
Επαναληπτικές ασκήσεις/δραστηριότητες στο μάθημα της Ιστορίας Α΄ 

Λυκείου 

Σημείωση: οι πιο κάτω επαναληπτικές ασκήσεις λήφθηκαν από την ιστοσελίδα 

https://www.taexeiola.gr, την οποία ευχαριστούμε θερμά! 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

α. Να γράψετε το όνομα του Έλληνα στρατηγού που πρωταγωνίστησε σε κάθε μια από τις 

παρακάτω αποφασιστικές αναμετρήσεις των περσικών πολέμων: 

• Θερμοπύλες: 

• Μαραθώνας: 

• Πλαταιές: 

• Σαλαμίνα: 

 

β. Ποια η εξέλιξη των πολιτευμάτων κατά την αρχαιότητα; Να παρουσιάσετε το δημοκρατικό 

πολίτευμα. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

α. Να τοποθετήσετε τους πνευματικούς ανθρώπους της ελληνικής αρχαιότητας που σας 

δίνονται παρακάτω στην κατηγορία όπου ο καθένας ανήκει: 

 

Θουκυδίδης, Πλάτων, Αριστοφάνης, Αριστοτέλης, Δημοσθένης, Ηρόδοτος, Ισοκράτης, 

Σωκράτης, Σοφοκλής, Ευριπίδης. 

 

• Δραματικοί ποιητές: 

• Φιλόσοφοι: 

• Ρήτορες: 

• Ιστορικοί: 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

α. Πότε, ανάμεσα σε ποιους και γιατί έγινε ο Πελοποννησιακός πόλεμος; 

β. Με βάση το κείμενο που ακολουθεί αλλά και τις ιστορικές σας γνώσεις να παρουσιάσετε 

τις συνέπειες του Πελοποννησιακού πολέμου για τις ελληνικές πόλεις που ενεπλάκησαν σ’ 

αυτόν. 

«Κατά την τρίτη περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου οι Σπαρτιάτες συνήψαν με τους 

Πέρσες, στην συμμαχία και οικονομική βοήθεια των οποίων είχαν βασιστεί για την νίκη τους 

επί της Αθήνας, την λεγόμενη ειρήνη του «Βασιλέως». Οι Πέρσες έτσι απέκτησαν το δικαίωμα 

να επεμβαίνουν στα πράγματα της Ελλάδας δήθεν για να διασφαλίζουν την αυτονομία των 

πόλεων-κρατών]. Για την ιστορία των Ελλήνων η ειρήνη του «Βασιλέως» αντιπροσωπεύει μια 

από τις πιο ταπεινές στιγμές της έσχατης παρακμής. Χρησιμοποιώντας η Περσία το αξίωμα 

εκείνο, που αποτελούσε το Α και το Ω της πολιτειακής ζωής των Ελλήνων, το αξίωμα της 

αυτονομίας των διαφόρων μεμονωμένων πόλεων, για να κατακερματίσει την Ελλάδα σε 

αδύναμα κρατίδια, και επιβάλλοντας την παρουσία του μεγάλου βασιλέως ως εγγύηση της 

κατάστασης αυτής, η μεγάλη δύναμη της Ανατολής κατόρθωσε επι τέλους να θέσει το πόδι 

της πάνω στον αυχένα του Ελληνισμού». 

(H. Bengtson, Ιστορία της αρχαίας Ελλάδος, σ. 231) 

 

about:blank


ΘΕΜΑ 4ο 

α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας τη λέξη ΣΩΣΤΟ Ή ΛΑΘΟΣ 

δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί η κάθε πρόταση. 

a) Ανώτατος άρχοντας των Μυκηναϊκών ανακτόρων ήταν ο άνακτας. 

b) Το μέγαρο είναι το κύριο μέρος ενός μυκηναϊκού θολωτού τάφου. 

c) Στην ομηρική κοινωνία το πλήθος αποτελούνταν από ανεξάρτητους ειδικευμένους τεχνίτες 

π.χ. ξυλουργούς χαλκουργούς κ.α. 

d) Η πόλη κράτος αποτελούνταν γεωγραφικά από την πόλιν ή άστυ και την ύπαιθρον χώρα. 

e) Η ελευθέρια, η ανεξαρτησία, η αυτάρκεια ήταν οι τρεις βασικές επιδιώξεις των πολιτών στα 

