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ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΣΤΑΥΡΟY                                                        Σχολική χρονιά 2019 – 2020 
 

ΤΑΞΗ: Β΄ ΜΑΘΗΜΑ: Ιστορία της Κύπρου 

 ΕΝΟΤΗΤΑ: Πρωτοβυζαντινή περίοδος (4ος – 7ος αι. μ.Χ.) 

 Ημερομηνία: 04/05/2020 

 

 

 

 

Αφού μελετήσετε τις σελίδες 68-73 από το εγχειρίδιο «Ιστορία της Κύπρου», καθώς και 

τα φύλλα εργασίας που σας δόθηκαν, να απαντήσετε στις ερωτήσεις που ακολουθούν. 

 

1. Να προσδιορίσετε αν το περιεχόμενο καθεμιάς από τις ακόλουθες προτάσεις είναι «Σωστό» ή 

«Λάθος», γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από το γράμμα που αντιστοιχεί στην 

κάθε πρόταση. 

 

α) Η Κύπρος από το 395 μ.Χ. αποτελούσε τμήμα του ανατολικού Βυζαντινού κράτους.  

                                                                                                                                                  

β) Ο διοικητής της Κύπρου διοριζόταν από τον κόμη της Κωνσταντινούπολης.    

 

γ) Πρωτεύουσα της Κύπρου κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο ήταν η Σαλαμίνα, που 

μετονομάστηκε σε Κωνσταντία.                                                                                          

 

2. Να αναφέρετε τους σημαντικότερους παράγοντες που βοήθησαν στην οικονομική ανάπτυξη 

του νησιού κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο. 

 

3. α) Να γράψετε τι σημαίνει ο όρος «Αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου». 

β) Να εξηγήσετε ποια είναι η σημασία του αυτοκέφαλου για την ίδια την Εκκλησία της 

Κύπρου. 

 

4. α) Να γράψετε δύο (2) επιχειρήματα που χρησιμοποίησε το Πατριαρχείο της Αντιόχειας, για 

να υποτάξει την Εκκλησία της Κύπρου στην εκκλησιαστική διοίκηση της Αντιόχειας. 

β) Γιατί το Πατριαρχείο της Αντιόχειας απέτυχε στην πρώτη προσπάθειά του να υποτάξει την 

Εκκλησία της Κύπρου και γιατί απέτυχε και στη δεύτερη;  

 

 

 

ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΕΠΟΧΗ (4ος – 12ος αι. μ.Χ.) 

1. Πρωτοβυζαντινή περίοδος, 4ος – 7ος αι. μ.Χ.   (σελ. 68-73) 
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   5.  Να παρατηρήσετε τις πιο κάτω εικόνες και να απαντήσετε στα ερωτήματα που ακολουθούν: 

    α) Ποια προνόμια παραχώρησε ο αυτοκράτορας Ζήνωνας στον Αρχιεπίσκοπο της Κύπρου. 

    β) Ποια είναι η σημασία των προνομίων αυτών για την κυπριακή εκκλησία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Ποιος τύπος ναού κυριάρχησε στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική της Πρωτοβυζαντινής 

περιόδου στην Κύπρο; 

 

6. Από πού αντλούνταν τα θέματα των μωσαϊκών δαπέδων με τα οποία διακοσμούνταν οι 

εκκλησίες κατά την περίοδο αυτή και γιατί επιλέγονταν αυτά τα θέματα; 

 

 

7.  Πού οφείλεται η μεγάλη αξία των κυπριακών ψηφιδωτών της Πρωτοβυζαντινής περιόδου;  

 

 


