
ΙΣΤΟΡΙΑ Δ΄ 

Α Ρ Χ Α Ϊ Κ Α  Χ Ρ Ο Ν Ι Α  

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ 4  

ενότητες 5, 6, 7, 8, 9 & 10 

Στη γεωμετρική εποχή αναπτύχθηκε η π…………….., και η μ………………………  Οι 

τραγουδιστές ονομάζονταν α………………….  Τα μεγάλα ποιήματα ονομάστηκαν 

έ……………..  Τα έπη που διασώθηκαν από τη γεωμετρική εποχή είναι η Ι………………. 

και η Ο………………….    Δημιουργός των σπουδαίων αυτών ποιημάτων θεωρείται ο 

Ό…………  που πιθανόν κατάγεται από τη Σ……….. ,  ή από τη Χ………. 

 

 



 

Τα αρχαϊκά χρόνια αρχίζουν το ……..  π.Χ. και τελειώνουν το ……..π.Χ. Οι νέες 

ελληνικές αποικίες δημιουργήθηκαν γιατί οι άνθρωποι παρακινούνταν να 

ταξιδέψουν για να κάνουν ε……………… , ή να εγκ………………. σε πλουσιότερες 

περιοχές. Η πόλη απ’ όπου ξεκινούσαν οι άποικοι ονομαζόταν μ…………………….Οι 

άποικοι μετέφεραν μαζί τους το ι……… π……   Ο ελληνισμός απλώθηκε στα παράλια 

του Εύξεινου π………. και της Μ…………….  τον  ……….. αιώνα και τον ………….αιώνα. 

 

 

Στην αρχή το κράτος το κυβερνούσε ο β…………….    Στη συνέχεια πήραν την εξουσία 

οι μεγαλοκτηματίες και το πολίτευμα ονομάστηκε α………….………….    Με το εμπόριο, 

τη ναυτιλία και τη βιοτεχνία πλούτισαν κι άλλοι άνθρωποι, πήραν την εξουσία και 

το πολίτευμα έγινε ο………………………….    Ορισμένοι φιλόδοξοι εκμεταλλεύτηκαν τις 



φιλονικίες των παρατάξεων και έγιναν τ.………....   Στο τέλος το πολίτευμα έγινε 

δ…………………... 

 

Οι σπουδαιότεροι αγώνες της αρχαιότητας ήταν οι Ο………………….. α……………   Τα 

θρησκευτικά κέντρα των αρχαίων ήταν τα μ………………   Σπουδαιότερα μαντεία ήταν 

της Δ………… στην Ήπειρο και των Δ……………… στην Φωκίδα.  Οι ενώσεις που 

φρόντιζαν τα μαντεία ονομάστηκαν αμ………………………….     Η κυριότερη αμφικτιονία 

ήταν του μ…………….. των Δ……………… 

 

 

 



Οι ρυθμοί των ναών στα αρχαϊκά χρόνια ήταν ο δ……………… ρυθμός και ο 

ι……………... ρυθμός.  Τα μαρμάρινα αντρικά αγάλματα ονομάζονταν κ………….. και τα 

γυναικεία ονομάζονταν κ……………..Τα αγγεία ήταν ερ………………………  ή 

μελ…………………….. 

  

  

Ο μεγαλύτερος ποιητής στα αρχαϊκά χρόνια ήταν ο Η…………………Τα ποιήματά του 

είναι γνωστά σαν δ………………… έ……. Η ποίηση που απαγγελλόταν με συνοδεία 

λύρας ονομάστηκε λ……………… 

 

 

 



Οι δούλοι της Σπάρτης ονομάζονταν εί…………..  Όσοι ασχολούνταν με το εμπόριο τη 

βιοτεχνία και τη γεωργία και κατοικούσαν σε χωριά γύρω από τη Σπάρτη 

ονομάζονταν π…………………   Ένας μεγάλος νομοθέτης της Σπάρτης ήταν ο 

Λ…………………Η Σπαρτιάτισσα µητέρα, όταν έδινε την ασπίδα στο γιο της έλεγε: «Ἢ 

…..   …   ……..   ……» . Η φράση αυτή σηµαίνει ή να φέρεις πίσω την ασπίδα νικητής ή 

να σε φέρουν πάνω σ' αυτήν νεκρό. 

mail@dim-metam.ioa.sch.gr 

 

Θα μείνω σπίτι! Ναι! 
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