πλαίσια της πόλης-κράτους. 

f) Η πληθυσμιακή αύξηση κατά τα τέλη του 9ου αιώνα π.Χ. οδήγησε σε οικονομική κρίση. 

g) Η κρίση των ομηρικών χρόνων αντιμετωπίστηκε μόνο με τη διεξαγωγή κατακτητικών 

πόλεμων και εδαφική επέκταση. 

h) Η αναζήτηση νέων αγορών αποτέλεσε αιτία που οδήγησε στην ίδρυση αποικιών. 

i) Η πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων σε κάθε πόλη κράτος είναι η εξής : 

βασιλεία>ολιγαρχία>τυραννίδα>αριστοκρατία>δημοκρατία. 

j) Οι αισυμνήτες υπήρξαν λογοθέτες ,οι οποίοι ανέλαβαν να γράφουν νόμους συμβάλλοντας 

στη μεταβολή του αριστοκρατικού πολιτεύματος σε ολιγαρχικού. 

 

β. Να βάλετε σε κύκλο το γράμμα που δηλώνει τη σωστή απάντηση. 

1) Σε ποια από τις παρακάτω μάχες δεν συγκρούστηκαν οι Έλληνες με του Πέρσες. 

a) Στη μάχη της Ιμέρας. 

b) Στη μάχη των Θερμοπυλών. 

c) Στη μάχη του Μαραθώνα. 

d) Όλες έγιναν μεταξύ Ελλήνων-Περσών. 

 

2) Κατά την ίδρυση της Α΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας : 

a) Το συμμαχικό ταμείο βρισκόταν στην ακρόπολη της Αθήνας. 

b) Η Σπάρτη δέχτηκε να συμμαχήσει με την Αθηνά. 

c) Οι σύμμαχοι πλήρωναν πλοία και χρήματα ως φόρο. 

d) Τίποτα από τα παραπάνω δεν ισχύει. 

 

3) Ποιος από τους παρακάτω δεν υπήρξε δημοκρατικός. 



a) Ο Κίμων. 

b) Ο Εφιάλτη. 

c) Ο Περικλής. 

d) Όλοι υπήρξαν αρχηγοί των δημοκρατικών. 

 

4) Ποιο από τα παρακάτω δεν θεωρείται λειτουργία. 

a) Η χορηγία. 

b) Τα θεωρικά. 

c) Η εστίαση. 

d) Η τριηραρχία. 

 

5) Τι από τα παρακάτω δεν αποφασίστηκε με την Ανταλκίδειο Ειρήνη: 

a) Η παράδοση των ελληνικών πόλεων της Μ. Ασίας στους Πέρσες. 

b) Η αυτονομία σχεδόν όλων των πόλεων. 

c) Η παραχώρηση της Ίμβρου–Λήμνου-Σκύρου στους Πέρσες. 

d) Ο ορισμός των Σπαρτιατών ως τοποτηρητών της Ειρήνης. 

 

6) Ποιος από τους παρακάτω υπήρξε εχθρός της πανελλήνιας ιδέας. 

a) Ο Γοργίας 

b) Ο Δημοσθένης. 

c) Ο Ισοκράτης. 

d) Ο Φίλιππος Β΄. 

 

7) Η εδραίωση της κυριαρχίας του Φιλίππου έγινε με: 

a) Τη μάχη της Χαιρώνειας. 

b) Τη μάχη στα Λεύκτρα. 

c) Τη μάχη στη Μαντινεία. 

d) Τον Κορινθιακό πόλεμο. 

 

γ. Τι γνωρίζετε για την πολιτιστική δράση του Μ. Αλεξάνδρου στην εκστρατεία του. 



