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Τι πρέπει να ξέρω για την επανάληψη: 

 
Αιτίες του πολέμου 

·        Είχαν διαφορετικά πολιτεύματα και τρόπο ζωής. 

·        Η μεγάλη δύναμη της Αθήνας ανησυχεί τη Σπάρτη. 

·        Οικονομικοί λόγοι (εμπόριο της Αθήνας στο Ιόνιο και στην 

Ιταλία) 

Αφορμές του πολέμου 

·        Η βοήθεια των Αθηναίων στην Κέρκυρα 

·        Οι  Κορίνθιοι  προσπαθούν  να βλάψουν τους Αθηναίους στη 

Μακεδονία 

 

ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ 

Αθηναϊκή συμμαχία (ισχυρή στη Θάλασσα) 

Πελοποννησιακή συμμαχία( ισχυρή στην στεριά) 

 

ΠΟΛΕΜΟΣ 

1Η ΦΑΣΗ  432 -421 

Εισβολή Σπαρτιατών στην Αττική – επιδρομές Αθηναίων στα 

παράλια της Πελοποννήσου. 

Λοιμός – Θάνατος Περικλή. 

Ο πόλεμος μεταφέρεται σε άλλες περιοχές (Μακεδονία) 

Νικίεια ειρήνη (421) 

 

2Η ΦΑΣΗ (415 – 413) 

Ο Αλκιβιάδης (Αθηναίοι) οργανώνει εκστρατεία στη Σικελία 

εναντίον των Συρακουσών. Πανωλεθρία των Αθηναίων 

 

3Η  ΦΑΣΗ (413 -404) 

Οι Σπαρτιάτες κάνουν ισχυρό στόλο με χρήματα των Περσών. 

Ναυμαχία Αργινούσες –Νίκη Αθηναίων 

Ναυμαχία Αιγός Ποταμούς – Καταστροφή αθηναϊκού στόλου 

Υπογραφή ειρήνης 

Όροι ειρήνης 



Να γκρεμίσουν τα Μακρά τείχη και 

να παραδώσουν τα καράβια τους εκτός από 12 

 

ΗΓΕΜΟΝΙΑ ΣΠΑΡΤΗΣ 

 

Ολιγαρχικά πολιτεύματα σε όλες της πόλεις 

Βοήθεια στον Κύρο εναντίον Αρταξέρξη 

Βοήθεια στις πόλεις της Μ. Ασίας (Αγησίλαος) 

Συμμαχία Αθήνας – Κορίνθου  – Θήβας  εναντίον Σπάρτης 

 

ΒΟΙΩΤΙΚΟΣ Ή ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

Μάχη Κορώνειας Νίκη Σπάρτης 

Ναυμαχία Κνίδο Ήττα της Σπάρτης. 

Συμφωνία Σπάρτης –Περσών για Ειρήνη (Ανταλκίδεια ειρήνη) 

Ταπεινωτική για τους Έλληνες 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΤΕΣΤ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

1. Ξεχωρίζω την αιτία από την αφορμή του Πελοποννησιακού 

πολέμου 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



2. Συμπληρώνω με λέξεις ή ημερομηνίες τα κενά: 

1. Ο Πελ. Πόλεμος  κράτησε από το……… π.Χ. ως το ……… 

π.Χ. και ήταν ένας ……………… πόλεμος. 

2. Ηγέτης των Αθηναίων ήταν ο ………………… 

3. οι Αθηναίοι ζούσαν το πρώτο έτος του πολέμου 

στριμωγμένοι στα ……………   ……………  και στη συνέχεια 

υπέφεραν από το …………… 

4. Μετά το τέλος του πολέμου οι Σπαρτιάτες 

κυριάρχησαν σ’ όλη την Ελλάδα, κατάργησαν τα ………………… 

πολιτεύματα κι επέβαλαν………………… πολιτεύματα. 

5. Στην Αθήνα , οι 30 φίλοι των Σπαρτιατών , 

ονομάζονταν ……………… ……………………… 

6. Τελικά , η Σπάρτη νικήθηκε  κι έτσι αναγκάστηκε να 

κλείσει με τους Πέρσες την ειρήνη του …………………… 

 

 

3. Σημειώνω   ν    στις σωστές προτάσεις. 

Α. Τον Πελοποννησιακό πόλεμο τον ονομάζουμε έτσι γιατί: 

Όλες οι μάχες έγιναν στην Πελοπόννησο 

Κύριος αντίπαλος της Αθήνας ήταν η Πελοποννησιακή Συμμαχία μ’ 

επικεφαλής τη Σπάρτη. 

 

     Β. Η τελική νίκη των Σπαρτιατών οφείλεται: 

  Στην απόκτηση στόλου με τη βοήθεια των Περσών. 

  Στο αποκλεισμό των Αθηναίων από τους Θηβαίους. 

 

   Γ. Η Σπάρτη έκλεισε με τους Πέρσες ταπεινωτική για τους 

Έλληνες  Ειρήνη γιατί: 

  Φοβήθηκε ότι θα έχανε την κυριαρχία. 

  Χρωστούσε χάρη στους Πέρσες. 

 

 

 

 



4. Απαντώ με λίγα λόγια στις παρακάτω ερωτήσεις: 

     

     Η  Αθήνα και η Σπάρτη, στη διάρκεια του 

Πελοποννησιακού πολέμου   συνεργάστηκαν με τους Πέρσες- 

τους μέχρι πριν λίγα χρόνια εχθρούς τους. 

