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ΘΕΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΜΑΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ 
 
Να απαντήσετε σε έξι (6) από τα εννέα (9) παρακάτω θέματα: 
 
ΘΕΜΑ 1 
Η κρίση της Εικονομαχίας: πότε ξεκίνησε, για ποιο λόγο και από ποιον, ποια ήταν η διαφορά, 
σε ποιες παρατάξεις χωρίστηκαν, πότε και πως έληξε, από ποιον; 
 
ΘΕΜΑ 2 
Η μάχες του Μαραθώνα και των Θερμοπυλών: πότε έγιναν, ποιοι ήταν οι αρχηγοί των ελληνι-
κών και περσικών στρατευμάτων και ποια η έκβασή τους; 
 
ΘΕΜΑ 3 
Τι γνωρίζετε για τις Σταυροφορίες; Ποιος τις οργάνωσε; Τι σκοπό είχαν; 
 
ΘΕΜΑ 4 
Η Βυζαντινή Αυτοκρατορία: πότε ιδρύθηκε, από ποιον, ποια πρωτεύουσα είχε, πότε και από 
ποιους έγινε η πρώτη άλωσή της, πότε ακριβώς αλώθηκε για δεύτερη και τελευταία φορά, από 
ποιον, ποιος ήταν ο τελευταίος της αυτοκράτορας; 
 
ΘΕΜΑ 5 
Να απαντήσετε στις ακόλουθες ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής: 
1. Ξακουστός βασιλιάς της Ηπείρου κατά την ελληνιστική περίοδο: 
α. Αλέξανδρος Α΄ 
β. Πύρρος 
γ. Πεισίστρατος 
δ. Αντίπατρος 
2. Θεωρείται πατέρας της Ιστορίας: 
α. Θουκυδίδης 
β. Ηρόδοτος 
γ. Ξενοφώντας 
δ. Σωκράτης 
3. Δάσκαλος του Μεγάλου Αλεξάνδρου: 
α. Πλάτωνας 
β. Σωκράτης 
γ. Αριστοτέλης 
δ. Σοφοκλής 
4. Η γλώσσα που επικράτησε στις περιοχές που κατέκτησε ο Μέγας Αλέξανδρος ονομάστηκε: 
α. ελληνιστική κοινή 
β. μακεδονική διάλεκτος 
γ. αλεξανδρινό τυπικό 
δ. αττική διάλεκτος 
 
 
ΘΕΜΑ 6 



 

 

Στις παρακάτω ερωτήσεις να απαντήσετε «Σωστό» ή «Λάθος»: 
1. Πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου ήταν ο Φίλιππος Β΄ 
2. Ο Σοφοκλής υπήρξε ξακουστός μαθηματικός της αρχαιότητας 
3. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος ξεκίνησε το 431 πΧ 
4. Ο Επαμεινώνδας και ο Πελοπίδας ήταν σπουδαίοι Θηβαίοι στρατηγοί 
5. Σύμφωνα με το μύθο ιδρυτές της Ρώμης ήταν ο Ιούλιος Καίσαρας και ο Οκταβιανός 
6. Η εκστρατεία του Μ. Αλεξάνδρου στη Μ. Ασία σκοπό είχε την ανακάλυψη νέων τόπων 
7. Η θρησκεία του Ισλάμ ιδρύθηκε από τον Μωάμεθ στις αρχές του 7ου αι. μΧ 
8. Ο Πελοποννησιακός πόλεμος έληξε με νικητές τους Θηβαίους 

 
ΘΕΜΑ 7 
Να αντιστοιχήσετε τα ονόματα της πρώτης στήλης με τη σωστή ιδιότητα της δεύτερης στήλης: 
 

1. Αριστοφάνης 
2. Νέρωνας 
3. Ιουστινιανός 
4. Αρχιμήδης 
5. Όμηρος 
6. Πλάτωνας 
7. Μάρκος Αντώνιος 
8. Δημοσθένης 

α. ρωμαίος στρατηγός 
β. μαθηματικός της ελληνιστικής περιόδου 
γ. ρήτορας 
δ. επικός ποιητής 
ε. κωμικός ποιητής 
στ. βυζαντινός αυτοκράτορας 
ζ. φιλόσοφος 
η. ρωμαίος αυτοκράτορας 

 
ΘΕΜΑ 8 
α. Ποιοι θεοί αποτελούσαν το δωδεκάθεο; 
β. Να γράψετε τρεις σημαντικούς Αγώνες των αρχαίων Ελλήνων 
 
ΘΕΜΑ 9 
Διαβάζοντας το παρακάτω απόσπασμα και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να περιγρά-
ψετε την κατάσταση που επικράτησε στη αυτοκρατορία του Μ. Αλεξάνδρου μετά το θάνατό του: 
 
«Το 301 ο συνασπισμός Κασσάνδρου, Λυσιμάχου και Σελεύκου (ο τελευταίος έφερε 
και τους 500 ελέφαντές του) ανάγκασε τις ενωμένες δυνάμεις του Αντιγόνου και του Δη-
μητρίου (ο πατέρας του τον είχε ανακαλέσει από την Ευρώπη) να δώσουν μάχη στην 
Ιψό της Φρυγίας, όπου και υπέστησαν συντριπτική ήττα. Ο Αντίγονος σκοτώθηκε και ο 
Δημήτριος τράπηκε σε φυγή. Όταν μοιράστηκε η λεία, ο Λυσίμαχος πήρε το μεγαλύτε-
ρο μέρος της Μ. Ασίας ως τον Ταύρο και ο Πτολεμαίος, που είχε εκστρατεύσει ανεξάρ-
τητα στην Παλαιστίνη, πήρε όλες τις περιοχές νότια του Αράδου και της Δαμασκού, την 
Κιλικία και τμήματα της Λυκίας και της Πισιδίας. Η Ιψός κατάργησε κάθε αυταπάτη περί 
δήθεν ενιαίας αυτοκρατορίας και παρά το γεγονός ότι το βασίλειο του Λυσιμάχου πατού-
σε και στις δύο πλευρές των Στενών, η Ασία και η Ευρώπη στο εξής θα ακολουθήσουν 
διαφορετικούς δρόμους.» 
F. Walbank, Ο Ελληνιστικός κόσμος, σ. 76 
 
[τα θέματα 5, 6 και 7 να απαντηθούν στην κόλλα αναφοράς και όχι πάνω στη φωτοτυπία] 
 
       