 

ΘΕΜΑ 5ο 

Αφού μελετήσετε προσεκτικά το παρακάτω κείμενο να απαντήσετε στις ερωτήσεις: 

(α) Τι ήταν η πανελλήνια ιδέα και ποιοι οι κύριοι εκφραστές της; 

(β) Σύμφωνα με όσα λέει ο Ισοκράτης στο κείμενο, ποια τακτική πρέπει να ακολουθήσει ο 

Φίλιππος Β΄ για να ενώσει τις ελληνικές πόλεις; 

«Σε βεβαιώνω ότι χρειάζεται χωρίς να αδιαφορήσεις καθόλου για τα προσωπικά σου 

συμφέροντα, να προσπαθήσεις να συμφιλιώσεις το Άργος, την πόλη των Λακεδαιμονίων, τη 

Θήβα και τη δική μας πόλη (την Αθήνα). Αν κατορθώσεις να συμφιλιώσεις αυτές τις πόλεις, 

θα καταφέρεις πολύ εύκολα να συμφιλιώσεις και τις υπόλοιπες. Γιατί όλες οι άλλες πόλεις 

εξαρτώνται και καταφεύγουν, όταν βρίσκονται σε κίνδυνο, σε κάποια από τις 

προαναφερθείσες (τέσσερις μεγάλες) πόλεις, από τις οποίες λαμβάνουν βοήθεια. Αν λοιπόν 

καταφέρεις να πείσεις μόνον τέσσερις πόλεις να φανούν λογικές, θα απαλλάξεις και τις 

υπόλοιπες από πολλά δεινά. (Ισοκράτης, Φϊλιππος, 30-31, μετ. Σ. Παπαϊωάννου, εκδ. Κάκτος) 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

Αντλώντας στοιχεία από το κείμενο που ακολουθεί και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις 

να εξηγήσετε γιατί η εκστρατεία του Αλεξάνδρου χαρακτηρίστηκε ως ένοπλη εξερεύνηση: 

«Οι πόλεις, λοιπόν, που ίδρυσε ο Αλέξανδρος ήταν βασικά ελληνικές. Η επίσημη γλώσσα του 

ασιατικού κράτους ήταν η ελληνική. Όταν έπεσε στα χέρια του η οικογένεια του Δαρείου, 

έβαλε δασκάλους να διδάξουν τα ελληνικά στα παιδιά του ηττημένου βασιλέως. Επέλεξε 

τριάντα χιλιάδες αγόρια της Ασίας και πρόσταξε να μάθουν «γράμματα ελληνικά» και να 

ασκηθούν στα «μακεδονικά όπλα» Και ως τις παραμονές του θανάτου του δεν έπαψε να 

οργανώνει – κάτι που ήταν πέρα για πέρα ξένο από τα ασιατικά ήθη – μουσικούς και γυμνικούς 

αγώνες. Αλλά δε θέλησε - έτσι ερχόμαστε σε ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία – να υποτάξει την 

Ασία στην Ελλάδα. (…) Ο σεβασμός του Αλεξάνδρου προς τους λαούς των χωρών που 

κατέκτησε, συνυφασμένος και με τη γενικότερη πολιτική του, που μέγας στόχος της ήταν η 

«ομόνοια» μεταξύ των ηπείρων, πήρε μια ιδιαίτερα χαρακτηριστική έκφραση στη στάση που 

τήρησε απέναντι στις θρησκείες και στα έθιμα θρησκευτικής λατρείας». (Ιστορία του 

Ελληνικού Έθνους, τόμος Δ, σ. 224-225) 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

α. Να αναφέρετε τα άμεσα και έμμεσα αποτελέσματα του Συνεδρίου της Κορίνθου. 

β. Να ορίσετε το περιεχόμενο της Πόλης – κράτους καθώς και τα βασικά συστατικά της 

στοιχεία. 

 

ΘΕΜΑ 8ο 

Να συγκρίνετε τον πρώτο με το δεύτερο αποικισμό ως προς τα αίτια εξάπλωσης. 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 9ο 

Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις: 

1. χορηγία 

2. κλασική εποχή 

3. ισηγορία – ισονομία 

4. αρχιθεωρία 

5. αρχαϊκή εποχή 

6. ελευθερία – αυτονομία – αυτάρκεια 

α. δικαιώματα των πολιτών που 

αποτελούσαν την εκκλησία του δήμου 

β. λειτουργία για τα έξοδα της επίσημης 

αποστολής σε πανελλήνιες γιορτές 

γ. 750 – 480 π.Χ. 

δ. επιδιώξεις των πολιτών και 

προϋποθέσεις ύπαρξης της πόλης – κράτους 

 

ΘΕΜΑ 10ο 

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το παράθεμα και τις ιστορικές σας γνώσεις σχετικά με τον 

Περικλή να αναφερθείτε στον τρόπο με τον οποίο ο Περικλής ασκούσε την εξουσία στην 

Αθήνα και στους Αθηναίους πολίτες. 

