
4. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΡΩΜΗ 

 

1) Τι ήταν η Ρώμη; Τι ξέρεις γι’ αυτήν; 

2) Τι γνωρίζεις για τους κατοίκους της ρωμαϊκής υπαίθρου; 

3) Σε τι διέφερε η ζωή των μεγαλοϊδιοκτητών γεωργών από τη ζωή των 

μικροϊδιοκτητών; 

4) Για ποιους λόγους οι κάτοικοι της υπαίθρου επισκέπτονταν συχνά τη Ρώμη; 

 

 

 

 

 

5. ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ 

(Μάθε να αφηγείσαι το μάθημα βλέποντας τις παρακάτω λέξεις κλειδιά.) 

 

1ος και 2ος μ.Χ. αιώνας – ακμή ρωμαϊκής αυτοκρατορίας 

3ος μ.Χ. αιώνας:  Γότθοι- Πέρσες 

 στρατός 

 ακριτικές επαρχίες 

 διωγμοί 

Διοκλητιανός- τετραρχία 

Συνάρχοντες- σύγκρουση 

Συναυτοκράτορες- Διάταγμα ανεξιθρησκίας 

Μονοκράτορας 

Αλλαγές Κων/νου: στρατός 

 έπαρχοι 

 διπλωματικές επαφές 

 νόμισμα 

 Βυζάντιο 

 Μέγας- Ισαπόστολος   

 



6. ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ 

 

1) Γιατί ήταν δύσκολη η διακυβέρνηση της απέραντης αυτοκρατορίας από τη Ρώμη; 

2) Σε ποιες αλλαγές προχώρησε ο Μ. Κων/νος στη διοίκηση και στη θρησκεία; 

3) Πώς ονόμασε ο Κων/νος τη νέα πρωτεύουσα; Με ποιο όνομα όμως επικράτησε; 

4) Γιατί ήταν εξαιρετική η θέση της Κων/πολης; Γιατί ευνοήθηκε το εμπόριο με τις 

επαρχίες της Ανατολής; 

5) Γιατί οι κάτοικοι των ανατολικών επαρχιών συμπαθούσαν και στήριζαν τον 

αυτοκράτορα; 

 

 

 

 

 

 

7. Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ ΟΧΥΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟΛΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ 

(Μάθε να αφηγείσαι το μάθημα βλέποντας τις παρακάτω λέξεις κλειδιά.) 

 

οχύρωση- στολισμός 

θεμελίωση- εγκαίνια 

φύλακες τειχών και πόλης 

αγορά 

έργα τέχνης 

βωμοί παλιάς θρησκείας 

κρήνες, λουτρά.. … 

Κωνστάντιος 



8. Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 

 

 

1) Σε τι βοήθησε το Διάταγμα των Μεδιολάνων; 

2) Ποιες ενέργειες του Μ. Κων/νου, μετά το 313 μ.Χ., ευνόησαν το Χριστιανισμό; 

3) Ποια στάση κράτησε απέναντι στο Χριστιανισμό ο γιος του Κων/νου, ο 

Κωνστάντιος; 

4) Πότε ανέλαβε την αυτοκρατορία ο Ιουλιανός; Τι ξέρεις γι’ αυτόν; 

5) Τι προσπάθησε να κάνει ο Ιουλιανός όταν έγινε αυτοκράτορας; 

6) Γιατί τα μέτρα του Ιουλιανού δεν είχαν αποτέλεσμα; 

7) Ποιος ανακήρυξε τελικά το Χριστιανισμό επίσημη θρησκεία του κράτους; Γιατί το 

έκανε; Ποια μέτρα πήρε εναντίων των οπαδών της θρησκείας των εθνικών; 

8) Ποιος ονομάστηκε παραβάτης και ποιος Μέγας και γιατί; 

9) Τελικά ο Χριστιανισμός πώς επικράτησε; 

10) Τι σχέση έχουν με την ειρηνική εξάπλωση του Χριστιανισμού οι Τρεις Ιεράρχες; 

Ποιοι ήταν και τι πίστευαν για την παλιά και τη νέα θρησκεία; 

 

 

 


