ΙΣΤΟΡΙΑ
ΘΕΜΑΤΑ
Να επιλέξετε και να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις της Α΄ ομάδας
και σε δύο της Β΄ομάδας .
Α΄ ΟΜΑΔΑ
Α1. Να εξηγήσετε τους λόγους για τους οποίους ο Μ. Κων/νος αποφάσισε να ιδρύσει
την Κων/πολη και να μεταφέρει σ’ αυτήν την πρωτεύουσα από τη Ρώμη.
Α2. Να κάνετε την αντιστοίχιση
A
B
α) Αρειανισμός
1) Η ανθρώπινη φύση του Χριστού υπερείχε της θεϊκής
β) Νεστοριανισμός 2) Παρέκκλιση από την ορθή διδασκαλία
γ) Μονοφυσιτισμός 3) Ο Υιός είναι δημιούργημα του Πατρός
δ) Αίρεση
4) Η θεϊκή φύση του Χριστού απορρόφησε την ανθρώπινη
Α3. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες
α) Η εικονομαχία ήταν πνευματική κίνηση σχετικά με την προσκύνηση
ή μη των εικόνων.
Σ
β) Η Αγια – Σοφιά χτίστηκε επί αυτοκράτορος Ιουλιανού
Σ
γ) Το αραβικό κράτος ονομαζόταν χαλιφάτο
Σ
δ) Η μάχη στο Ματζικέρτ ήταν ένας θρίαμβος του Βυζαντίου
Σ
ε) Ο Σουλτάνος μετά την άλωση της Πόλης παραχώρησε προνόμια
στον ορθόδοξο Πατριάρχη
Σ
στ) Ο θεματικός στρατός ήταν μισθοφορικός
Σ
ζ) Οι γυναίκες είχαν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες στο Βυζάντιο
Σ
η) Η σύνοδος της Φερράρας – Φλωρεντίας πέτυχε την ένωση των
δύο εκκλησιών.
Σ
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Λ
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Α4. Η Άλωση της Κων/πολης από τους Οθωμανούς: Πότε έγινε, ποιοι ήταν οι
αρχηγοί των δύο αντίπαλων παρατάξεων και ποιες ήταν οι συνέπειες της;
Α5. Ποιο είναι το τυπικό σχήμα εικονογράφησης του ναού, όπως αυτό διαμορφώθηκε
κατά την εποχή της Μακεδονικής Δυναστείας;

Β΄ ΟΜΑΔΑ
Β1. Να επισημάνετε τις διαφορές που παρουσιάζονται στη διαδικασία
εκχριστιανισμού των Μοραβών (/ Σλάβων) και των Βουλγάρων.
Β2. Γιατί κατά τη γνώμη σας η σχολή της Μαγναύρας αποτέλεσε σταθμό
στην ιστορία της βυζαντινής εκπαίδευσης;
Β3. Αφού εξηγήσετε τι ήταν οι σταυροφορίες να αναφερθείτε στις συνέπειες
της Άλωσης της Κων/πολης από τους σταυροφόρους (1204 μ.Χ), όπως
αυτές προκύπτουν από το παρακάτω παράθεμα:

« Είναι δύσκολο να υπερβάλει κανείς το κακό που έγινε στον ευρωπαϊκό πολιτισμό
με την Άλωση της Κων/πολης. Οι θησαυροί της Πόλης, τα βιβλία και τα έργα
τέχνης, που είχαν διατηρηθεί τόσους αιώνες, διασκορπίστηκαν και πολλά από
αυτά καταστράφηκαν.
Η Αυτοκρατορία, το μεγάλο αυτό φρούριο της
χριστιανοσύνης στην Ανατολή, εκμηδενίστηκε σαν δύναμη. Η ιδιαίτερη
συγκεντρωτική οργάνωση της καταστράφηκε. Πολλές επαρχίες, για να σωθούν,
αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Η δυνατότητα για τις κατακτήσεις των Οθωμανών
οφείλεται στο έγκλημα των Σταυροφόρων.»
Στήβεν Ράνσιμαν, «Βυζαντινός πολιτισμός», Αθήνα 1969
Β4. Σε ποιες διαφορές μεταξύ ορθοδόξων και ρωμαιοκαθολικών αναφέρεται το
παρακάτω απόσπασμα από επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου, επί της πατριαρχείας
του οποίου έγινε και το οριστικό σχίσμα των δύο εκκλησιών ( 1054 μ.Χ.) :
« Πρέπει να ξέρεις ότι οι Ρωμαίοι δεν έχουν χτυπηθεί από ένα μόνο βέλος (πλάνη)
δηλ. τα άζυμα, αλλά πολλά και διάφορα βέλη που πρέπει να τα απομακρύνουμε.
[…] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την ακόλουθη κακόβουλη και
επικίνδυνη προσθήκη : « Και εις το Πνεύμα το άγιον, το ζωοποιόν, το εκ του
Πατρός και του Υιού εκπορευόμενον».
[…] Οι επίσκοποι τους φοράνε δαχτυλίδι στο χέρι τους, σαν να έχουν τάχα
παντρευτεί την εκκλησία, και λένε ότι φοράνε τον αρραβώνα. Επιπλέον, πηγαίνουν
στον πόλεμο και βάφουν τα χέρια αλλά και τις ψυχές τους με αίμα, φονεύοντας και
φονευόμενοι».
Acta et scripta[…] de controversio ecclesiae Graeca et Latine[…], εκδ, C Will,
Λειψία – Marburg 1861, 180-182

