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2.2. ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:  
 

ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΜΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ 
 

2.2.1.  Οι Ρωµαίοι κύριοι της Ανατολικής Μεσογείου - Ελληνισµός και Ρώµη -  
          Χριστιανισµός και Ελληνισµός 

 
• Eρωτήσεις ανάπτυξης 

1.  Περιγράψτε τα παρακάτω γεγονότα και αναλύστε την ιστορική σηµασία τους. 
168 π.Χ                   Πύδνα 
146 π.Χ                   Κόρινθος 
31   π.Χ                   Άκτιο 
 

2.  * Το 31 π.Χ. στη ναυµαχία στο Άκτιο ο στόλος της βασίλισσας Κλεοπάτρας 
της Αιγύπτου έπαθε πραγµατική πανωλεθρία από τις δυνάµεις του ρωµαίου 
Οκταβίου µε τελικό αποτέλεσµα την προσάρτηση του τελευταίου ελληνιστικού 
κράτους στους Ρωµαίους. Εάν οι δυνάµεις της Κλεοπάτρας νικούσαν στην 
παραπάνω ναυµαχία, µπορείτε να φανταστείτε ποιες βραχυπρόθεσµες αλλά 
και µακροπρόθεσµες επιπτώσεις/εξελίξεις θα είχε η νίκη της:  
α) για τη διατήρηση και ισχυροποίηση του ελληνισµού στο νοτιοανατολικό 
άκρο της Μεσογειακής λεκάνης 

β) για την κατάσταση των υποδούλων στη Ρώµη Ελλήνων της κυρίως Ελλάδας 
γ) για την ανάσχεση της κατακτητικής ορµής των Ρωµαίων αλλά και για τη 
δυνατότητα µονιµότητας της ανάσχεσης των κατακτήσεών τους.  

Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας στηριζόµενοι στις ιστορικές σας γνώσεις, 
τόσο για τις δυνάµεις των δύο αντιπάλων Ρώµης και Αιγύπτου, όσο και για τη 
δύναµη εχθρών και φίλων του ρωµαϊκού και ελληνικού κόσµου αλλά και για 
τις πολιτικές και διπλωµατικές συσχετίσεις µεταξύ των κρατών της εποχής.  

 
3.  Πώς ερµηνεύετε τη στάση του Βασιλείου της Περγάµου στα Ελληνορωµαϊκά 
πράγµατα; 

                                                           
* Η παραπάνω ερώτηση αποτελεί ενδεικτικό παράδειγµα για ανάλογες ερωτήσεις που αποσκοπούν 
στην ανάπτυξη της δεξιότητας της προέκτασης, για τις οποίες γίνεται αναφορά στο εισαγωγικό 
σηµείωµα. Όµως καλό είναι η χρησιµοποίησή τους να γίνεται µε περίσκεψη και αφού προηγηθεί 
συζήτηση στην τάξη, η οποία θα ξεκαθαρίσει στους µαθητές την έννοια του υποθετικού από το 
ιστορικό γεγονός.  
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4.  Είναι γνωστό ότι οι Ρωµαίοι µετά το τέλος του 2ου Καρχηδονικού πολέµου 
(219-201 π.Χ.) έστρεψαν τις ιµπεριαλιστικές τους βλέψεις προς ανατολάς και 
σε σύντοµο χρονικό διάστηµα υπέταξαν τη Μακεδονία στην αρχή και κατόπιν 
όλη την υπόλοιπη Ελλάδα.  
α)  Πώς ερµηνεύετε τη ραγδαία προς Ανατολάς εξάπλωση των Ρωµαίων; 
β)  Με ποιες µεθοδικές πολιτικές και διπλωµατικές ενέργειες προετοίµασε η 
Ρώµη τα κατακτητικά της σχέδια; 

 
5.  PAX ROMANA: Πώς επηρέασε την οικονοµική, κοινωνική και πνευµατική 
ζωή των υποδουλωµένων στους Ρωµαίους λαών; 

 
6.  Πώς ερµηνεύετε την πολιτική της Ρώµης απέναντι στους κατακτηµένους 
λαούς, µε βάση: 
α) τη χορήγηση του δικαιώµατος του ρωµαίου πολίτη 
β) την παραχώρηση αυτονοµίας σε ορισµένες πόλεις. 
 

