
Ιστορία Δ΄ Δημοτικού – «Στα αρχαία χρόνια» 

Ενότητα B΄: Αρχαϊκά χρόνια – Κεφάλαιο 5ο  

Σαμούχος Πέτρος© 

Διαφορές στις ακροπόλεις των μυκηναϊκών 

και των αρχαϊκών χρόνων. 

 

 

Οι μετακινήσεις έφεραν αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων 

 

 εγκαταλείφθηκαν τα χωριά συγκεντρώθηκαν σε περιοχές 

  για καλύτερη ζωή – ασφάλεια 

Αποτέλεσμα: 

Δημιουργήθηκαν πόλεις - κράτη 

 Κέντρο της η ακρόπολη (το πιο ψηλό σημείο). 

 Εκεί βρίσκονται οι ναοί και τα δημόσια κτίρια.  

 Γύρω από την ακρόπολη χτίζονται οι κατοικίες. 

 Προστατεύονται από ψηλά τείχη. 

Συνέπειες 

 

 θετικές αρνητικές 

Οι κάτοικοι ένιωσαν ασφαλείς. Η γη δεν έφτανε να τους θρέψει. 

   Ο πληθυσμός αυξήθηκε. Κάποιοι μετανάστευσαν. 

Η μετακίνηση 

 Γινόταν οργανωμένα. 

 Το μαντείο των Δελφών «έδειχνε» το κατάλληλο μέρος. 

 Γινόταν τελετή αναχώρησης. 

 Μετέφεραν το «ιερόν πυρ» για τον βωμό της αποικίας. 

Στις αποικίες οι Έλληνες: 

 Προόδευσαν, έχτισαν ναούς και έκαναν μεγάλα δημόσια έργα. 

 Γνώρισαν άλλους λαούς, αλλά δεν ξέχασαν την καταγωγή τους. 

 Οι σχέσεις της αποικίας με την μητρόπολη ήταν πάντα στενές. 
(μεγάλο κακό να πολεμήσει η μια εναντίον της άλλης) 

Μεγάλη Ελλάδα        οι αποικίες στην Κάτω Ιταλία και Σικελία  

Νέες αποικίες των Ελλήνων 
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Ελληνικό εμπορικό πλοίο ανοικτής θάλασσας (Λονδίνο, Βρετανικό Μουσείο) 

Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

  

 Ερωτήσεις 

a) Μπορείς να εξηγήσεις πώς δημιουργήθηκαν οι πόλεις – κράτη; 

β) Τι γνωρίζεις για τις πόλεις – κράτη; Ποιο ήταν το πιο σημαντικό τους  

 μέρος; 

γ) Γιατί οι άνθρωποι αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν; 

δ) Πώς γινόταν η μετακίνηση; Ποια στάδια ακολουθούσαν; 

ε) Τι έκαναν οι Έλληνες στις αποικίες;  

στ) Ποιες ήταν οι σχέσεις ανάμεσα στην μητρόπολη και την αποικία; 

ζ)  Ποια περιοχή ονομάζουμε Μεγάλη Ελλάδα; 

η) Ποιες οι διαφορές του ‘Α αποικισμού με τον Β’ Αποικισμό; 

 

 

Οι Έλληνες εγκατέλειψαν τα χωριά και συγκεντρώθηκαν στις πόλεις. Η 

πόλη έγινε κράτος με ακρόπολη και τείχος. Τότε ιδρύθηκαν πολλές 

αποικίες στα παράλια της Μεσογείου και του Εύξεινου Πόντου, όπου 

γνώρισε μεγάλη ανάπτυξη ο ποντιακός ελληνισμός. 

 


