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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ  ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ     ΙΣΤΟΡΙΑΣ   

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΗ ΤΗΣ  Α΄ΛΥΚΕΙΟΥ  Σχολ. Ετος 2011-2012 

 

ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1. Εξηγήστε αναλυτικά τι σημαίνουν οι υπογραμμισμένοι όροι :  κατά την 

     παλαιοανακτορική περιοδο,υπάρχουν     στην  Κρήτη (Κνωσό,Φαιστό,Μάλια και  

     Ζάκρο): ανακτορα, γραφή, μινωική θαλασσοκρατία,  α΄ καταστροφή (1700). 

2 .Παρουσιάστε αναλυτικά ποια είναι ,κατά τη νεοανακτορική περίοδο, η κοινωνική   

    δραστηριότητα , η θέση της γυναίκας (και οι ασχολίες της),  η σχέση των   

     Κρητών με   άλλους λαούς. Τι γνωρίζετε για τη  β καταστροφή (1500) 

3  .Κατά την μετανακτορική εποχή επικρατούν στην περιοχή οι μυκηναίοι :με ποια  

    στοιχεία  οι   ιστορικοί το επιβεβαιώνουν; 

4. Με την βοήθεια των εικόνων παρουσιάστε  τα ιερά σύμβολα, τους  τόπους 

    λατρείας και   τις τελετές; 

5. Χαρακτηρίστε το ύφος της μινωικής τέχνης και περιγράψτε τους χώρους του  

   ανακτόρου.   

 

ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

1.    Ποια ελληνικά φύλα εγκαταστάθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα από το 1500-   

      1100π.χ.; 

2.   Που βρίσκονται τα σπουδαιότερα κέντρα του Μυκηναϊκού πολιτισμού; 

3.   Από ποια κείμενα αντλούμε  πληροφορίες για τους Μυκηναίους και ποιος έκανε  

      τις    πρώτες ανασκαφές; 

4. Ποια ήταν η γραφή των Μυκηναίων ,από ποιους αποκρυπτογραφήθηκε και τι  

    μαρτυρούν οι    πινακίδες της Πύλου; 

5.  Πώς ήταν οργανωμένη η κοινωνική και η οικονομική ζωή των Μυκηναίων γύρω  

     από το   μέγαρο-ακρόπολη (πηγή σελ.69) 

6.   Ποιες λέξεις και ποιες πληροφοριες γνωρίζουμε από τις πινακίδες της Πύλου; 

7.  Ποια σημασία του όρου βασιλεύς στους Μυκηναίους και ποια στα ομηρικά έπη; 

8.   Σε ποιες περιοχές επεκτείνεται η επιρροή των Μυκηναίων και πώς σχετίζεται η  

      εξάπλωση τους με τον Τρωικό πόλεμο ; 

9.    Για ποιους λογους τον 12
ο
 αιωνα παρακμάζουν Αιγύπτιοι,Χετταίοι και  

       Μυκηναίοι; 

10.  Ποια ενοποιητικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του  

       Μυκηναϊκού    πολιτισμού; 

11.  Πώς ήταν χτισμένο το μέγαρο (αρχιτεκτονική)και πώς ο θολωτός τάφος ;Ποιος  

      θολωτός τάφος είναι γνωστός; 

12.   Ποια τα χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών κατά τη μυκηναϊκή εποχή; 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΟΣ  - ΠΗΓΗΣ 

Παραθεμα 3(σελ.67) «οι πινακίδες της γραμμικής Β’γραφής» 

1.Από ποια είδη πηγών ,συμφωνα με το απόσπασμα ,αντλόυμε πληροφορίες για την 

ιστορία  των Μυκηναίων; Δώστε ένα παράδειγμα για κάθε μια από αυτές. 