7.  Ποιον αντίκτυπο είχε για την εξέλιξη της οικονοµίας της Ρώµης το γεγονός, ότι 
οι Ρωµαίοι µε τις κατακτήσεις τους έπαψαν να ασχολούνται µε κάθε 
παραγωγική δραστηριότητα;  

 
8.  Στην ευαγγελική φράση (Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, α, 14, 1-2) «και ο λόγος 
σαρξ εγένετο και εσκήνωσεν εν ηµίν», περικλείεται το καινούργιο µήνυµα της 
διδασκαλίας του.  
Να αντιπαραβάλλετε τη σηµασία του µηνύµατος αυτού προς τα παλαιότερα 
φιλοσοφικά κηρύγµατα: 
α) του µωσαϊκού νόµου 
β) των στωικών 
 

9.  Ο Απόστολος Παύλος, στην «προς Γαλάτας Επιστολή του», (Κεφάλαιο Γ΄ 
28), αναφέρει ότι «ουκ ένι Ιουδαίος ουδέ Έλλην, ουκ ένι δούλος ουδέ 
ελεύθερος, ουκ ένι άρσεν και θήλυ». 
α)  Ποιο είναι το νόηµα αυτής της φράσης; 
β)  Να συγκρίνετε τη διακήρυξη του Παύλου  

• µε την απολυταρχική αντίληψη της ρωµαϊκής εξουσίας 
• µε ανάλογα κηρύγµατα αρχαίων Ελλήνων σοφιστών. 
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• Eρωτήσεις σύντοµης απάντησης 

1.  Να αναφέρετε µε συντοµία την άποψη του Πλουτάρχου (Βίοι, Αιµίλιος Παύλος 
ΧVIII - XIX) για την αιτία της συντριβής της µακεδονικής φάλαγγας στη µάχη 
της Πύδνας (168 π.Χ.). 

 
2.  Για ποιο έργο του έµεινε στην Ιστορία το όνοµα του Λεύκιου Μόµµιου; 
 
3.  Να αναφέρετε ποιο γεγονός συνέβη στις Κυνός Κεφαλές τον Ιούνιο του 197 
π.Χ.  
α) Ποιοι έλαβαν µέρος; 
β) Ποια η σηµασία του γεγονότος; 
 

4. α)  Να ονοµάσετε τις περιπτώσεις που ο ρωµαϊκός πολιτισµός επηρεάστηκε 
από τον ελληνικό, πριν από την υποταγή της Ελλάδος (146 π.Χ.) στους 
Ρωµαίους.  

β)  Να αναφέρετε τους συγκεκριµένους τοµείς επίδρασης. 
 
5.  Τι ονοµάζουµε «ρωµαϊκό αντίγραφο»; 
 
6. Ποια από τις κοινωνικο-θρησκευτικές οµάδες, οι Σαδδουκαίοι ή οι Εσσαίοι, 
επηρέασαν την οργάνωση του χριστιανικού ασκητισµού και πώς; 

 
7.  Ποιοι ήταν οι Ζηλωτές και πώς συνδέεται το όνοµά τους µε την καταστροφή 
της Ιερουσαλήµ (70 π.Χ.); 

 
• Ερωτήσεις κλειστού ή αντικειµενικού τύπου 

α)  Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής 

Να βάλετε σε κύκλο τη σωστή απάντηση: 
1.  Με διαταγή της Συγκλήτου ο Λεύκιος Μόµµιος: 
α) κατέστρεψε την Πύδνα 
β) ισοπέδωσε την Κόρινθο 
γ) συµµάχησε µε τους Αιτωλούς 
δ) αιχµαλώτισε τον Περσέα.  
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2.  Ο Ρωµαίος Κάτων ο Πρεσβύτερος (234-147 π.Χ.) έµεινε γνωστός στην 
ιστορία διότι: 
α)  αντέδρασε στην αποµίµηση του ελληνικού τρόπου ζωής των Ρωµαίων 
β)  υπήρξε συγγραφέας του έπους των Ρωµαίων «Αινειάδα» 
γ)  συνέτριψε στην Πύδνα το 168 π.Χ. το µακεδονικό στρατό 
δ) νίκησε το στόλο της βασίλισσας της Αιγύπτου Κλεοπάτρας στο Άκτιο  

(31 π.Χ.) 
 