«Σημαντικά μέτρα της πολιτικής του Περικλή Ύστερα από αυτά, όταν ο Περικλής έγινε 

αρχηγός της δημοκρατικής παράταξης, το πολίτευμα εκδημοκρατικοποιήθηκε περισσότερο. Ο 

Περικλής αφαίρεσε μερικές αρμοδιότητες από τον Άρειο Πάγο και κυρίως προσπάθησε να 

οργανώσει τη ναυτική δύναμη της πολιτείας. Έτσι το πλήθος απέκτησε θάρρος μεγαλύτερο 

και περισσότερες εξουσίες. Σαράντα εννέα χρόνια μετά από τη ναυμαχία της Σαλαμίνας, όταν 

ήταν επώνυμος άρχοντας ο Πυθόδωρος, άρχισε ο πελοποννησιακός πόλεμος. Κατά τη διάρκεια 

του πολέμου όλος ο λαός συγκεντρώθηκε μέσα στην πόλη και οι πολίτες συνήθισαν να 

παίρνουν μισθό όταν ήταν σε εκστρατεία. Με αυτόν τον τρόπο ο λαός, συνειδητά ή 

ασυνείδητα, ασκούσε ο ίδιος την εξουσία. Ο Περικλής πρώτος χορήγησε μισθό στους δικαστές 

για να συναγωνιστεί τον Κίμωνα που ήταν πλούσιος και ξόδευε το λαό. (Αριστοτέλης, 

Αθηναίων Πολιτεία, 27). 

 

ΘΕΜΑ 11ο 

Να κάνετε τις παρακάτω αντιστοιχίσεις: 

Άρατος  

Άγις Δ΄  

Χρεμωνίδης  

Πύρρος  

Αντίγονος Γονατάς 

Βασίλειο της Μακεδονίας 

Αθήνα 

Ήπειρος 

Σπάρτη 

Αχαϊκή Συμπολιτεία 

 

ΘΕΜΑ 12ο 

α. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις στον ελλαδικό χώρο μετά την αναγγελία του θανάτου του 

Μεγάλου Αλεξάνδρου και ποιες στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας; 

β. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνουν την πολιτιστική συνοχή του μυκηναϊκού 

κόσμου; 

 

 

 



 

ΘΕΜΑ 13ο 

Να γράψετε σύντομα κατατοπιστικά σημειώματα για τους πιο κάτω όρους: 

«Δημιουργοί, Ανταλκίδειος ειρήνη, Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, Μακεδονική φάλαγγα , 

Συμπολιτείες» 

 

ΘΕΜΑ 14ο 

Αντλώντας στοιχεία από την πηγή και αξιοποιώντας τις ιστορικές σας γνώσεις να αναφέρετε: 

α) ποια χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Περικλή συνέβαλαν στον εκδημοκρατισμό 

του αθηναϊκού πολιτεύματος και πώς επιτεύχθηκε αυτό; 

β) πώς οργάνωσε την οικονομική πολιτική της Αθήνας; 

«Ο Περικλής ολοκληρώνει την αθηναϊκή δημοκρατία. Συγχρόνως την κατευθύνει, είναι για 

πολύ καιρό ο αναμφισβήτητος αρχηγός της-να πούμε ο «τύραννός» της; (οι Αθηναίοι το λένε). 

Είναι, κατά το Θουκυδίδη, ο «πρώτος των Αθηναίων». Ο Περικλής είναι προικισμένος με 

τέσσερις «αρετές», που όλες μαζί κάνουν το μεγάλο πολιτικό άνδρα. Έχει ευφυία, δηλαδή την 

ικανότητα να αναλύει μια πολιτική κατάσταση, να προβλέπει με ακρίβεια τα γεγονότα και να 

τ΄ αντιμετωπίζει με την πράξη. Έχει ευφράδεια που πείθει και εξασφαλίζει τη συμμετοχή στην 

κάθε του ενέργεια ολόκληρου του λαού. Κάθε φορά που σηκώνεται να μιλήσει στην Εκκλησία, 

θαρρείς και καταθέτει στα πόδια της το στέφανο του αρχηγού και δεν τον ξαναφοράει παρά με 

τη συγκατάθεση όλων. Ο λόγος του βροντάει, καθώς έλεγαν. Είναι-τρίτη αρετή-ο πιο αγνός 

πατριώτης: γι΄αυτόν τίποτα ποτέ δεν μπαίνει πάνω από το συμφέρον της κοινότητας των 

πολιτών, πάνω απ΄την τιμή της πόλης των Αθηνών. Τέλος είναι απόλυτα ανιδιοτελής». 

