν την αίρεση των τριών γλωσσών, λέγοντας: «Πως συμβαίνει να έχεις
επινοήσει για τους Σλάβους μια γραφή και να τους διδάσκεις κείμενα γραμμένα
σ’ αυτή…; Εμείς ξέρουμε μόνο τρεις γλώσσες, στις οποίες επιτρέπεται να
δοξολογείται γραπτώς ο Θεός, την εβραϊκή, τη λατινική και την ελληνική».
Ο Φιλόσοφος απάντησε : “ Μήπως η βροχή δεν έρχεται από το Θεό και δεν
πέφτει για όλους τους ανθρώπους; Μήπως ο ήλιος δεν λάμπει για όλους τους
ανθρώπους και μήπως δεν αναπνέουμε τον ίδιο αέρα; […] Πολλοί λαοί έχουν
δική τους γραφή και κάθε λαός τιμά το Θεό στη δική του γλώσσα […] ”
Βίος Κων/νου, γερμ. μετ. Jo Bujnoch, Γκρατς – Βιέννη – Κολονία 1958, 71-72

* Σε ποιον αναφέρεται το παραπάνω παράθεμα; Ποια η συμβολή του ίδιου και
του αδερφού του στον εκχριστιανισμό των Μοραβών; Ποια ήταν η σημασία του
έργου τους;
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
4. - Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας;
- Ποιες ήταν οι συνέπειες από την άλωση της Πόλης; ( 29 Μαΐου 1453 )
ΜΟΝΑΔΕΣ 4
• Να επιλέξετε 2 από τα θέματα της ομάδας Β΄ για να απαντήσετε.

