
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΘΕΜΑΤΑ 
Α ΟΜΑΔΑ (Από τα πέντε (5) θέματα απαντήστε τα τρία(3) 
 
1.  Τι ήταν τα θέματα και τι γνωρίζουμε για τους κατοίκους τους και τον τρόπο 

διοίκησής τους; 
 
2. Για ποιους κυρίως λόγους ο Κωνσταντίνος ο Α μετέφερε την πρωτεύουσα στην 
Ανατολή; 
 
3.  Αφού μελετήσετε το παράθεμα να απαντήσετε με στοιχεία από αυτό στο 
ερώτημα: Πόσο επηρέασε την κήρυξη της Α΄ Σταυροφορίας ο Αλέξιος 
Κομνηνός; 
 
4.  Να διακρίνετε από τις παρακάτω φράσεις που αφορούν την περίοδο της 
εικονομαχίας, εκείνες που θεωρείτε σωστές από όσες θεωρείτε λανθασμένες 
(Σ/Λ): 

1) Ο Λέων ο Γ και ο γιος του είχαν επηρεαστεί από τις ανεικονικές 
αντιλήψεις της ιουδαϊκής και ισλαμικής θρησκείας 

2) Οι Ίσαυροι ήθελαν να ισχυροποιήσουν τους μοναχούς και τα μοναστήρια. 
3) Πολλές υπερβολές και δεισιδαιμονίες είχαν εκδηλωθεί γύρω από τη 

λατρεία των εικόνων 
4) Η απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από την Χαλκή Πύλη της 

Πόλης προκάλεσε ενθουσιασμό στους πιστούς. 
5) Ο μεγάλος θεολόγος Ιωάννης Δαμασκηνός πήρε το μέρος των 

εικονομάχων. 
6) Η Ζ Οικουμενική Σύνοδος έκλεισε την πρώτη φάση των συγκρούσεων 

διευκρινίζοντας ότι στις εικόνες απονέμεται μόνο τιμητική διάκριση. 
7) Η αποκατάσταση των εικόνων θεωρείται νίκη της ανατολικής 

πνευματικής παράδοσης πάνω στη ελληνική. 
8) Η Εικονομαχία είχε αρνητικές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική και 

τον πολιτισμό. 
9) Ο Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως αναγκάστηκε να ζητήσει βοήθεια 

από τους Φράγκους ηγεμόνες. 
10) Κατά τη διάρκεια της Εικονομαχίας πολλά έργα τέχνης θρησκευτικού 

περιεχομένου καταστράφηκαν.  
 

 
5. Να αντιστοιχήσετε τις λέξεις στις παρακάτω στήλες ώστε να 
δημιουργήσετε ζευγάρια με κάποια ιστορική νοηματική σύνδεση σχετικά με 
τις αιρέσεις, την αρχαία θρησκεία και την πάλη της Ορθοδοξίας εναντίον 
τους. 

 
 

 Α  Β 
1 Αρειανισμός Α Βιαιότητες και καταστροφές 
2  Αρχαία μνημεία Β Ελευσίνια μυστήρια 
3 Μονοφυσίτες Γ Ορθοδοξία 



 

4 Χριστιανοί διανοητές Δ Μέγας Βασίλειος 
5 Θεοδόσιος Ε Γυμνά αγάλματα 
6 Αιρέσεις ΣΤ Αρχαία ελληνική φιλοσοφία 
7 Μεγάλοι Πατέρες Ζ Νεστοριανισμός 
8 φανατικοί Η Αραβική κατάκτηση 

  
 

Β ΟΜΑΔΑ (Από τα τέσσερα (4)  θέματα απαντήστε τα δύο(2) 
 
 

1. Αξιοποιώντας ιστορικά στοιχεία να αναφερθείτε στη σχέση του 
Μ. Κωνσταντίνου με την χριστιανική θρησκεία. Τι είδους 
σκοπούς εξυπηρετούσαν τα θρησκευτικά μέτρα που πήρε; 

 
 
2. Κατά τον 4ο και τον 5ο αιώνα στις μεγαλουπόλεις της 

Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και κυρίως στην 
Κωνσταντινούπολη, οι αρχές συνήθιζαν να διανέμουν δωρεάν 
σιτάρι και να οργανώνουν θεάματα. Ποιες ιστορικές συνθήκες 
στην κοινωνία της εποχής οδήγησαν σ’ αυτό το μέτρο, και τι 
εξυπηρετούσε τελικά; 

 
 
3. Ο Ιουστινιανός είχε θέσει ως βασικό στόχο της βασιλείας του 

την αποκατάσταση της  Ρωμαϊκής Οικουμένης. Πέτυχε κατά 
τη γνώμη σας το στόχο του; Να στηρίξετε με ιστορικά στοιχεία 
την άποψή σας. 

 
 
4. Στο σχολικό βιβλίο, σχετικά με τις εξελίξεις στην οικονομία και 

την κοινωνία στα χρόνια της Μακεδονικής Δυναστείας 
διαβάζουμε για τη στάση των δυνατών: « Όλα αυτά συνέβαλαν 
ώστε η αγροτική παραγωγή να παραμείνει στάσιμη και 
ευάλωτη στις κρίσεις που άρχισαν να εκδηλώνονται στα μέσα 
του 11ου αιώνα». Τι συνέβαινε στις οικονομικές σχέσεις στην 
ύπαιθρο της εποχής που οδήγησε σ’ αυτό το αρνητικό 
αποτέλεσμα; Πως κρίνετε τη στάση των δυνατών στο πλαίσιο 
αυτών των σχέσεων; 
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