
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                        ΑΡ. ΦΥΛ. 8 
Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες 

 
Όνομα: __________________________  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Ποιες ευκαιρίες έβρισκαν οι Έλληνες για ν` ανταμώνουν; 
2) Τι γνωρίζεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες στα Αρχαϊκά χρόνια;  
3) Ποιους άλλους πανελλήνιους αγώνες γνωρίζεις εκτός από τους Ολυμπιακούς; 
4) Πώς τιμούσαν οι αρχαίοι Έλληνες τους Ολυμπιονίκες; 
5) Τι γνωρίζεις για το μαντείο των Δελφών; 
6) Τι ήταν οι αμφικτιονίες και για ποιο λόγο γίνονταν; 
7) Τι γνωρίζεις για τη συνέλευση των αμφικτιονιών; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  
1. Συμπληρώνω τα κενά: 

Οι Έλληνες, σκορπισμένοι στα παράλια της ________________ και του 
______________ πόντου, κράτησαν ζωντανούς τους δεσμούς που τους ένωναν. Μια 
τέτοια ευκαιρία ήταν οι ___________________ αγώνες. Στους αγώνες αυτούς, που 
γίνονταν κάθε _______________ χρόνια στην ________________, έπαιρναν 
μέρος μόνο Έλληνες. Πριν αρχίσουν οι αγώνες, __________________ μετέφεραν 
το μήνυμα των αγώνων σ' όλες τις πόλεις. Οι _______________ σταματούσαν. Οι 
νικητές των αγώνων στεφανώνονταν µε κλαδί ____________ και κέρδιζαν την 
εκτίμηση όλων. Πανελλήνιοι αγώνες γίνονταν επίσης στον ______________, τους 
________________ και τη _____________.  
 

2. Η μεσοστιχίδα του Μαντείου των Δελφών: 
 

 1     Μ       

  2    Α       

  3    Ν       

4      Τ       

    5  Ε       

  6    Ι       

    7  Ο       

             

     8 Δ       

    9  Ε       

 10     Λ       

  11    Φ       

   12   Ω       

   13   Ν       

1) Έτσι λέγονταν οι απαντήσεις των 
μαντείων. 

2)  Σχημάτιζαν ενώσεις γύρω από 
τους ιερούς τόπους για να 
προστατέψουν τους …. 

3) Πήγαιναν στα μαντεία για να 
δώσουν στα προβλήματά τους ….  

4) Έτσι ονομάζονταν οι ενώσεις 
γύρω από τους ιερούς τόπους. 

5) Οι κοινές δραστηριότητες 
έκαναν τους Έλληνες να νιώθουν 
…… μιας μεγάλης οικογένειας. 

6) Ιέρεια του Μαντείου των 
Δελφών. 

7) Δεν ήταν ξεκάθαρο των 
χρησμών το ……. 

8) Τόσους αντιπροσώπους έστελνε 
κάθε πόλη στη συνέλευση. 

9) Πήγαιναν στα μαντεία γιατί 
ήθελαν να προβλέπουν το ........ 

10) Σ` αυτόν τον θεό ήταν 
αφιερωμένο το μαντείο των 
Δελφών. 

11) Ήταν σεβαστές απ' όλους τους 
κατοίκους της περιοχής. 

12) Ήταν οι αμφικτιονίες. 
13) Η συγκέντρωση των 

αντιπροσώπων για τη λήψη 
αποφάσεων. 
 

 


