
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                       ΑΡ. ΦΥΛ. 31 
Η ηγεμονία της Σπάρτης 

Όνομα: __________________________  
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Πώς ένιωσαν οι Σπαρτιάτες μετά τη νίκη τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο και 

ποιες ήταν οι ενέργειες τους;  
2) Τι φοβούνταν οι Έλληνες της Μ. Ασίας; 
3) Με ποιον τρόπο βοήθησαν οι Σπαρτιάτες τις ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας;  
4) Ποιες πόλεις συμμετείχαν στη συμμαχία εναντίον της Σπάρτης; 
5) Γιατί οι Πέρσες υποστήριξαν την προσπάθεια των ελληνικών πόλεων εναντίον της 

Σπάρτης; 
6) Πώς ονομάστηκε ο νέος εμφύλιος πόλεμος, ποιες ήταν οι κυριότερες μάχες και ποιο 

το αποτέλεσμα των μαχών αυτών; 
7) Για ποιον λόγο οι Σπαρτιάτες έκλεισαν με τους Πέρσες ειρήνη και πώς ονομάστηκε; 
8) Ποια ήταν τα αποτελέσματα του Πελοποννησιακού πολέμου;  
 
ΑΣΚΗΣΗ 
 
Συμπληρώνω τα κενά με τις λέξεις της παρένθεσης: 
(Βοιωτικός, Αγησίλαο, Θήβα, Κύπρος, Κνίδο, ολιγαρχικούς, Αθήνα, Κορώνεια, Σπάρτης, 
Ανταλκίδεια, Κορινθιακός, Ανταλκίδα, Αρταξέρξη, Κόρινθος, Κύρο, Πέρσες) 

 
Οι Σπαρτιάτες, μετά τη νίκη τους στον Πελοποννησιακό πόλεμο, ένιωσαν πολύ ισχυροί. 
Στην Αθήνα τοποθέτησαν τριάντα ________________ και στην Περσία βοήθησαν τον 
___________ να διώξει από το θρόνο τον αδελφό του, βασιλιά ________________. 
Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας που βοήθησαν κι αυτές τον Κύρο να πάρει την 
εξουσία, μετά το θάνατό του Κύρου άρχισαν να φοβούνται και ζήτησαν βοήθεια από τους 
Σπαρτιάτες, οι οποίοι έστειλαν στρατό με αρχηγό το βασιλιά __________________. 
O σπαρτιατικός στρατός νίκησε αρκετές φορές τον περσικό και οι Έλληνες της Μ. Ασίας 
ένιωσαν πιο ασφαλείς.  
Στην Ελλάδα όμως πολλές πόλεις, όπως η ____________, η ______________, η 
______________ και άλλες, είχαν κάνει συμμαχία εναντίον της ______________ 
και τη συμμαχία υποστήριξαν με κάθε μέσο οι ______________. O Αγησίλαος τότε 
αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το έργο του στη Μ. Ασία. O νέος εμφύλιος πόλεμος που 
είχε αρχίσει ονομάστηκε ________________ ή __________________ πόλεμος, 
επειδή οι κυριότερες μάχες έγιναν στην περιοχή της Κορίνθου και της Βοιωτίας.  
O στρατός της Σπάρτης νίκησε τους συμμάχους στην ______________ της Βοιωτίας 
ο στόλος της όμως ηττήθηκε στην ____________ της Μ. Ασίας.  
Οι Σπαρτιάτες αποφάσισαν τότε να στείλουν το ναύαρχό τους ________________ 
στην Περσία, όπου έκλεισε ειρήνη με τους Πέρσες. Η ειρήνη που ονομάστηκε 
___________________, 386 π.Χ. ήταν πολύ ταπεινωτική για τους Έλληνες. 
Στην Ελλάδα τα πράγματα ησύχασαν. Οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας και η 
_____________ έχασαν την ελευθερία τους, αφού πέρασαν στην περσική κυριαρχία.  
 

 
 
 