2.Γιατί ο Chadwick χαρακτηρίζει τις πινακίδες «πηγή αδιάβλητης πληροφόρησης»; 

3.Ποιο συμπέρασμα μπορούμε να εξαγάγουμε από την πληροφορία του συγγραφέα ότι 

«τέτοια αγγεία …εξακακολουθούν να ανακαλύπτονται ολοένα περισσότερα»; 
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Παραθεμα 4 (σελ.69) «τα επαγγέλματα και οι ειδικευμέμοι τεχνίτες μέσα από τις 

πινακίδες της γραμμικής γραφης Β΄» 

1.Ποια στοιχεια του παραθέματος αποτέλουν γεγονότα και ποια υποθέσεις του 

συγγραφέα; 

2.Γιατί ο συγγραφέας θεωρεί ότι όταν «ο καθενας κάνει διαδοχικά το γεωργό,το χτίστη, 

τον ξυλουργό,ή ότι άλλο»,τότε υπάρχει «στοιχειώδης βαθμίδα πολιτισμού»; 

 

ΟΜΗΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

1. Πότε, από πού αντλούμε πληροφορίες για την ομηρική εποχή. Γιατί έχει 

χαρακτηριστεί ελληνικός μεσαίωνας; 

2. Τι πρεσβεύουν η καθεμιά από τις δύο θεωρίες για την κάθοδο των Δωριέων;  

3. Πρώτος ελληνικός αποικισμός 11
ος

 -9
ος

 αι. Από ποιες περιοχές έφυγαν και σε 

ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν οι α) Αιολείς β) Ίωνες και γ) Δωριείς;  

4. Ποια είναι η βάση της οικονομικής οργάνωσης κατά την ομηρική εποχή και 

με ποιους άλλους τρόπους εξασφάλιζαν τα αναγκαία αγαθά; 

5. «Άριστοι», «πλήθος», «δημιουργοί», «δούλοι» : πώς σχετίζονταν με τον 

«οίκο»;  

6. Τι σημαίνει φυλετική οργάνωση των πρώτων ελληνικών κοινωνιών και πώς 

προκύπτει αργότερα το πολίτευμα της βασιλείας; 

7. Μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι κατά τα ομηρικά χρόνια διακρίνονται τα 

πρώτα στοιχεία στα οποία θα θεμελιωθεί η αθηναϊκή δημοκρατία του 5
ου

 αι;  

8. Γραφή, θρησκεία, επική ποίηση, τέχνη: πώς διαμορφώνονται κατά την 

ομηρική εποχή;  

 

ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ  

1. Ποια είναι τα συστατικά της πόλης κράτους και ποιες είναι οι επιδιώξεις των 

πολιτών; 

2. Ποια είναι η σημασία του θεσμού της πόλης –κράτους και γιατί αποτελεί 

καινοτομία για την εξέλιξη του ελληνικού πολιτισμού; 

3. Τι προκάλεσε την κρίση του ομηρικού κόσμου και πως μεταλλάσσονται οι 

κοινωνικές τάξεις; 

4. Ποιες λύσεις δόθηκαν από το νέο σύστημα της πόλης-κράτους για την 

αντιμετώπιση της κρίσης του ομηρικού κόσμου; 

5. Τι σημαίνει ο όρος «αποικίζω» πότε έλαβε χώρα ο β΄αποικισμός και σε τι 

διαφέρει από τον α΄αποικισμό; 

6. Ποια είναι τα αίτια του β΄αποικισμού; 

7. Σε ποιες περιοχές εγκαταστάθηκαν οι Έλληνες κατά τον β αποικισμό; 

8. Ποιες οικονομικές μεταβολές διεξαγωγής του εμπορίου παρατηρούνται μετά 

τον β΄αποικισμό και  ποιες συνέπειες είχαν στη διοίκηση των πόλεων –κρατών;  

9. Πώς εξελίσσονται τα πολιτεύματα κατά την αρχαιότητα (ονομαστικά) 

10. Τι ήταν η «οπλιτική φάλαγγα»; 

11. Πώς αντιμετωπίστηκαν οι διαφορές μεταξύ ευγενών και πλήθους; 
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12. * Με ποια κριτήριο ασκούσαν την εξουσία στο ολιγαρχικό πολίτευμα, πώς 

προέκυπτε συνήθως το πολίτευμα της τυραννίας;  

13. Πού οδήγησαν οι τελευταίες μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Αθήνα (από τον 

Κλεισθένη  508);   

14. Πώς διαμορφώνεται ο πεζός λόγος κατά την αρχαϊκή εποχή;  

