
Όνομα……………………………………………………………………. 

 

Επανάληψη στην ενότητα: « Ο Πελοποννησιακός Πόλεμος» 

 

Συμπληρώνω τα κενά: 

 

 Η Αθήνα τον 5ο π.Χ. αιώνα έγινε πλούσια πόλη που είχε απλώσει 

την κυριαρχία της σε όλο  σχεδόν το Αιγαίο. Από την άλλη πλευρά 

βρισκόταν η ___________ που είχε με το μέρος της τις περισσότερες 

πόλεις της ______________. Οι σχέσεις των δύο πόλεων δεν ήταν 

καλές. Η ανησυχία μεγάλωσε όταν η __________θέλησε να 

_________________________________________________________ 

Αυτό έκανε μεγάλη ζημιά στους ________________που ήταν φίλοι των 

Σπαρτιατών. 

 Η αφορμή του πολέμου δεν άργησε να βρεθεί. ΟΙ ___________ 

που είχαν διαφορές με τους Κορινθίους, ζήτησαν βοήθεια από τους 

Αθηναίους. Οι Αθηναίοι θεώρησαν το γεγονός μεγάλη ευκαιρία και 

πήγαν με το μέρος των ___________.Έτσι ξέσπασε ένας ___________ 

πόλεμος που όλα έδειχναν πως θα διαρκούσε πολύ. Αντιμέτωπες ήταν 

δύο πολύ μεγάλες συμμαχίες, η _________________ και η 

______________ 

  

Ο στρατός των Πελοποννησίων εισβάλει στην Αττική και προκαλεί 

καταστροφές. Οι κάτοικοί της κλείνονται στα _______________ για να 

προστατευτούν. Οι Αθηναίοι αντιδρούν και λεηλατούν τα παράλια της 

Λακωνίας. Το δεύτερο χρόνο στην Αθήνα 

________________________________________________και πεθαίνει 

ο αρχηγός των Αθηναίων ο _____________ To 421 π.Χ. υπογράφεται 

ειρήνη με πρωτοβουλία του στρατηγού ___________ Η ειρήνη όμως 

δεν κράτησε πολύ. Ο ________________, άνθρωπος υπερβολικά 

φιλόδοξος κατάφερε να παρασύρει τους Αθηναίους σε εκστρατεία στη 



Σικελία. Αν πετύχαιναν, όλο το εμπόριο θα περνούσε στα χέρια των 

______________. Η εκστρατεία όμως κατέληξε σε ήττα.  

 Οι Σπαρτιάτες, επειδή ο πόλεμος συνεχιζόταν, αποφάσισαν να 

δημιουργήσουν ισχυρό ______________ ικανό να τα βάλει με τον 

αθηναϊκό. Ζήτησαν μάλιστα χρήματα από τους ____________ Σε 

ναυμαχία που έγινε στις ______________ νίκησαν οι Αθηναίοι, ενώ 

στους _____________________(404 π.Χ.) καταστράφηκαν. Μετά από 

αυτό το γεγονός, ο στόλος της Σπάρτης έπλευσε στον Πειραιά και οι 

Αθηναίοι αναγκάστηκαν να υπογράψουν ειρήνη με βαριούς όρους. 

 Οι Σπαρτιάτες μετά την νίκη τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο, 

έγιναν πολύ ισχυροί. Στην Αθήνα τοποθέτησαν τους 

_____________________________ που κυβέρνησαν με τυραννικό 

τρόπο. Ακόμη, βοήθησαν στην Περσία τον ____________να διώξει από 

το θρόνο τον αδερφό του ______________ Μετά το θάνατό του όμως οι 

ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας, ανησύχησαν και ζήτησαν βοήθεια από 

τους _______________ που έστειλαν στρατό με αρχηγό τον 

________________.  

 Στην Ελλάδα πολλές πόλεις όπως η ____________, 

η__________ και η ___________ έκαναν συμμαχία εναντίον της 

Σπάρτης. Την προσπάθεια αυτή υποστήριξαν και οι ________ γιατί 

θεωρούσαν κέρδος να είναι οι Έλληνες χωρισμένοι. Οι Σπαρτιάτες 

μπροστά στο νέο κίνδυνο ζήτησαν από τον Αγησίλαο να γυρίσει πίσω. 

Ξέσπασε τότε ένας νέος εμφύλιος πόλεμος που ονομάστηκε 

________________ή ________________     

 Οι Σπαρτιάτες αναγκάστηκαν να στείλουν το ναύαρχό τους 

___________στην Περσία όπου έκλεισε ειρήνη με τους Πέρσες. Η 

ειρήνη που πήρε το όνομά του, ήταν πολύ ταπεινωτική για τους 

Έλληνες. 

    


