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Α. Συμπληρώστε τα κενά : 
 
1. Οι 3 φάσεις του πελοποννησιακού πολέμου ήταν : 
Α. ο ……………………………………………………  ……………………………………  , ……………………………….. π.Χ. 
Β. η ………………………………………………..  …………………………………….. , ……………………………….. π.Χ. 
Γ. ο ………………………………………………..  …………………………………….  ,…………………………………. π.Χ. 
 
2 . Οι αιτίες του πολέμου  
 
Α. τα οικονομικά αίτια : Η Αθήνα συγκρούεται με την Κόρινθο, γιατί …………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Β. τα πολιτικά αίτια : η Σπάρτη συγκρούεται με την Αθήνα, γιατί …………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. Στην 1η φάση του πολέμου, οι Αθηναίοι παθαίνουν μεγάλη συμφορά :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Η φάση αυτή έκλεισε με τη …………………………………………… ειρήνη, για ………… χρόνια . 
 
4. Στη 2η φάση του πολέμου επικρατεί στην Αθήνα ο δημαγωγός ………………………………………. 
που πείθει τους Αθηναίους να κάνουν την εκστρατεία στη …………………………………………………. 
Ο πολιτικός αυτός στη συνέχεια συνεργάστηκε με τους ………………………………………………………. 
συμβουλεύοντάς τους α) ………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
και β)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Η φάση αυτή τελείωσε με την καταστροφή των ………………………………………………………………….. 
 
5. Στην 3η περίοδο του πολέμου σημαντικό ρόλο παίζουν οι ................................................ , 
καθώς  χρηματοδοτούν τους ………………………………………………….. , προκειμένου να γίνουν 
ναυτική δύναμη . Τα σημαντικότερα γεγονότα ήταν : η ναυμαχία των ………………………………… 
…………………, όπου νίκησαν οι ………………………………………  με αρχηγό τον………………………………  
και  στη συνέχεια η ήττα των …………………………………………… το     …………………………….     π.Χ. 
στους  ……………………………………  Ποταμούς  από το Σπαρτιάτη στρατηγό …………………………….. 
Οι όροι της ειρήνης προβλέπουν οι Αθηναίοι να …………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Τα αποτελέσματα του πολέμου ήταν α) υλικά : ………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
και β) ηθικά: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
Β . ΕΡΓΑΣΙΑ  για το τετράδιο  
 
Υποστηρίζεται από το Θουκυδίδη  ότι ο πόλεμος , επειδή αφαιρεί από την ανθρώπινη ζωή 
τις καθημερινές ευκολίες , γίνεται δάσκαλος της βίας και φέρνει την ηθική κατάπτωση των 
ανθρώπων . Αφού πρώτα μελετήσετε α) το παράθεμα της σελ. 85 του βιβλίου σας και β) το 
παρακάτω παράθεμα του ιστορικού, να γράψετε αν επιβεβαιώνεται η άποψη αυτή 
αναφέροντας και τα στοιχεία που βρήκατε:  
 
 
… Τους Αθηναίους αιχμαλώτους που έριξαν στα λατομεία οι Συρακούσιοι, τον πρώτο καιρό 
τους μεταχειρίστηκαν σκληρά. Μαντρωμένοι πολλοί μαζί σ’ ένα τόπο βαθύ και στενό 
υπέφεραν , γιατί ήταν κι ασκέπαστος, τη μέρα από τον ήλιο και την αποπνικτική ζέστη, ενώ 
αντίθετα οι νύχτες που ακολουθούσαν , φθινοπωρινές και ψυχρές, προκαλούσαν ασθένειες 
με την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας· εξαιτίας έπειτα της στενότητας του χώρου ήταν 
υποχρεωμένοι να τα κάνουν όλα στο ίδιο μέρος· ακόμη και τα πτώματα εκείνων που 
πέθαιναν   από τα τραύματά  τους , την απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας και τις 
παρόμοιες αιτίες, ήταν σωριασμένα το ένα πάνω στο άλλο κι η βρόμα ήταν ανυπόφορη· 
ταυτόχρονα βασανίζονταν από την πείνα και τη δίψα…                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                            ( Θουκυδίδης, Σικελικά ) 
 

 


