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ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

ΟΜΑΔΑ Α ( Από τις πέντε (5) ερωτήσεις επιλέγετε τρεις (3). Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Σε ποια φράση συνοψίζεται το πολιτικό πρόγραμμα του Ιουστινιανού και ποια 

εσωτερική πολιτική ακολούθησε αναφορικά με το Κράτος; 

Πολιτικό πρόγραμμα Ιουστινιανού: Ένα κράτος, μία εκκλησία, μία νομοθεσία 

Εσωτερική πολιτική αναφορικά με το Κράτος:  

- Καταστολή της εξέγερσης των δήμων του Ιπποδρόμου, Πράσινων και Βένετων, καθώς 

και του λαού της Κωνσταντινούπολης, που ονομάστηκε Στάση του Νίκα (532). 

- Ενίσχυση της αυτοκρατορικής εξουσίας. 

- Περιορισμός της δύναμης των δήμων. 

- Θέσπιση αυστηρών νόμων για τον περιορισμό της δύναμης των μεγάλων γαιοκτημόνων 

των επαρχιών προς όφελος των ελεύθερων αγροτών. 

 

2. Να επιλέξετε από τη Στήλη Β την ημερομηνία που σχετίζεται με κάθε γεγονός της 

Στήλης Α.  

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Εγκαίνια Κωνσταντινούπολης (β) α. 627 

2. Μάχη της Νινευί (α) β. 330  

3. Μάχη Κλειδιού (γ) γ. 1014 

4. Άλωση Κων/πολης από τους Φράγκους 

(δ) 

δ. 1204 

 

3. Να αναπτύξετε τους όρους: Χριστόγραμμα, σκλαβηνίες, Μυριόβιβλος, παιδομάζωμα 

Χριστόγραμμα: Ήταν το μονόγραμμα του Χριστού. Αποτελούσε σημαντικό χριστιανικό 

σύμβολο που ήταν κεντημένο στις στρατιωτικές σημαίες (λάβαρα) και μεταφέρθηκε από 

τον Κωνσταντίνο, μετά τη νίκη του επί του Μαξεντίου, και στα νομίσματα.  

 

σκλαβηνίες: Πολιτικά αυτόνομες νησίδες σλαβικού πληθυσμού, διάσπαρτες ανάμεσα σε 

Έλληνες.  



Ειρήνη Καραλευθέρη Σελίδα 2 
 

Μυριόβιβλος: Πρόκειται για το σημαντικότερο έργο του Πατριάρχη Φώτιου, το οποίο 

περιέχει 300 περίπου φιλολογικά δοκίμια για έργα ελάχιστα γνωστά στους συγχρόνους 

του.  

 

παιδομάζωμα: Η στρατολόγηση χριστιανόπαιδων από τους Οθωμανούς με σκοπό τον 

εξισλαμισμό και την κατάταξή τους στα επίλεκτα τάγματα των γενίτσαρων προς 

ενίσχυση του στρατού τους.  

 

4. Να χαρακτηρίσετε ως σωστή (Σ) ή ως λανθασμένη (Λ) καθεμιά από τις παρακάτω 

προτάσεις. 

α) Ο Μωάμεθ Β’, για να αποκλείσει την Κωνσταντινούπολη, έχτισε στην ευρωπαϊκή ακτή του 

Βοσπόρου το φρούριο της Ρούμελης. Σ 

β) Οι Βάραγγοι – Ρως ήταν σκανδιναβικά φύλα. Σ 

γ) Ο Μεθόδιος και ο Κωνσταντίνος (Κύριλλος) ανέλαβαν τον εκχριστιανισμό των 

Βουλγάρων. Λ (Σλάβων) 

δ) Ο Αλέξιος Α’, για να αντιμετωπίσει τις επιδρομές των Νορμανδών, ζήτησε τη βοήθεια των 

Βενετών. Σ 

 

4. Να αντιστοιχίσετε κάθε νούμερο της Στήλης Α με το γράμμα που του αντιστοιχεί από 

τη στήλη Β.  (Προσοχή! Δύο στοιχεία από τη Στήλη Β περισσεύουν) 

Στήλη Α Στήλη Β 

1. Αναστολή λειτουργίας Νεοπλατωνικής 

Ακαδημίας     (δ) 

α. Ηράκλειος 

2. Πιστός έν Χριστῷ βασιλεύς (α)                                                              β. Λέων Γ’ 

3. Μαγιορδόμος      (ε)                                                 γ. Νικηφόρος Φωκάς 

4. Πολέμιος εικονολατρίας (β)                                                      δ. Ιουστινιανός 

 ε. Κάρολος Μαρτέλος 

 στ. Χοσρόης Α’  

 

ΟΜΑΔΑ Β (Από τις τέσσερις (4)  ερωτήσεις επιλέγετε δύο (2) . Κάθε ερώτηση βαθμολογείται με 

4 μονάδες) 

1. Να περιγράψετε το τυπικό σχήμα της εικονογράφησης των ναών, όπως αυτό 

διαμορφώθηκε κατά την περίοδο της Μακεδονικής Δυναστείας.    