 
3.  Η στωική φιλοσοφία κατέκτησε τις ψυχές των Ρωµαίων επειδή: 
α)  ασχολείτο µε την αριθµολογία των Πυθαγορείων για τη λύση πρακτικών   

 προβληµάτων που ιδιαίτερα τους ενδιέφεραν 
β)  εκήρυττε την παγκοσµιότητα του ανθρωπίνου πνεύµατος και ανταποκρινόταν 
έτσι στις ηγετικές τους βλέψεις 

γ)  δίδασκε τις ευδαιµονικές επιδιώξεις για την ικανοποίηση του ανθρωπίνου 
σώµατος και την απόλαυση της ζωής 

δ)  για κανέναν από τους παραπάνω λόγους 
 
 
4.  Ο Ρωµαίος Κικέρων υπήρξε: 
α) κορυφαίος ρωµαίος ρήτορας, που υποστήριζε ότι η ρωµαϊκή δωδεκάδελτος 
ήταν κατά πολύ ανώτερη από τους νόµους του Λυκούργου, του ∆ράκοντα 
και του Σόλωνα 

β) ρωµαίος κωµωδιογράφος, που µιµήθηκε το ελληνικό θέατρο, τόσο στα 
θέµατα των κωµωδιών του, όσο και στα ονόµατα των ηρώων του.  

γ) ρωµαίος συγγραφέας, που στο έργο του Προφορική διδασκαλία (ΧΙΙ, Χ) 
διατύπωσε µε πάθος την άποψη για την πενία της λατινικής γλώσσας και 
την κατωτερότητά της σε σχέση µε την ελληνική 

 
 
5.  Οι αριστοκρατικές τάξεις των Ρωµαίων: 
α) αντιδρούσαν στη διάδοση της ελληνικής γλώσσας 
β) αποστρέφονταν την εκµάθηση της ελληνικής γλώσσας 
γ) κολακεύονταν όταν µιλούσαν ή έγραφαν άψογα τα ελληνικά  
δ) απαγόρευαν να οµιλείται η ελληνική γλώσσα 

 
6.  Το πολιτικό «πιστεύω» των Ρωµαίων εκφράστηκε : 
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α) µε την πυθαγόρεια φιλοσοφία 
β) µε τη στωική φιλοσοφία 
γ) µε την προσωκρατική φιλοσοφία  
δ) µε τη νεοπλατωνική φιλοσοφία 

 
7.  Μετά την κατάρρευση του Ισραήλ, «περιούσιος λαός του Θεού» θεωρήθηκαν: 
α) οι εξ Ιουδαίων χριστιανοί 
β) οι οπαδοί των Ζηλωτών 
γ) οι ελληνόφωνοι πληθυσµοί της Ασίας  
δ) όσοι δέχτηκαν το χριστιανισµό µέσω της ελληνικής γλώσσας 

 
 

β)  Ερωτήσεις συµπλήρωσης κενού 

1.  Να συµπληρώσετε τα κενά τοποθετώντας τις παρακάτω λέξεις στον κατάλληλο 
γραµµατικό τύπο: 

εισβολή, Ετρούσκοι, παιδαγωγός, διείσδυση,  
πολιτιστική, υποταγή, στάθµη, τέχνη 

Οι Ρωµαίοι, πολύ πριν την κατάκτηση της Ελλάδας, είχαν έρθει σε επαφή µε 
τον ελληνικό πολιτισµό. Τα πρώτα στοιχεία τα δέχτηκαν από τους 
.......................... οι οποίοι διατηρούσαν στενές εµπορικές και ......................... 
σχέσεις µε τους Έλληνες των αποικιών και της µητροπολιτικής Ελλάδας. 
Αργότερα οι πολιτιστικές ................................. πολλαπλασιάστηκαν µε τους 
Έλληνες αποίκους της κάτω Ιταλίας και Σικελίας. Όµως, η τελική ώθηση για 
τη µαζική ........................ του ελληνικού πνεύµατος στη Ρώµη 
πραγµατοποιείται µε την .............................. της Ελλάδας και των 
ελληνιστικών κρατών. Τα κορυφαία αριστουργήµατα της ελληνικής 
............................. που µεταφέρθηκαν ως πολεµική λεία, προκάλεσαν το 
θαυµασµό. Οι Έλληνες που οδηγήθηκαν ως δούλοι στη Ρώµη διακρίνονται 
για την υψηλή ............................. της παιδείας και γίνονται ......................... 
στις πλούσιες  ρωµαϊκές οικογένειες. 
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2.  Εβραίοι της διασποράς ονοµάστηκαν οι: .......................................................... 
«Εξ Ιουδαίων Χριστιανοί» ονοµάστηκαν οι ....................................................... 
διότι:................................................................................................................... 
«Μετάφραση των Εβδοµήκοντα» ονοµάστηκε .................................................. 
Ο όρος «εκκλησία» για τους πιστούς του Χριστού καθιερώθηκε.......................
........................................................................................................................... 
Η ονοµασία Χριστιανοί για τους πιστούς του Χριστού καθιερώθηκε .................
........................................................................................................................... 
 