15. Ποιοι αρχιτεκτονικοί ρυθμοί δημιουργούνται κατά την αρχαϊκή εποχή, ποια η 

εξέλιξη της κεραμικής και της γλυπτικής; 

16. Ποια είναι τα πιο γνωστά Πανελλήνια ιερά και πώς σχετίζονται με τη λατρεία 

των θεών;  

17. *Περσικοί πόλεμοι :  το αίτιο  και η αφορμή,  οι βασικές μάχες  ( :χρονολογίες  

ονόματα αρχηγών  : Μαραθώνας, Θερμοπύλες, Σαλαμίνα, Πλαταιές, μάχη της 

Ιμέρας) 

18. Γιατί οι περσικοί πόλεμοι θεωρούνται «οι πρώτοι εθνικοί πόλεμοι»;  

 

ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ  

1.  Πώς επηρέασε την ψυχολογία των Ελλήνων της κλασικής εποχής οι νίκες τους επί  

      των Περσών; 

2.  Με ποιο τρόπο οι Πέρσες υποδαυλίζουν τον ανταγωνισμό των ελληνικών πόλεων  

     και ποιος τελικά ενώνει τους Έλληνες;  

3.  *Αθηναϊκή συμμαχία : πότε, έδρα, όροι, πώς εξελίσσεται η Αθηναϊκή συμμαχία;  

4.  Κίμων, ο Αθηναίος πολιτικός πριν τον Περικλή (: οι νίκες του επί των Περσών, η  

      πολιτική του, ο εξοστρακισμός του και η εμφάνιση του Περικλή) 

5.  Η επιστροφή του Κίμωνα και η Καλλίειος ή Κιμώνιος ειρήνη. 

6.  Ποια η άποψη του Θουκυδίδη σχετικά με τον τρόπο που ασκούσε την εξουσία ο  

      Περικλής;  

7.   Το δημοκρατικό πολίτευμα ενισχύεται με τις οικονομικές παροχές του Περικλή.  

      Ποιες είναι αυτές οι παροχές;   

8.    Από πού προέρχονται τα έσοδα του αθηναϊκού κράτους  

9.   Ποιο είναι το φορολογικό σύστημα την εποχή του Περικλή και τι είναι ο θεσμός  

      της    λειτουργίας; 

10.  Σε ποιους παράγοντες έχει τις ρίζες της η αντιπαράθεση μεταξύ Αθηναίων –  

       Σπαρτιατών;  

11.   Ποιες είναι οι φάσεις του Πελ. πολέμου και ποιες ήταν οι επιπτώσεις του στις  

        πόλεις και τους ανθρώπους;  

12.  Μετά τον πελοποννησιακό πόλεμο ακολουθεί μια άλλη σειρά συγκρούσεων, ο  

       Βοιωτικός ή Κορινθιακός πόλεμος.(395-386). Ποιοι συνασπισμοί πόλεων  

       σχηματίστηκαν, μεταξύ ποιων υπογράφεται ειρήνη και γιατί η ειρήνη αυτή  

       χαρακτηρίζεται ως «μειωτική για τον Ελληνισμό»;  

13.  Με ποιες μάχες αρχίζει και τελειώνει η Θηβαϊκή ηγεμονία;  

14. Πανελλήνια ιδέα: ποιος ήταν ο κύριος εκφραστής της και ποιος αντιτίθεται προς  

      την ιδέα αυτή;  

15.  Με ποιες ενέργειες ισχυροποίησε τη Μακεδονία ο Φίλιππος και με ποια μάχη  
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        επιβάλλεται ως αδιαφιλονίκητος ηγέτης των Ελλήνων; 

16.  Τι  συμφωνήθηκε στο συνέδριο στην Κόρινθο το 337;  

 

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (μελέτη Χάρτη σ. 110) 

1. Ποιο το έργο του Μ. Αλεξάνδρου στον στρατιωτικό τομέα;  

2.  «               «                        «              στον  πολιτικό τομέα;                         

3. «               «                        «              στον   οικονομικό τομέα;                         

4.  «               «                        «              στον  πολιτιστικό τομέα 

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  

1. Πώς αντιμετωπίστηκε το θέμα της διαδοχής μετά το θάνατο του Μ. 

