
 

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ Α: 
 
ΘΕΜΑ 1ο  

α. Να γράψετε το όνομα του Έλληνα στρατηγού που πρωταγωνίστησε σε κάθε μια 
από τις παρακάτω αποφασιστικές αναμετρήσεις των περσικών πολέμων: 
Θερμοπύλες: 
Μαραθώνας:  
Πλαταιές: 
Σαλαμίνα: 
                                                                                                        [Μόρια 12] 
 
β. Ποια η εξέλιξη των πολιτευμάτων κατά την αρχαιότητα; Να παρουσιάσετε το 
δημοκρατικό πολίτευμα. 
       [Μόρια 13] 
 
ΘΕΜΑ 2ο  
α. Να τοποθετήσετε τους πνευματικούς ανθρώπους της ελληνικής αρχαιότητας που 
σας δίνονται παρακάτω στην κατηγορία όπου ο καθένας ανήκει: 
Θουκυδίδης     Πλάτων     Αριστοφάνης    Αριστοτέλης    Δημοσθένης    Ηρόδοτος   
Ισοκράτης    Σωκράτης    Σοφοκλής    Ευριπίδης 
 

 Δραματικοί      
ποιητές 
 

Φιλόσοφοι 
 
 
 

Ρήτορες Ιστορικοί 
 
 
 
 

                                                                                                                          [Μόρια 5] 
 
β. Εικονομαχία  /  Σχίσμα  /  Χρυσός Αιώνας   /  Σταυροφορίες  /  Αλληλέγγυον    
Πανδιδακτήριο   /  Αποικία 
Να εξηγήσετε (με συντομία αλλά και επάρκεια) τέσσερις από τους παραπάνω 
ιστορικούς όρους. 
                                                                                                                          [Μόρια 8] 
 
γ. Να γράψετε ποιο σημαντικό ιστορικό γεγονός έγινε σε κάθε μια από τις παρακάτω 
χρονολογίες: 
   330 μ. Χ. 
1054 μ. Χ.  
1204 μ. Χ. 
1453 μ. Χ.  
                                                                                                                        [Μόρια 12] 
ΟΜΑΔΑ Β: 
 
ΘΕΜΑ 1ο 

Με ποιο χαρακτηρισμό έχει μείνει γνωστός στην ιστορία ο αυτοκράτορας 
Κωνσταντίνος και πώς δικαιολογείται αυτός από το παρακάτω κείμενο;    
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Σε ολόκληρη την ιστορία κανένας ηγέτης –ούτε ο Αλέξανδρος, ούτε 
ο Αλφρέδος, ούτε ο Κάρολος, ούτε η Αικατερίνη, ούτε ο 
Φρειδερίκος, ούτε καν ο Γρηγόριος‒ δεν άξιζε τόσο πολύ τον τίτλο 
του «Μεγάλου», όπως εκείνος που μέσα σε ένα πολύ σύντομο 
χρονικό διάστημα περίπου δεκαπέντε ετών πήρε δύο αποφάσεις, 
καθεμιά από τις οποίες θα άλλαζε το μέλλον του πολιτισμένου 
κόσμου. Η πρώτη απόφαση ήταν να υιοθετήσει ως επίσημη 
θρησκεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας το Χριστιανισμό –που μόλις 

πριν από μια γενεά είχε γνωρίσει τους πιο απηνείς διωγμούς. Η δεύτερη ήταν να 
μεταφέρει την πρωτεύουσα αυτής της αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στην πόλη που 
έκτιζε, εκεί όπου άλλοτε υπήρχε το παλαιό Βυζάντιο, και η οποία έμελλε να μείνει 
γνωστή στην ιστορία, για τους επόμενους δεκαέξι αιώνες, με το όνομα 
Κωνσταντινούπολη. Αυτές οι δύο αποφάσεις και μαζί οι συνέπειές τους είχαν ως 
αποτέλεσμα να θεωρηθεί ο Κωνσταντίνος –με εξαίρεση το Χριστό, το Βούδα και τον 
προφήτη Μωάμεθ‒ ως ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη επιρροή σε ολόκληρη την ιστορία. 
                                                          (J. J. Norwich, Βυζάντιο, οι πρώτοι αιώνες, σ. 22) 
                                                                                                                        [Μόρια 20]  
 
ΘΕΜΑ 2ο 
Α. Πότε, ανάμεσα σε ποιους και γιατί έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος; 
Β. Με βάση το κείμενο που ακολουθεί αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να 
παρουσιάσετε τις συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις 
που ενεπλάκησαν σ’ αυτόν. 

                                              
[Κατά την τρίτη περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου οι Σπαρτιάτες συνήψαν με 
τους Πέρσες, στην συμμαχία και οικονομική βοήθεια των οποίων είχαν βασιστεί για 
την νίκη τους επί της Αθήνας, την λεγόμενη ειρήνη του «Βασιλέως». Οι Πέρσες έτσι 
απέκτησαν το δικαίωμα να επεμβαίνουν στα πράγματα της Ελλάδας δήθεν για να 
διασφαλίζουν την αυτονομία των πόλεων-κρατών]. 
Για την ιστορία των Ελλήνων η ειρήνη του «Βασιλέως» αντιπροσωπεύει μια από τις 
πιο ταπεινές στιγμές της έσχατης παρακμής. Χρησιμοποιώντας η Περσία το αξίωμα 
εκείνο, που αποτελούσε το Α και το Ω της πολιτειακής ζωής των Ελλήνων, το αξίωμα 
της αυτονομίας των διαφόρων μεμονωμένων πόλεων, για να κατακερματίσει την 
Ελλάδα σε αδύναμα κρατίδια, και επιβάλλοντας την παρουσία του μεγάλου βασιλέως 
ως εγγύηση της κατάστασης αυτής, η μεγάλη δύναμη της Ανατολής κατόρθωσε επι 
τέλους να θέσει το πόδι της πάνω στον αυχένα του Ελληνισμού.   
                                                       (H. Bengtson, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, σ. 231)  
      [Μόρια 20] 
ΘΕΜΑ 3ο  
«Είναι θέλημα Θεού η Πόλη να τουρκέψει...»    
«Θρήνος κλαυθμός και οδυρμός και στεναγμός και λύπη,                    
Θλίψις απαραμύθητος έπεσεν τοις Ρωμαίοις. 
Εχάσασασιν το σπίτιν τους, την Πόλιν την αγία. 
Το θάρρος και το κάυχημα και την απαντοχήν τους...» 
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«Πήραν την Πόλιν, πήραν την...»  
Τα παραπάνω αποσπάσματα προέρχονται από δημοτικά τραγούδια και αναφέρονται 
στην πτώση της Κωνσταντινούπολης στα χέρια των Τούρκων. Με βάση τις ιστορικές 
σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τα αίτια που οδήγησαν στην άλωση. Τι σήμαινε, κατά 
την γνώμη σας, το γεγονός αυτό για τους Έλληνες; 
                                                                                                                        [Μόρια 10]            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 