 

4α .Γιατί το έκαναν αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

4β. Γιατί η συνεργασία αυτή  ήταν καταστροφική για τους Έλληνες; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

      

 

 5. Με ποια αφορμή ξεκίνησε ο Πελοποννησιακός πόλεμος; 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 6. Ποιες συμμαχίες ήρθαν αντιμέτωπες στον πελοποννησιακό 

πόλεμο; 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 7. Πώς εξελίχθηκε και πώς τελείωσε ο πελοποννησιακός 

πόλεμος; 

 

 ………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

  

8. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Σπαρτιάτες μετά τη νίκη τους 

στον πελοποννησιακό πόλεμο; 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Ποιο σημαντικό γεγονός επηρέασε την Αθήνα κατά τη 

διάρκεια του πελοποννησιακού πολέμου  και γιατί; 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

10. Ποια ήταν η αιτία του πελοποννησιακού πολέμου; 

 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ   ΣΤΗΝ   ΙΣΤΟΡΙΑ 
 

Ο  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ  ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

 

 

1. Βάζω  τα  γεγονότα  στη  σωστή  χρονολογική  τους  σειρά: 

    Οι  Σπαρτιάτες  ενοχλήθηκαν  από  τις  εμπορικές  συναλλαγές των  

Αθηναίων  στην  Κάτω  Ιταλία. 

  Οι  Κερκυραίοι  ζήτησαν  τη  βοήθεια  των  Αθηναίων. 

  Οι  περισσότερες  πολεις  της  Πελοποννήσου  συμμάχησαν  εναντίον  

της  Αθήνας. 

  Η  αφορμή  δόθηκε  και  ο  πόλεμος  άρχισε. 

  Οι  σχέσεις  Αθήνας  και  Σπάρτης  δεν  ήταν  καλές. 

   Έγινε  μια τελευταία  προσπάθεια  να  τα  βρουν  οι  δυο  αντίπαλοι, μα  

στάθηκε  αδύνατο. 

  

 

 

 

2.  Ποια  ήταν  η  αιτία  και  ποια  η  αφορμή  του  πελοποννησιακού 

πολέμου; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Κάνε  τις  αντιστοιχίσεις: 

 

 

Έναρξη  του  πελοποννησιακού  πολέμου                              421π.Χ 

 

 Νικίειος  ειρήνη                                                                 431 π.Χ 

 

 Ναυμαχία  Αργινουσών                                                       406 π.Χ 

 

Τέλος  του  πελοποννησιακού  πολέμου                                415-413 π.Χ 



 

Σικελική  εκστρατεία                                                           404 π. Χ 

 

 

4. Γράφω  Σ  για  το  σωστό  και  Λ  για  το  λάθος:: 

 

 Τους  Αθηναίους  προστάτευσαν  τα  Μακρά  τείχη  από  την  

επίθεση  των  Σπαρτιατών.  _____ 

 Ο  Αλκιβιαδης  παρέσυρε  τους  Αθηναίους  στη  Σικελική  

εκστρατεία._____ 

Στη  ναυμαχία  των  Αργινουσών  νίκησαν  οι  Σπαρτιάτες.  

_____ 

Το  421 π.Χ  υπογράφτηκε  η  Νικίειος  ειρήνη.  ____ 

Στη  μάχη  στους  Αιγός  ποταμούς  ηττήθηκαν  οι  Αθηναίοι.  

____ 

Ο  Περικλής  πέθανε  από  λοιμό  το  δεύτερο  έτος  του  

πολέμου.  ____ 

Μετά  την  ήττα  των  Αθηναίων  στην  Αθήνα  κυβέρνησαν  οι  

τριάκοντα  τύραννοι. __ 

6. 

 

 1. Ένας σοβαρός λόγος για να γίνει κάτι είναι η 

_____________. 

2. Η δικαιολογία που χρησιμοποιεί κάποιος για να κάνει κάτι είναι 

η ____________. 

3. Ο πόλεμος που γίνεται ανάμεσα σε ανθρώπους του ίδιου 

κράτους ονομάζεται  

_______________. 

4. Αντιμέτωπες στον πελοποννησιακό πόλεμο ήταν δύο πολύ 

μεγάλες συμμαχίες, η 

_____________________ και η _____________. 

5. Οι αντίπαλοι πολεμούσαν από την __________ ως το 

_______________ και σταματούσαν το ______________. 

6. Τα μεγάλα τείχη που προστάτευαν την Αθήνα και τον Πειραιά 

ονομάζονταν ________________. 



7. Οι Αθηναίοι έκαναν εκστρατεία στη Σικελία εναντίον των 

__________________. 

8. Η μεταδοτική ασθένεια που προκαλούσε το θάνατο στην Αθήνα 

ονομαζόταν ______. 

9. Στη ναυμαχία που έγινε στις ________________ νίκησαν οι 

Αθηναίοι, ενώ στη 

ναυμαχία που έγινε στους _________ ____________ νίκησαν 

οι Σπαρτιάτες. 

10. Στην Περσία βασίλευε ο _________ ο οποίος είχε διώξει 

από το θρόνο τον  

αδερφό του, _______________. 

11. Η ειρήνη που υπέγραψαν οι Σπαρτιάτες με τους Πέρσες 

ονομάστηκε ___________ 

_________ και πήρε το όνομά της από το ναύαρχο 

_____________. 
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Tετάρτη τάξη 

 
 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 
διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, AdobePDF, 
καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint  

 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 
 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 
 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 
 

http://www.slideshare.net/iliasili 
 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/


 
 

 

 

 


