
 ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

1. Πού αναπτύχθηκε ο μινωικός πολιτισμός, ποιοι λόγοι ευνόησαν την ανάπτυξη 
του, ποιος αρχαιολόγος τον έφερε στο φως και πού οφείλεται το όνομα του 
πολιτισμού αυτού;

β) Ποια είναι τα σπουδαιότερα μινωικά κέντρα; 

 γ) Περιγραφή μινωικού ανακτόρου  

2. Ποια θέση κατείχε η γυναίκα στην κοινωνία της Κρήτης και από πού το 
συμπεραίνουμε;  

3. Μινωική θρησκεία: ιερά σύμβολα - ζώα, ταυροκαθάψια

 4.  Πού φαίνεται ο ειρηνικός χαρακτήρας του μινωικού πολιτισμού;

 5. Ποια στοιχεία μαρτυρούν την παρουσία των Αχαιών στην Κρήτη μετά το 
1450 π.Χ.;  

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

 6. Πότε αναπτύχθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός και πού οφείλει το όνομα του; 
.  

 7. «Οι Μυκηναίοι ήταν πολεμικός λαός». Να υποστηρίξετε την άποψη αυτή με 
επιχειρήματα,  

 8.Να δώσετε βασικές πληροφορίες για τα εξής:

Μυκηναϊκό ανάκτορο   Κυκλώπεια τείχη  Θολωτοί τάφοι

9. Σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της 
Μεσογείου βρέθηκαν μυκηναϊκά αγγεία

10. Ποια ήταν τα αίτια της παρακμής των Μυκηναίων; 

 11. Από πού φαίνεται ο ελληνικός χαρακτήρας του μυκηναϊκού πολιτισμού;  

12. Ποια τα αίτια του Α' ελληνικού αποικισμού;

  ΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ (σελ. 94-144) 

13. Ποια.τα αίτια του Β' ελληνικού αποικισμού; (οικονομικά + πολιτικά )

  

14.  Ποια αποτελέσματα είχε η αποικιακή εξάπλωση στον οικονομικό, 
κοινωνικό, και πολιτιστικό τομέα;  



15.Να περιγράψετε την τελετή αναχώρησης για την ίδρυση μιας αποικίας και 
να εξηγήσετε τις σχέσεις ανάμεσα στη μητρόπολη και την αποικία.   

Το κράτος της Σπάρτης

16 .Σε ποιες κοινωνικές τάξεις ήταν χωρισμένοι οι κάτοικοι του σπαρτιατικού 
κράτους, ποια τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις της καθεμιάς, 

17.  Ποιος ήταν ο βασικός σκοπός και ποια τα αποτελέσματα της σπαρτιατικής 
αγωγής; Ποια τα θετικά και ποια τα αρνητικά της αγωγής αυτής;  

 18.Να δώσετε πληροφορίες για τα εξής: 

 Λακωνισμός,  Απέλλα,    Γερουσία,Έφοροι

 19.      Ποια ήταν η αγωγή των αγοριών και πώς ήταν η ζωή των ανδρών;   

20.      Ποια ήταν η θέση της γυναίκας στην αρχαία Σπάρτη; Συγκρίνετέ την με 
τη θέση της γυναίκας στην αρχαία Αθήνα 

Το κράτος της Αθήνας - Νομοθεσία του  Σόλωνα

21  α) Τι ήταν η Σεισάχθεια και ποιους νόμους περιλάμβανε

   Μεταρρυθμίσεις Κλεισθένη 

22.  α) Πώς χώρισε ο Κλεισθένης τους πολίτες και γιατί; 

β) Ποια όργανα εξουσίας όρισε; 

23.Η εκκλησία του δήμου ήταν το κυρίαρχο όργανο της αθηναϊκής 
δημοκρατίας. Να δικαιολογήσετε την άποψη αυτή και να τη συγκρίνετε με την 
Απέλλα. 

24.      Να δικαιολογήσετε με επιχειρήματα την άποψη ότι ο Κλεισθένης υπήρξε 
ο θεμελιωτής της αθηναϊκής δημοκρατίας.

 25.       Τι ήταν:   ο οστρακισμός

 Πανελλήνιοι δεσμοί

26.       Να αναφέρετε τέσσερις πανελλήνιους δεσμούς που συνέδεαν τους-
αρχαίους Έλληνες. Να δώσετε σύντομες πληροφορίες για τον καθένα από 
αυτούς.

Πολιτισμός αρχαϊκών χρόνων.

 27.  Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί διαμορφώνονται κατά τα αρχαϊκά χρόνια, 
ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποια τα μέρη ενός ελληνικού ναού;   



28.Να δώσετε πληροφορίες για τα εξής: α) κούροι-κόρες,  β)μελανόμορφα και 
ερυθρόμορφα αγγεία

 ΚΛΑΣΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ. (Σελ, 146-233)

Περσικοί πόλεμοι.

