
O ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1)Πότε, 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; 

2)Ποια είναι τα σπουδαιότερα μινωικά κέντρα; 

3)Να περιγράψετε το μινωικό ανάκτορο. 

4)Ποιοι  λόγοι οδήγησαν στην επινόηση της γραφής και ποιες γραφές 

εμφανίστηκαν στη μινωική Κρήτη; 

5)Ποια ήταν τα γενικά χαρακτηριστικά της μινωικής τέχνης, από πού 

αντλούσε τα θέματά της; 

6)Τι ήταν τα καμαραϊκά αγγεία; 

7) Ποια θέση κατείχε η γυναίκα στην κοινωνία της Κρήτης και από πού το 

συμπεραίνουμε;  

8)Ποια ήταν τα ιερά σύμβολα της μινωικής θρησκείας; 

9)Τι ήταν τα ταυροκαθάψια; 

 

Ο ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1)Πότε αναπτύχθηκε ο μυκηναϊκός πολιτισμός και πού οφείλει το όνομα του; 

Ποιος αρχαιολόγος έφερε στο φως τα σημαντικότερα ευρήματα του 

μυκηναϊκού πολιτισμού; 

2)Σχέση μινωικού με τον μυκηναϊκό πολιτισμό -τομείς στους οποίους 

επηρεάστηκε ο μυκηναϊκός από τον μινωικό σύμφωνα και με το παράθεμα σελ. 

30 . 

3)Ποια είναι τα κοινά στοιχεία μεταξύ των μυκηναϊκών κέντρων, ώστε να 

μπορούμε να μιλάμε για έναν ενιαίο μυκηναϊκό πολιτισμό; 

4)Πώς ήταν οργανωμένη η μυκηναϊκή κοινωνία; 

5)Ποια γραφή χρησιμοποιούσαν οι Μυκηναίοι; 

6)Σε ποιο συμπέρασμα σας οδηγεί το γεγονός ότι σε πολλές περιοχές της 

Μεσογείου βρέθηκαν μυκηναϊκά αγγεία; 

6)Ποιοι είναι οι πιθανοί λόγοι που οδηγούν κατά το 1200 π.Χ. σε παρακμή;  



 Η ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

1) Ποια γραφή εμφανίζεται κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα, από πού προήλθε και 

ποια είναι τα αποτελέσματα της καθιέρωσης αυτής της γραφής; 

2) Πώς  ονομάζεται η τέχνη της περιόδου μεταξύ 11ου-8ου αιώνα π.Χ. και 

γιατί; 

 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ( Να ορίσετε χρονικά την περίοδο) 

1. ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ 

1) Ποια  ήταν τα αίτια του Β' ελληνικού αποικισμού;  

2) Ποια αποτελέσματα είχε η αποικιακή εξάπλωση στον οικονομικό, 

κοινωνικό, και πολιτιστικό τομέα;  

3) Ποια περιοχή ονομάστηκε Μ. Ελλάδα και γιατί; 

4) Να περιγράψετε τη διαδικασία για την ίδρυση μιας αποικίας, την τελετή 

αναχώρησης προς αυτήν και να εξηγήσετε τις σχέσεις ανάμεσα στη 

μητρόπολη και την αποικία. 

2. Η ΠΟΛΗ -ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ 

1) Πότε και για ποιο λόγο ιδρύθηκαν, κατά τον Αριστοτέλη, οι πόλεις-κράτη; 

2) Τι ήταν η οπλιτική φάλαγγα, ποιοι συμμετείχαν σ’ αυτήν και ποια η σημασία 

της; 

3. ΣΠΑΡΤΗ 

1) Σε ποιες κοινωνικές τάξεις ήταν χωρισμένοι οι κάτοικοι του σπαρτιατικού 

κράτους, ποια ήταν τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις της καθεμιάς; 

2) Ποια όργανα  ασκούσαν την εξουσία στη Σπάρτη; 

3) Σύγκριση Απέλλας και Εκκλησίας του Δήμου. 