Κατά την εποχή της Μακεδονικής Δυναστείας, διαμορφώνεται ένα τυπικό σχήμα στην 

εικονογράφηση των ναών. Στην κορυφή του τρούλου εικονογραφείται ο Παντοκράτορας, 

περιστοιχιζόμενος από αγγέλους και προφήτες, στην αψίδα του Ιερού η Θεοτόκος, 

ανάμεσα στους αρχαγγέλους Μιχαήλ και Γαβριήλ, στα λοφία του τρούλου οι τέσσερις 

Ευαγγελιστές και στους τοίχους οι δεσποτικές γιορτές, οι Άγιοι και οι Μάρτυρες. Όσον 
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αφορά τις μορφές τους παρουσιάζονται λιπόσαρκες, σε όρθια και μετωπική στάση, με 

σκοπό να δώσουν αίσθηση πνευματικότητας, αυστηρότητας και επισημότητας.  

 

2. Ποιες ήταν οι συνέπειες της εικονομαχίας στην εξωτερική πολιτική του Βυζαντίου 

και στον πολιτισμό; 

Η Εικονομαχία δίχασε τον βυζαντινό λαό και είχε ολέθριες συνέπειες στους τομείς της 

εξωτερικής πολιτικής και του πολιτισμού. Η Εκκλησία της Ρώμης, δυσαρεστημένη από τους 

εικονομάχους αυτοκράτορες, απομακρύνθηκε από το Βυζάντιο και αναζήτησε στήριξη στους 

ηγεμόνες των Φράγκων, ανερχόμενη τότε πολιτική δύναμη της Δυτικής Ευρώπης. Στη 

διάρκεια της εικονομαχίας απαγορεύτηκε η αναπαράσταση θείων προσώπων στους τοίχους 

των εκκλησιών και η ανάρτηση εικόνων και διατάχθηκε η καταστροφή τους. Ως αποτέλεσμα, 

πολλά έργα τέχνης καταστράφηκαν και οι εκκλησίες διακοσμήθηκαν με ζώα, φυτά και 

διακοσμητικά μοτίβα. Συγχρόνως, υποχώρησε η ενασχόληση με τα γράμματα, ενώ μετά τη 

νίκη των εικόνων, καταστράφηκαν πολλά σημαντικά κείμενα των εικονομάχων. 

 

3.  Ποιες διαφορές μεταξύ ορθόδοξης και ρωμαιοκαθολικής εκκλησίας επισημαίνονται  

στην παρακάτω επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλάριου; Σύμφωνα με τις ιστορικές σας 

γνώσεις οι διαφορές αυτές ήταν πράγματι αγεφύρωτες ή υπήρχε κάποιος απώτερος 

σκοπός και από τις δύο πλευρές που οδήγησε τελικά στο σχίσμα των δύο Εκκλησιών; 

 

Επιστολή του Μιχαήλ Κηρουλαρίου για τις διαφορές με τους Λατίνους 

 

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 απομακρύνουμε. 

[...] Στο άγιο σύμβολο [της Πίστεως] κάνουν την ακόλουθη κακόβουλη και επικίνδυνη 

προσθήκη: «Και εις το Πνεύμα το άγιον, το κύριον και ζωοποιόν, το εκ του Πατρός και 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 Graecae et Latinae [...], έκδ. C. Will, Λειψία-Marburg 1861, 180-182. 

 

Διαφορές ορθόδοξης – ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας:  

- Τα άζυμα 

- Διαφορά ως προς την πεποίθηση για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος 

- Αγαμία του κλήρου 

- Συμμετοχή του κλήρου στον πόλεμο 
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Οι διαφορές δεν ήταν αγεφύρωτες, ωστόσο και οι δύο πλευρές επέδειξαν αλαζονεία κατά τη 

διάρκεια των διαπραγματεύσεων, γεγονός που οδήγησε σε οριστική ρήξη τα δύο πατριαρχεία 

και προκάλεσε μίσος μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Η ουσιαστική τους αντιπαράθεση 

αφορούσε το ζήτημα της κυριαρχίας επί της Χριστιανικής Οικουμένης.  

 

4. Το παρακάτω κτίσμα έχει χαρακτηριστεί ως το λαμπρότερο της βυζαντινής τέχνης. 

Πώς ονομάζεται; Τι γνωρίζεις για την κατασκευή και τα χαρακτηριστικά του; Ποιο 

είναι, κατά τη γνώμη σου, το πιο εντυπωσιακό του στοιχείο και γιατί; 

 

         
 

Ονομασία: Αγία Σοφία 

Δημιουργοί: Ανθέμιος, Ισίδωρος 

Έτος κατασκευής: 532 – 537 

Ρυθμός: βασιλική μετά τρούλου 

Χαρακτηριστικά: Τετράγωνο κτίριο, τέσσερις πεσσοί σχηματίζουν το κεντρικό τετράγωνο, οι 

πεσσοί συνδέονται με τόξα που σχηματίζουν ημισφαιρικά τρίγωνα και δημιουργούν ένα 

στεφάνι, πάνω στο οποίο στηρίζεται ο τρούλος, άπλετο φως από τα παράθυρα.  

Στοιχείο που εντυπωσιάζει: Ο μαθητής μπορεί ελεύθερα να ξεχωρίσει ένα στοιχείο της 

Αγίας Σοφίας που του κάνει ιδιαίτερη εντύπωση δικαιολογώντας την επιλογή του.  

 

 

 

 

 

 