Αλεξάνδρου; 

2. Ποιοι συνασπισμοί  κατά των μακεδόνων δημιουργήθηκαν μετά το θάνατο 

του Αλεξάνδρου και ποιες συνέπειες είχε   επικράτηση των Μακεδόνων 

3. Πόσα χρόνια κράτησαν οι συγκρούσεις  μεταξύ των στρατηγών, πού 

κατέληξαν και ποιος αναδείχτηκε ο επικρατέστερος εκ των διαδόχων; 

4. Ποια ήταν η πιο καθοριστική σύγκρουση που διαμέλισε την αυτοκρατορία 

του Μ. Αλεξάνδρου και ποια βασίλεια προέκυψαν; 

5. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά της διοίκηση των ελληνιστικού κόσμου ως προς 

το οικονομικό σύστημα,την κοινωνική οργάνωση και τις πολιτικές εξουσίες;  

6. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της βασιλείας  των Πτολεμαίων της 

Αιγύπτου; 

7. Ποια τα βασικά χαρακτηριστικά της βασιλείας  των Σελευκιδών στη Συρία; 

8. Στην κυρίως Ελλάδα σχηματίστηκαν:  2  βασίλεια, 4 πόλεις – κράτη.   

α) Ποια είναι τα βασίλεια του ελλαδικού χώρου , ονόματα κυβερνητών –νίκες 

τους 

β)  Ποιες είναι οι πόλεις –κράτη του ελλαδικού χώρου, ονόματα κυβερνώντων 

–νίκες τους. 

       9.  Για ποιο λόγο σχηματίζονται συμπολιτείες στον ελλαδικό χώρο και ποιες είναι  

            οι  δύο βασικότερες;  

9. Πώς χαρακτηρίζετε την πολιτειακή οργάνωση της Αιτωλικής ομοσπονδίας και  

ποιες      περιοχές της Ελλάδας περιελάμβανε; 

10. Ποιες περιοχές περιελάμβανε η Αχαϊκή συμπολιτεία , η πολιτειακή οργάνωσή  

της και    οι δυο γνωστότεροι στην ιστορία  ηγέτες της (ονομαστικά) 

 

Ο ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 

11. Σε ποιους λόγους οφείλεται ο οικουμενικός χαρακτήρας  του ελληνιστικού 

πολιτισμού και ποια στοιχεία αποδεικνύουν  την οικουμενικότητά του; 

12. Να περιγράψετε τις τρεις σπουδαίες πόλεις των ελληνιστικών χρόνων 

(Αλεξάνδρεια, Αντιόχεια, Πέργαμος) και να εξηγήσετε τους λόγους για τους 

οποίους θεωρήθηκαν ήδη από την αρχαιότητα λαμπρά πολιτιστικά κέντρα.  

13. Ποια μορφή της ελληνικής γλώσσας  προέκυψε κατά τους ελληνιστικούς 

χρόνους και γιατί;  



 5 

14.  Ποιες θεότητες λατρεύονταν κατά τους ελληνιστικούς χρόνους, για ποιους 

λόγους αναμειγνύονται οι θρησκευτικές πεποιθήσεις ή εμφανίζονται νέες 

θρησκείες; (Τι ακριβώς σημαίνει ο όρος θρησκευτικός συγκρητισμός; ) 

15. Αναζητήστε στο διαδίκτυο περισσότερα στοιχεία για τους : Θεόκριτο, 

Πολύβιο, Μένανδρο, Ζήνωνα (στωική φιλοσοφία), Επίκουρο (επικούρεια 

φιλοσοφία), Ευκλείδη, Αρχιμήδη, Γαληνό.  

 

                                  

   Ο ελληνισμός της Δύσης     8
ος

 – 6
ος

 αι.                                   

