
 
ΙΣΤΟΡΙΑ 

 
ΟΜΑΔΑ  Α’ 
 
1. Να αντιστοιχίσετε τα ονόματα της στήλης Α’ με τις λέξεις της στήλης  Β’: 
 
       Α           Β 
Φίλιππος    Γαυγάμηλα 
Λέων Γ’ Ίσαυρος   Άλωση της Κωνσταντινούπολης 
Θεμιστοκλής   Εκλογή 
Λεωνίδας    μάχη  στη Σαλαμίνα 
Μ. Αλέξανδρος   μάχη στις Θερμοπύλες 
Μωάμεθ Β’   μάχη στη Χαιρώνεια 
 
(Μονάδες  12) 
 
2. Να αποδώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων: 
Αλληλέγγυον,  Λατιφούντια, Πανδιδακτήριον, Συμπολιτείες, Θέματα. 
(Μονάδες  15) 
 
3. Τι γνωρίζετε για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους και 
ποια ήταν τα βαθύτερα αίτια της πτώσης;      (Μονάδες  15) 
 
4. Ποια ήταν τα αίτια των Σταυροφοριών και τι γνωρίζετε για την Δ’ Σταυροφορία;           

(Μονάδες  10) 
 
ΟΜΑΔΑ  Β’ 
1. Με βάση την πηγή και τις ιστορικές σας γνώσεις, να γράψετε ποιο ήταν το έργο 

του     Μ. Κωνσταντίνου και να το αξιολογήσετε.  (Μονάδες  25) 
 
Ήταν πραγματικά «Μέγας»  ο Κωνσταντίνος; 
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 μια γενεά είχε γνωρίσει τους πλέον 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. 
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2. Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να κρίνετε τις συνέπειες του β’ αποικισμού.   

(Μονάδες  25) 
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