29.     Ποια ήταν τα αίτια και ποια η αφορμή (πρόφαση) των περσικών 
πολέμων;  

30.     Πού οφείλεται η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα και ποια η σημασία 
της νίκης αυτής; 

31.     Ποια σημασία είχε, για τους ίδιους τους Έλληνες και για την Ευρώπη, η 
νίκη κατά των Περσών; 

32.Ποια πλεονεκτήματα διέθεταν οι Έλληνες απέναντι στους Πέρσες και πώς 
αυτά τους βοήθησαν να νικήσουν;

 Οι Έλληνες είχαν ικανότατους αρχηγούς.
 Πολεμούσαν γιατί αγαπούσαν την ελευθερία τους και δεν ήθελαν να τη 

χάσουν.
 Πολεμούσαν ενωμένοι για να σώσουν την πατρίδα τους ενώ οι Πέρσες 

γιατί έτσι τους διέταξε ο Πέρσης βασιλιάς .
 Υπερτερούσαν στον οπλισμό και στην πολεμική εξάρτυση.
 Ο στρατός τους ήταν ομοιογενής σε αντίθεση με το στρατό των Περσών 

που ήταν ένα μωσαϊκό εθνοτήτων 

  

33.     Ποιες αποφάσεις πάρθηκαν στο συνέδριο που έγινε στον Ισθμό της 
Κορίνθου το 481 π.Χ. και γιατί θεωρείται ως πολύ σημαντικό γεγονός της 
ελληνικής ιστορίας;  

34.0 Θεμιστοκλής χαρακτηρίζεται ως διορατικός. Να δικαιολογήσετε το 
χαρακτηρισμό (δύο λόγους).

Κατάλαβε ότι ο περσικός κίνδυνος θα ξαναπαρουσιαζόταν και ότι μόνο η ναυτική 
δύναμη θα μπορούσε να τον αποκρούσει. 

Κατάλαβε ότι μόνο σε στενό χώρο υπήρχαν ελπίδες επιτυχίας, γιατί εκεί θα ήταν 
δύσκολοι οι ελιγμοί των μεγάλων πλοίων του περσικού στόλου. Αντίθετα σε 
ανοιχτή θάλασσα θα μπορούσαν οι Πέρσες να αξιοποιήσουν αριθμητική τους 
υπεροχή και να κυκλώσουν τους Έλληνες.

35. Ποιος ο σκοπός της εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα και ποια η διαφορά με 
την εκπαίδευση της Σπάρτης;

36.  Να εξηγήσετε τους όρους: θεωρικά, μέτοικοι, λειτουργίες



Πελοποννησιακός πόλεμος.

37. Ποια τα αίτια (πολιτικά + οικονομικά) και ποιες οι αφορμές του 

πελοποννησιακού πολέμου, ποιοι οι αντίπαλοι συνασπισμοί και σε ποιο 

τομέα υπερείχε ο καθένας; 
 

38. Γιατί οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν να ζητήσουν τη βοήθεια των Περσών 

στη  διάρκεια  του  πελοποννησιακού  πολέμου;  Πώς  κρίνετε  την  ενέργεια 

τους; 

 

39.  Ποια μάχη έκρινε το τέλος του πολέμου, ποιο το αποτέλεσμα της και ποιοι οι 
όροι της ειρήνης του 404 π.Χ.;

.

 

41.    Ποιες ήταν οι οικονομικές-υλικές, ηθικές και πολιτικές συνέπειες του 

πελοποννησιακού πολέμου;
 
Οι συνέπειες ήταν τραγικές και από υλική πλευρά (οικονομική καταστροφή, 

ερείπια,  μαρασμός  του  εμπορίου  και  γενικότερα  της  οικονομικής 
δραστηριότητας)  και  από  πλευράς  ανθρώπινων  θυμάτων  (χιλιάδες  νεκροί, 
αιχμάλωτοι, τραυματίες κλπ.). 

 
Τραγικότερη όμως υπήρξε η ηθική κατάπτωση του ελληνικού κόσμοι και  η 

επικράτηση της δολιότητας και του δικαίου του ισχυρότερου. 
 
Τέλος σβήστηκε κάθε ελπίδα πολιτικής ένωσης των Ελλήνων κάτω από την 

ηγεσία  κάποιας  ισχυρής  πόλης-κράτους  και  οι  Πέρσες  έγιναν  ρυθμιστές  της 
πολιτικής ζωής της Ελλάδας.

 

Οι ερωτήσεις βασίστηκαν πάνω στον ακόλουθο σύνδεσμο 
http://pilavakis.tripod.com/new_page_76.htm


