
Αξιολόγηση – Ιστορία Ε’ 

Ενότητα Α: ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ 

Ερωτήσεις επανάληψης: (βιβλίο σελ. 9-19 & τετράδιο 

ιστορίας) 

1. Οι Ρωμαίοι αφού κατέκτησαν την Ελλάδα 

εφάρμοσαν την τακτική του «διαίρει και βασίλευε» 

απέναντι στις ελληνικές πόλεις, για να κυβερνήσουν 

αποτελεσματικά. Εξηγήστε (σ. 10) 

2. Πώς συμπεριφέρθηκαν οι Ρωμαίοι στις πόλεις που 

συμμάχησαν μαζί τους και πώς σε αυτές που 

αντιστάθηκαν; Πώς κρίνετε τη στάση των Ρωμαίων; 

(σ. 10) 

3. Ποιες ενέργειες των Ρωμαίων δείχνουν τον θαυμασμό 

τους για την Ελλάδα και τον ελληνικό πολιτισμό; (σ. 

12, 13) 

4. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα της συνύπαρξης των 

Ελλήνων και των Ρωμαίων; (σ. 112) 

5. Γιατί οι Ρωμαίοι θεωρούνται κοσμοκράτορες τον 1ο 

αι. μ.Χ. (σ. 14) 

6. Ποια μέτρα εφάρμοσαν οι Ρωμαίοι, για να 

διοικήσουν σωστά την απέραντη αυτοκρατορία τους; 

(σ. 14-15) 

7. Συγκρίνετε τη ζωή των μεγαλοϊδιοκτητών και των 

μικροϊδιοκτητών στην αρχαία Ρώμη (σ. 17) 

8. Γιατί οι Ρωμαίοι λάτρευαν τον Τίβερη ποταμό ως θεό 

τους; (σ. 18) 

Εξηγώ 

Λεγεώνες (σ. 10), θρίαμβος (σ. 11), mare nostrum (σ. 14) 

pax romana (σ. 15), «πρώτος πολίτης» (σ. 15), άρτος και 

θεάματα(σ. 18) 
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