(Bonnard A., Ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, μετ. Δ. Θοιβιδόπουλος, τ.1, σ.225-227) 

 

ΘΕΜΑ 15ο 

Αφού διαβάσετε τις πληροφορίες του παραθέματος που ακολουθεί και με βάση τις ιστορικές 

σας γνώσεις να εξηγήσετε τη γένεση της πόλης-κράτους κατά την αρχαϊκή εποχή και να 

αναφέρετε τα συστατικά της στοιχεία καθώς και τις προϋποθέσεις ύπαρξής της. 

«Είναι φανερό λοιπόν ότι η πόλη δεν είναι η εγκατάσταση των ανθρώπων σε μια περιοχή και 

το ότι δεν αδικούνται μεταξύ τους και ότι έχουν σχέσεις συναλλαγής. Αυτά είναι αναγκαία για 

να υπάρξει μια πόλη, αλλά και εάν όλα αυτά θα συμβούν, δεν υπάρχει μια πόλη, αλλά μόνο 

όταν θα υπάρξει σωστή επικοινωνία και των οικογενειών και των γενών χάριν τέλειας και 

αυτάρκους ζωής. Τούτο όμως δε θα συμβεί παρά μόνο με την εγκατάσταση σε μια περιοχή και 

με τις επιγαμίες των κατοίκων, γι’αυτό και δημιουργήθηκαν ανά τις πόλεις δεσμοί από 

επιγαμίες και θρησκευτικές τελετές και θυσίες και τρόποι κοινής συμβίωσης. Όλα αυτά είναι 

έργο φιλικής διάθεσης, γιατί και η επιθυμία για συμβίωση είναι φιλική διάθεση. Σκοπός, 

λοιπόν, της πόλης είναι το ζειν καλώς και όλα αυτά υπάρχουν για την επιτυχία του τελικού 

στόχου. Πόλη, λοιπόν, είναι η ένωση συγγενικών ομάδων και κοινοτήτων με σκοπό την 

επιτυχία μιας τέλειας και αυτάρκους ζωής. Τούτο είναι, όπως είπαμε, η ευτυχισμένη και 

ενάρετη ζωή. Επομένως, πρέπει να θέσουμε ότι η πολιτική κοινωνία είναι προς χάριν των 

καλών πράξεων των πολιτών και όχι μόνο για τη συμβίωσή τους». (Αριστοτέλης, Πολιτικά 

1280b 32-45˙1281a 1-4) 



ΘΕΜΑ 16ο 

Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως «σωστές» ή «λανθασμένες», γράφοντας 

στην κόλλα σας τη λέξη «Σωστό» ή «Λάθος» δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί στην κάθε 

πρόταση : 

i) Μυκηναϊκός πολιτισμός ονομάστηκε, συμβατικά από τους ερευνητές, αυτός που 

διαμορφώθηκε κατά την ύστερη εποχή του χαλκού και το σπουδαιότερο κέντρο του ήταν η 

«πολύχρυση Μυκήνη». 

ii) Η ελληνική αλφαβητική γραφή προέκυψε κατά τρόπο αφομοιωτικό από το Αιγυπτιακό 

αλφάβητο. iii) Η τέχνη των αρχαϊκών χρόνων ονομάστηκε συμβατικά από τους ερευνητές 

γεωμετρική. 

iv) Την πορεία μεταβολής των πολιτευμάτων κατά την αρχαιότητα παρουσιάζει το ακόλουθο 

θεωρητικό σχήμα : Βασιλεία >αριστοκρατία >ολιγαρχία >δημοκρατία >τυραννίδα 

v) Η γυμνασιαρχία ήταν η λειτουργία κατά την οποία κάποιος πλούσιος Αθηναίος πολίτης 

αναλάμβανε τα έξοδα για την τέλεση αγώνων λαμπαδηδρομίας στα Παναθήναια. 

 