4) Τι περιελάμβανε η αγωγή των νέων στη Σπάρτη και σε τι 

αποσκοπούσε;(για την απάντηση  λάβετε υπόψη τα παραθέματα στη σελ. 49)  

5) Τι ήταν ο <<λακωνισμός>>; (πηγή σελ.49) 

4. ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ 

Να προσδιορίσετε τους όρους <<Κυλώνειο άγος>>, <<Δρακόντιοι νόμοι>> 



5. ΑΘΗΝΑ:ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

1) Τι ήταν η Σεισάχθεια και ποιους νόμους περιλάμβανε ; 

2) Πώς χώρισε ο Κλεισθένης τους πολίτες της Αθήνας και γιατί; 

3) Τι γνωρίζετε για το νόμο του οστρακισμού; 

6. ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ ΣΥΓΚΡΟΥΟΝΤΑΙ 

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

2) Πού οφείλεται η νίκη των Ελλήνων στο Μαραθώνα και ποια η σημασία της 

νίκης αυτής; 

3)Η ναυμαχία στη Σαλαμίνα -ο ρόλος του Θεμιστοκλή . 

4) Ποια σημασία είχε, για τους ίδιους τους Έλληνες και για την Ευρώπη, η 

νίκη κατά των Περσών; 

7. ΤΕΧΝΗ 

1)  Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί διαμορφώνονται κατά τα αρχαϊκά χρόνια, 

ποια τα χαρακτηριστικά τους και ποια τα μέρη ενός ελληνικού ναού;  

2) Να δώσετε πληροφορίες για τα εξής: α) κούροι-κόρες,  β) μελανόμορφα 

και ερυθρόμορφα αγγεία . 

 

ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431π.Χ.) 

1. Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΔΗΛΟΥ-Η ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ 

ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΗΓΕΜΟΝΙΑΣ 

1) Πότε και για ποιο λόγο συστάθηκε η συμμαχία της Δήλου; Ποιος ήταν ο 

τρόπος λειτουργίας της(οργάνωση) κατά τα χρόνια του Αριστείδη;Ποιος ήταν 

ο σκοπός της σύμφωνα με το Θουκυδίδη ,παράθεμα σελ. 70 . 

2)Ποια στοιχεία αποδεικνύουν τη μετατροπή της συμμαχίας σε όργανο 

επιβολής της αθηναϊκής ηγεμονίας; 

3) Με ποια συνθήκη ειρήνης τερματίζονται οι ελληνοπερσικοί πόλεμοι,  ποιο 

το περιεχόμενό της και ποια η σημασία της; 

2. ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ  ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ-Ο 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

1) Ποιο ήταν το πολιτικό πρόγραμμα του Περικλή; 



2)Ποιοι ήταν οι λόγοι ανοικοδόμησης δημόσιων έργων στην Αθήνα; 

3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ.ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

1) Ποιο ήταν το κυρίαρχο σώμα του αθηναϊκού πολιτεύματος στα χρόνια του 

Περικλή; Ποιες οι αρμοδιότητές του; 

2) Τι γνωρίζετε για την Ηλιαία; 

3) Τι ήταν οι λειτουργίες και ποιες ήταν οι κυριότερες στην αρχαία 

Αθήνα;(αναλυτικά κάθε λειτουργία ) 

4. Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

ΖΩΗ 

1) Ποιες ήταν οι τρεις μεγάλες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού της 

Αθήνας κατά τον 5ο αιώνα; (αναλυτικά στοιχεία για την καθεμία) 

2)Να συγκρίνετε τη θέση των δούλων στην Αθήνα με την αντίστοιχη των 

ειλώτων στη Σπάρτη. 

3)Ο ρόλος του άνδρα και της γυναίκας . 

4)Να συγκρίνετε την ανατροφή των παιδιών στην αρχαία Αθήνα με την 

αντίστοιχη των παιδιών στη Σπάρτη. 

5. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΟΡΦΩΣΗΣ-Ο ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΚΑΙ Η ΕΡΓΑΣΙΑ-Η 

ΑΘΗΝΑ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ 

α) Ποιος ο στόχος της εκπαίδευσης στην αρχαία Αθήνα; Ποιοι αναλάμβαναν 

την εκπαίδευση των παιδιών και των εφήβων στην αρχαία Αθήνα; (ο ρόλος 

του καθενός αναλυτικά)    

β) Ποιες ήταν οι κυριότερες γιορτές στην αρχαία Αθήνα σε ποιους θεούς 

ήταν αφιερωμένες ; 

 

 


