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Ερωτήσεις επανάληψης 2ης ενότητας - Αρχαϊκά χρόνια 

 

 

 

 

 

 

ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ( 8ος - 5ος ΑΙΩΝΑΣ) 

 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://iliadisilias.blogspot.gr/


2η ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ( 8ος - 5ος ΑΙΩΝΑΣ) 

 

Ερωτήσεις Επανάληψης 2ης Ενότητας 
 

5ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Νέες αποικίες των Ελλήνων 

Ερωτήματα 
1. Τι ήταν οι «πόλεις – κράτη»; 
2. Έχεις ακούσει για την ακρόπολη. Τι ήταν; 
3. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι στις «πόλεις – κράτη»; 
4. Πώς αποφάσιζαν να εγκαταλείψουν τις νέες πατρίδες τους για άλλες; 
5. Τι σχέση είχε η μητρόπολη με τις αποικίες; 
6. Ποιες περιοχές αποτελούσαν τη Μεγάλη Ελλάδα; 

 
 

6ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή Ελλάδα 

Ερωτήματα 
1. Ποια πολιτεύματα λειτούργησαν στην αρχαϊκή περίοδο; 
2. Πώς λειτουργούσε η βασιλεία; 
3. Πώς η βασιλεία μετατράπηκε σε αριστοκρατία; 
4. Η ολιγαρχία (τυραννία) πώς λειτουργούσε; 
5. Τι οδήγησε στο δημοκρατικό πολίτευμα και τι ξέρεις γι΄ αυτό; 

 

 

7ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Οι δεσμοί που ένωναν τους Έλληνες 

Ερωτήματα 
1. Πώς διατηρούσαν οι Έλληνες άποικοι τους δεσμούς τους με την 

Ελλάδα; 
2. Πώς τιμούσαν τους Ολυμπιονίκες; 
3. Τι ήταν τα μαντεία και ποιο ήταν το γνωστότερο; 
4. Τι ήταν οι Αμφικτιονίες και πώς λειτουργούσαν; 

 

 

8ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Η τέχνη της αρχαϊκής εποχής 

Ερωτήματα 
1. Η Ελλάδα γνωρίζει ανάπτυξη. Ποιο έργο έκανε τη μεγαλύτερη 

εντύπωση και τι γνωρίζουμε γι΄ αυτό; 
2. Τι ήταν οι «κούροι» και οι «κόρες»; 
3. Πώς οδηγήθηκαν οι Έλληνες στην ανάπτυξη της αγγειοπλαστικής; 
4. Ποιους ρυθμούς ζωγραφικής αγγείων γνωρίζεις; 



 
 

9ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Τα γράμματα 

Ερωτήματα 
1. Μ ε τι ασχολούνταν οι ποιητές στην αρχαϊκή εποχή; 
2. Ποια είδη ποίησης παρουσιάζονται και για ποιο λόγο ονομάστηκαν 

έτσι; 
3. Πώς οδηγηθήκαμε στους φιλόσοφους και τους ιστορικούς; 

 
 
 

10ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 Σπάρτη: Η κοινωνία και το πολίτευμα 
Ερωτήματα 

1. Ποιος φόβος υπήρχε στη Σπάρτη και πώς τον αντιμετώπιζαν οι 
Σπαρτιάτες; 

2. Πώς διοικούνταν η Σπάρτη; 
      3.   Πώς έλυναν τα προβλήματα που τους απασχολούσαν οι Σπαρτιάτες; 

 
 
 

11ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Σπάρτη : Η ζωή στην πόλη 

Ερωτήματα 
1. Ποιος έφτιαξε τους νόμους στη Σπάρτη; 
2. Ποια ήταν η εκπαίδευση των νέων;  
3. Πώς προετοιμάζονταν πολεμικά οι Σπαρτιάτες; 
4. Ποια ήταν η θέση των γυναικών στην Αρχαία Σπάρτη; 

 
 
 

12ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας 

Ερωτήματα 
1. Πού ζούσαν οι κάτοικοι της Αττικής και πώς δημιουργήθηκε η Αθήνα; 
2. Τι χρησμό έδωσε το μαντείο των Δελφών στους Δωριείς που ήθελαν να 

κατακτήσουν την Αθήνα; 
3. Πώς προστάτευσε ο βασιλιάς Κόδρος την πόλη του; 
4. Πώς εξελίχθηκε το πολίτευμα της Αθήνας και ποιος έγραψε τους 

νόμους της; 
 

 

 



 

 

 

13ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Οι νόμοι του Σόλωνα. Ο Πεισίστρατος γίνεται τύραννος 

Ερωτήματα 
 

1. Ποια κατάσταση επικρατούσε στην Αθήνα μετά τους νόμους του 
Δράκοντα; 

2. Τι γνωρίζεις για το Σόλωνα, τι ανέλαβε να κάνει και πώς ονομάστηκε ο 
νόμος του; 

3. Με ποιο τρόπο ο Σόλων αφαίρεση δύναμη από τους ευγενείς; 
4. Πώς απέκτησε την εξουσία ο Πεισίστρατος και πώς κυβέρνησε στην 

Αθήνα; 
5.  

 

 

14ο  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Ο Κλεισθένης θεμελιώνει τη δημοκρατία 

Ερωτήματα 
 

1. Ποιος πήρε την εξουσία μετά το διωγμό του Ιππία και πώς κυβέρνησε 
τη Αθήνα; 

2. Πώς λειτουργούσε το δημοκρατικό πολίτευμα του Κλεισθένη; 
3. Πώς χαρακτηρίστηκε  ο Κλεισθένης και γιατί; 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Οδύσσεια 

 
 

 

 

 

 

Τα απίθανα...  τριτάκια! 

 
 

http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/
http://tetartitaxi.weebly.com/
http://iliadisili.blogspot.gr/


Tετάρτη τάξη 

 
 

 

Οι παρουσιάσεις μου σε ιστοσελίδες αποθήκευσης και 
διαμοιρασμού αρχείων κειμένου Word, AdobePDF, 
καθώς και παρουσιάσεων Powerpoint  

 

http://www.authorstream.com/iliasili/ 
 

http://www.slideboom.com/people/iliasili 
 

http://www.slideboom.com/people/iliasili1 
 

http://www.slideshare.net/iliasili 
 

http://iliadisilias.blogspot.gr/
http://www.authorstream.com/iliasili/
http://www.slideboom.com/people/iliasili?page=1&rows=15&show=0
http://www.slideboom.com/people/iliasili1
http://www.slideshare.net/iliasili/presentations
http://iliadisilias.blogspot.gr/


 

 

 
 