1.  Τι εννοούμε με τον όρο  Μεγάλη Ελλάδα 

2. Ποια προβλήματα επιλύθηκαν για τους Έλληνες όταν  αποίκισαν την δυτική 

Μεσόγειο; 

3. Ποια πολιτεύματα  επικράτησαν στις πόλεις της δυτ. Μεσογείου; 

4. Συρακούσες :  πότε, από ποιους ιδρύονται που βρίσκεται η πολη; 

5. Να επιβεβαιώσετε την άποψη ότι τα πολιτεύματα από αριστοκρατικά 

μεταβλήθηκαν σε τυραννικά (για το κράτος των Συρακουσών) 

6. Πώς σχετίζεται ο Πελοποννησιακός πόλεμος με τις Συρακουσες; 

7. Ποια ήταν η επίδραση  του ελληνικού πολιτισμού στο γηγενή πληθυσμό 

(Σικανοί, ιταλικά φύλα, Ετρούσκοι) [δες πηγή 4 σελ. 160] 

8. Φοίνικες ή Έλληνες οι πρώτοι  έμποροι της  δυτ. Μεσογείου; 

9. Για ποιο λόγο έγιναν γνωστά στην ιστορία τα παρακάτω ονόματα: 

(υπογραμμίσατε λίγες σειρές σχετικά με το έργο ή τη θεωρία του καθενός) 

- Ζάλευκος από τους Λοκρούς της Κ. Ιταλίας 

- Χαρώνδας από την Κατάνη 

- Ξενοφάνης ο Κολοφώνιος 

- Παρμενίδης  ο Ελεάτης 

- Εμπεδοκλής από τον Ακραγαντα 

- Γοργίας από τους Λεοντίνους 

- Αρχιμήδης ο Συρακούσιος 

10.   Με τι ασχολούνταν οι Καρχηδόνιοι; 

11.   Πού επεκτάθηκε η κυριαρχία των Καρχηδονίων και γιατί οι σχέσεις τους με 

τους Έλληνες της Δύσης  ΔΕΝ ήταν ποτέ φιλικές; 

ΟΙ ΛΑΟΙ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ    ΚΑΙ Ο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 

ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (8ος-3ος αι)         (σ. 168-178)                                                      

1. Σημειώστε στο χάρτη του βιβλίου σας (σ. 168) τις εξής περιοχές στην Ιταλική 

χερσόνησο:  Τοσκάνη, Λάτιο,  Καμπανία, Απουλία, Τυρρηνικό πέλαγος, 

Αδριατική θάλασσα,   οροσειρά  Απέννινα. 

2. Ποια η μυθολογική εκδοχή και ποια η άποψη των αρχαιολόγων σχετικά με 

την ίδρυση της Ρώμης; 

3. Ποιες είναι οι κοινωνικές τάξεις κατά την περίοδο της βασιλείας μέχρι το 509; 

4. Τι  μορφή είχε ακριβώς το πολίτευμα που οι Ρωμαίοι ονόμαζαν 

δημοκρατικό; (Res publica) 

5. Τι δικαιώματα κατάφεραν να αποκτήσουν μετά από αγώνες οι πληβείοι; 
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6. Εξηγήστε τι σημαίνει καθένας από τους παρακάτω βασικούς όρους  στο  

δημοκρατικό πολίτευμα (Res publica) των Ρωμαίων  : ΥΠΑΤΟΙ, 

ΔΙΚΤΑΤΟΡΑΣ, ΙΜΗΤΕΣ, ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΡΑΤΡΙΚΗ, 

ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΛΟΧΙΤΙΔΑ,  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΦΥΛΕΤΙΚΗ 

7. Πότε, μεταξύ ποιών γίνονται οι Καρχηδονιακοί  πόλεμοι : Ποιοι κερδίζουν 

τελικά; 

Ποιος ήταν ο Αννίβας;  

 

ΟΙ  ΜΕΓΑΛΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙΣ (σ. 183-203) 

1. Κατά τους επεκτατικούς πολέμους στην Ανατολή οι Ρωμαίοι με ποια βασίλεια 

ήρθαν σε σύγκρουση και ποια βασίλεια παραδόθηκαν σε αυτούς; (Πότε  

κυριεύεται η Ελλάδα από τους Ρωμαίους;) 

2. Κατά τους επεκτατικούς πολέμους στη Δύση (2
ο
 αι.) οι Ρωμαίοι  ποιες 

περιοχές υπέταξαν και τι σημαίνει ο  όρος mare nostrum;  

3. Η δουλεία, η μόρφωση και η διασκέδαση των Ρωμαίων. 

4. Κάτων  ο τιμητής:  Η προσωπικότητα,  η προσπάθειά του και το αποτελεσμά 

της 

5. Τιβέριος και Γάιος Γράκχος:  

α)    Τα  μεταρρυθμιστικά του σχέδια και το τέλος του Τιβέριου. 

