
Επαναληπτικό φυλλάδιο Ιστορίας
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

Κεφάλαιο 1ο: Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες
Πότε κατέκτησαν οι Ρωμαίοι την Ελλάδα;
Το 146π.Χ.

Πως αντιμετώπισαν οι  Ρωμαίοι τους Έλληνες στα πρώτα χρόνια;
α) Με ιδιαίτερα σκληρά μέτρα
β) Εφαρμόζοντας το ««δδιιααίίρρεειι  κκααιι  ββαασσίίλλεευυεε»»

Αντιμετώπισαν όλες τις πόλεις με τον ίδιο τρόπο;
Όχι, τις αντιμετώπισαν διαφορετικά ανάλογα με τη στάση που είχε η κάθε πόλη στους ελληνορωμαϊκούς
πολέμους

Τι συνέπειες είχε για τους Έλληνες η παρουσία Ρωμαϊκού στρατού;
α) Καταστροφή των προϊόντων των χωραφιών για να τρώει ο Ρωμαϊκός στρατός
β) Αιχμαλώτιζαν τους Έλληνες κατοίκους
γ) Φόβος και ανασφάλεια μεταξύ των κατοίκων

Ελληνικές πόλεις που συμμάχησαν ήΕλληνικές πόλεις που συμμάχησαν ή
δεν αντιστάθηκαν στους Ρωμαίουςδεν αντιστάθηκαν στους Ρωμαίους

Οι Ρωμαίοι παραχώρησαν σε αυτές τις
πόλεις την ανεξαρτησία και την αυτονο-
μία τους.

Ελληνικές πόλεις που αντιστάθηκανΕλληνικές πόλεις που αντιστάθηκαν
στους Ρωμαίουςστους Ρωμαίους

α)Φέρθηκαν πολύ σκληρά
β) Άρπαξαν θησαυρούς και έργα τέχνης
γ) Επέβαλαν φόρους
δ) Αιχμαλώτισαν τους κατοίκους

Κεφάλαιο 2ο: Οι Έλληνες «κατακτούν» τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους
Πως οι Ρωμαίοι γνώρισαν τον Ελληνικό πολιτισμό;
α) Από τους θησαυρούς και τα έργα τέχνης που έκλεβαν από τους Έλληνες
β) Από τους μορφωμένους Έλληνες που αιχμαλώτιζαν και μετάφεραν στη Ρώμη

Τι συνέπειες είχε ο θαυμασμός του Ελληνικού πολιτισμού από τους Ρωμαίους;
Οι Ρωμαίοι αλλαξαν την αρχική σκληρή στάση τους έναντι των Ελλήνων.

Ποια στοιχεία δείχνουν την επίδραση  του Ελληνικού πολιτισμού πάνω στους Ρωμαίους;
α) Κτίζουν σπίτια και δημόσια κτήρια με Ελληνικά σχέδια
β) Μαθαίνουν οι Ρωμαίοι την Ελληνική γλώσσα
γ) Παίρνουν Έλληνες δασκάλους για τα παιδιά τους



Ποια στοιχεία γνωρίζουμε για την πόλη της Ρώμης;
Η Ρώμη ήταν η καρδιά του Ρωμαϊκού κράτους, ήταν χτισμένη πλάι στον ποταμό ΤΤίίββεερρηη και είχε πληθυ-
σμό κοντά στο ενάμισυ εκατομμύριο. Οι περισσότεροι κάτοικοι διέμεναν σε πολυκατοικίες ενώ οι πιο πλού-
σιοι έμεναν σε μονοκατοικίες

Ποιες ήταν οι ασχολίες των κατοίκων της Ρώμης
Ασχολούνταν με τη γεωργία, το εμπόριο και με τα χωράφια τους. Οι περισσότεροι είχαν μικρή γη και
πολύ πιο λίγοι, πιο πλούσιοι είχαν μεγάλη ιδιοκτησία γης.

δ) Καλλιεργούν τη δική τους γλώσσα, μιμούμενοι την Ελληνική

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνύπαρξης των δυο λαών;
Αποτέλεσμα ήταν να γεννηθεί ένας νέος πολιτισμός, ο εελλλληηννοορρωωμμααϊϊκκόόςς  πποολλιιττιισσμμόόςς

Κεφάλαιο 3ο: Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου
Γιατί οι Ρωμαίοι ονόμαζαν τη Μεσόγειο Θάλασσα “η θάλασσά μας” ή “mare nostrum”;
Γιατί μετά τους Έλληνες συνέχισαν τις κατακτήσεις τους σε Δύση, Ανατολή και Βόρειο Αφρική. Είχαν
κατακτήσει σχεδόν όλες τις χώρες που βρίσκοντας κοντά στη Μεσόγειο Θάλασσα. Την θεωρούσαν πλέον
δική τους θάλασσα, αφού πλέον έγιναν κκοοσσμμοοκκρράάττοορρεεςς..

Ποια μέτρα πήραν οι Ρωμαίοι για να λύσουν τα προβλήματα διοίκησης της πολυπολιτισμικής τους αυτο-
κρατορίας;
α) Όρισαν τον «αυτοκράτορα» της χώρας και όλοι έπρεπε να υπακούουν σε αυτόν
β) Οργάνωσαν πειθαρχημένο στρατο
γ) Μείωσαν τους φόρους των πολιτών
δ) Ψήφισαν δικαιότερους νόμους

Ποιο ήταν το αποτέλεσμα των μέτρων που πήραν οι Ρωμαίοι;
Αποτέλεσμα ήταν να επικρατήσει στην αυτοκρατορία, τάξη, ασφάλεια και δικαιοσύνη για 200 περίπου
χρόνια. Η περίοδος αυτή ονομάστηκε περίοδος ““ρρωωμμααϊϊκκήήςς  εειιρρήήννηηςς””  ήή  ““ppaaxx  rroommaannaa””

Κεφάλαιο 4ο: Η καθημερινή ζωή στην Αρχαία Ρώμη

Μεγαλοϊδιοκτήτες γηςΜεγαλοϊδιοκτήτες γης
α) Είχαν μεγάλα αγροκτήματα, στα οποία ήταν
κτισμένα και τα σπίτια τους
β) Είχαν δούλους, που φρόντιζαν τις δουλειές
του αγροκτήματος

Μικροϊδιοκτήτες γηςΜικροϊδιοκτήτες γης
α) Καλλιεργούσαν μόνοι τους τα κτήματά τους
β) Ζούσαν από τα προϊόντα τους

Γιατί οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες παρείχαν στους κατοίκους της Ρώμης δωρεάν φαγητό και θεάματα;
Οι αυτοκράτορες με αυτό τον τρόπο ήθελαν να καλοπιάνουν τους κατοίκους της αυτοκρατορίας, για να
μην επαναστατήσουν εναντίον τους