γ) Ερωτήσεις αντιστοίχησης ή σύζευξης 
1.  Να ενώσετε µε µια γραµµή τα στοιχεία της Α στήλης µε τα στοιχεία της στήλης 
Β. 

Α Β 
Σκιπίων Αιµιλιανός Ρήτορας 
Πλαύτος Ιταλία 
Έννιος Αγώνες 
Κικέρων Καρχηδόνα 
Βιργίλιος Στωική φιλοσοφία 
Παναίτιος Ρόδιος Χρονικά 
Ετρούσκοι Παραστάσεις 
Τίτος Λίβιος Ιστορικός 
Θέατρο Αινειάδα 
Αµφιθέατρο Κωµωδιογράφος 

 
 
2. Ενώστε µε µια γραµµή τα στοιχεία της στήλης Α µε τα στοιχεία της στήλης Β: 

Α Β 
Περσεύς Κλεοπάτρα 
Πύδνα (168 π.Χ.) Τίτος Κβίντιος Φλαµινίνος 
Κυνός Κεφαλές (197 π.Χ.) Αιµίλιος Παύλος 
Πολύβιος Βασιλέας των Μακεδόνων 
Λευκόπετρα (146 π.Χ.) Ιστορικός 
Άκτιο (31 π.Χ.) Λεύκιος Μόµµιος 
Μάρκος Αντώνιος Οκτάβιος 
Κορνήλιος Σκιπίων Σίπυλο (190 π.Χ.) 
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δ) Ερωτήσεις διαζευκτικής απάντησης ή του τύπου «σωστό-λάθος»  
1.  Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση (Σ για το 
σωστό, Λ για το λάθος): 
α)  Η αριστοκρατική τάξη των Ρωµαίων επεδίωκε  
την άριστη προφορική και γραπτή εκµάθηση της  
ελληνικής γλώσσας.      Σ Λ 

β)  Ο Κάτων ο Πρεσβύτερος (234 - 147 π.Χ.) ήταν  
αρνητικός προς τον ελληνικό πολιτισµό µέχρι το  
τέλος της ζωής του.     Σ Λ 

γ)  Ο Ρωµαίος ποιητής Έννιος εµπνέεται από τον Όµηρο.  Σ Λ 
δ)  Τα έργα των Ρωµαίων κωµωδιογράφων Πλαύτου και  
Τερέντιου είναι µιµήσεις των ελληνικών τραγωδιών.  Σ Λ 

ε)  Η διδασκαλία του στωικού φιλοσόφου Παναίτιου του  
Ρόδιου (180 - 110 π.Χ.) αποδοκιµάστηκε στη Ρώµη.    Σ Λ 

στ)   Ο Κικέρωνας (Περί Ρήτορος, Ι, XLIV) υποστήριζε ότι  
η ρωµαϊκή νοµοθεσία ήταν ανώτερη της ελληνικής.  Σ Λ 

 

• Συνδυασµός ερωτήσεων αντικειµενικού τύπου και ανοιχτής απάντησης 

1.  Α. Βάλτε σε κύκλο το γράµµα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση. 
Εθνικός ποιητής των Ρωµαίων ήταν: 
α) ο Έννιος 
β) ο Τερέντιος 
γ) ο Βιργίλιος 
δ) ο Οράτιος 
Β. Επιλέξτε έναν από τους ποιητές και αναφερθείτε σύντοµα στο έργο του.  
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 

 
2.  Συµφωνείτε µε την άποψη ότι η λογοτεχνία υπήρξε δώρο της Ελλάδας προς 
τη Ρώµη; (Σηµειώστε Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι). 

! Ναι             ! Όχι 
Να δικαιολογήσετε µε παραδείγµατα την απάντησή σας. 

 
 