β)    Τα  μεταρρυθμιστικά του μέτρα  και το τέλος του Γάιου. 

6. Πότε ενοποιείται η Ιταλία, με ποιο πόλεμο  και ποια η βασική συνέπεια από 

την παραχώρηση του δικαιώματος  του Ρωμαίου πολίτη σε όλους τους 

κατοίκους της Ιταλίας;  

7. Μάριος και  Σύλλας:  α)   Ποιο το βασικό έργο του Μάριου ; β)   Ποιο  πολιτικό 

στόχο πέτυχε ο Σύλλας όταν εξελέγη  δικτάτορας;   γ) Ποια είναι  τα 

συμπεράσματά σας σχετικά με  το αποτέλεσμα της εμφύλιας διαμάχης  

8. Πομπήιος και Καίσαρας: α)  Ικανότητες ,  πολιτικές  πεποιθήσεις  του 

Πομπήιου, 

β)  Η συνομωσία του Κατιλίνα,  γ) Ποιοι αποτελούν την Α΄τριανδρία;, δ)  Οι 

κατακτητικοί πόλεμοι του Ιουλίου Καίσαρα, ε)  Πως τελειώνει  σύγκρουση 

Πομπήιου και Καίσαρα;  Στ) Το πρόγραμμα  της  εσωτερικής πολιτικής του 

Καίσαρα. ζ)  Ποιοι είναι οι δολοφόνοι του;  

      9.   Αντώνιος και Οκταβιανός:  α) Ποιοι αποτελούν την Β΄τριανδρία; β) Ποιο το  

            τέλος  των δολοφόνων του Καίσαρα; γ) Ποιο το αποτέλεσμα της σύγκρουσης  

            των δύο  ανδρών;  δ) Ποια τα συμπεράσματά σας σχετικά με την πορεία της  

            ρωμ. Δημοκρατίας; 

 

Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ –  

Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ  (σ. 206-225) 

       1.   Ποιο το έργο του Οκταβιανού ως μεγίστου αρχιερέως  (pontifex  

             maximus); 

       2.  Ποιες ήταν οι εξουσίες του Οκταβιανού όταν ανακηρύχτηκε Αύγουστος και  

           ποιες εξουσίες ανέλαβε;  

        3. ποιοι ήταν οι πραιτοριανοί;  
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        4. πως λειτουργεί ακριβώς το πολίτευμα του Principatus 

        5. ποια είναι τα βασικά πολιτιστικά χαρακτηριστικά της εποχής του  

            Οκταβιανού;(χρυσός αιώνας του Αυγούστου) 

5. Δες  στη σ. 212 του βιβλίου τους διαδόχους του Αυγούστου. Υπογράμμισε : Ποιους 

αυτοκράτορες γνωρίζεις;  

6. Ποια  σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία της Ρώμης γνωρίζεις (σ221) 

7. Ποια σπουδαία αρχιτεκτονικά μνημεία της Αθήανς γνωρίζεις που κατασκευάστηκαν 

κατά ατους αυτοκρατορικούς ρχρόνους; 

Η ΡΩΜΑΙΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ –  

Η ΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ  (σ. 226-232) 

     1.    Πώς εκφράζεται η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού; (βασίλειο της  

            Παλμύρας) 

    2.     Πού οφείλεται η  οικονομική κρίση; 

    3.     Πού οφείλεται η κοινωνική κρίση; 

 

Η ΥΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ  (4
ος

 -6
ος

 μ.Χ.αι.)  (σ. 233-258) 

    1.      Γιατί ο Διοκλητιανός  (284 μΧ. ) «μοιράζει»  το κράτος  και πώς λέγεται το  

         νέο διοικητικό σύστημα;  

2.    Όταν αποσύρεται από την εξουσία ο Διοκλητιανός επικρατεί ο Κωνσταντίνος.     

       Ποια σημαντικά γεγονότα σημάδεψαν  την επικράτησή του;  

3. τι γνωρίζετε για τους ιστορικούς όρους: Διάταγμα Μεδιολάνων, Νέα Ρώμη 

 

 

ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ  


