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Αθήνα 1 – Από τη βασιλεία στην 
αριστοκρατία 
 

Η περιοχή της Αττικής 
 

Σημείωσε στον χάρτη της Αττικής: 

 Την Αθήνα 

 Τα Μέγαρα 

 Τη Σαλαμίνα 

 

 

Χάρτης: © Free Vector Maps.com 
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Τώρα πρόσεξε τον χάρτη της Αττικής στο Google MyΜaps 

(https://drive.google.com/open?id=1wfz3ics_4mRB3OsqDgDiIf9V4Co&usp=sharing) και σημείωσε 

παρακάτω τις παρατηρήσεις σου. 

 

Το έδαφος της Αττικής είναι κυρίως ορεινό ή πεδινό; 

________________________________________________________________________________ 

Η Αττική έχει θάλασσα γύρω ή όχι; 

________________________________________________________________________________ 

 

Με βάση τις παραπάνω παρατηρήσεις, τι επαγγέλματα υποθέτεις ότι έκανα οι κάτοικοι της Αττικής την 

αρχαϊκή εποχή; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

https://drive.google.com/open?id=1wfz3ics_4mRB3OsqDgDiIf9V4Co&usp=sharing
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Συνοικισμός 
 

Βρες στο λεξικό της Πύλης για την ελληνική γλώσσα τι σήμαινε η λέξη «συνοικισμός» στην αρχαιότητα 

(http://www.greek-

language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%

CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all) και σημείωσε τον ορισμό 

παρακάτω. Από ποιες λέξεις νομίζεις ότι βγαίνει ο όρος «συνοικισμός»; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Σύμφωνα με την παράδοση, ο Θησέας ένωσε όλους τους οικισμούς της Αττικής με κέντρο την Αθήνα. 

Ποιον άλλο γνωστό μύθο θυμάσαι για τον Θησέα; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Ποια γιορτή καθιέρωσαν οι Αθηναίοι για να θυμούνται τον συνοικισμό; 

_____________________________________________________________________________________ 

 

  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/search.html?lq=%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82&sin=all
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Κόδρος, ο τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας 
 

Μετά τον Θησέα, το πολίτευμα της Αθήνας ήταν η βασιλεία. Τελευταίος Αθηναίος βασιλιάς ήταν ο 

Κόδρος. Ποιος είναι ο Κόδρος στην παραπάνω εικόνα; Κύκλωσέ τον και σημείωσε παρακάτω πώς είναι 

ντυμένος και τι κρατάει. 

 

 

Πηγή φωτογραφίας: https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKodros-Schale.png 
By Karl August Baumeister (nach Braun) [Public domain], via Wikimedia Commons from Wikimedia Commons 
 
 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKodros-Schale.png
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Αφού διαβάσεις για τον Κόδρο στο ανάλογο λήμμα της Wikipedia 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82), φτιάξε ένα σύντομο 

κόμικ για τον μύθο του θανάτου του χρησιμοποιώντας τα παρακάτω ορθογώνια. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%8C%CE%B4%CF%81%CE%BF%CF%82
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Η αριστοκρατία στην Αθήνα 
 

Μετά τη βασιλεία, το πολίτευμα της Αθήνας έγινε αριστοκρατικό. Τι σημαίνει αυτή η λέξη; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Την εποχή της αριστοκρατίας ήταν τα πράγματα ειρηνικά στην Αθήνα;  

___________________________________________________________________________________ 

 

Τι συνέβαινε δηλαδή; 

 Οι άριστοι 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Οι πλούσιοι από το εμπόριο και τη βιοτεχνία 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 Οι φτωχοί 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Ποια ήταν τα τρία πολιτειακά όργανα στο αριστοκρατικό πολίτευμα της Αθήνας; 

1. Οι Ε_____________ Ά_____________ 

2. Ο Ά_________________ Π____________________ 

3. Η Ε__________________ του Δ_______________ 

 

Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα των φτωχών αν δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα χρέη τους στους 

ευγενείς; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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Ο Κύλωνας και το Κυλώνειο άγος 
 

Την εποχή της αριστοκρατίας στην Αθήνα, ο Κύλωνας προσπάθησε να πάρει την εξουσία με τη βία 

όμως απέτυχε. Αν τα είχε καταφέρει, τι πολίτευμα θα είχε εγκαταστήσει; 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ποιον αιώνα έγινε η προσπάθεια του Κύλωνα να αρπάξει την εξουσία; 

___________________________________________________________________________________ 

 

Τι ήταν το Κυλώνειο άγος; 

Για βοήθεια κοίταξε και στη Wikipedia - 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE

%86%CE%B3%CE%BF%CF%82 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%86%CE%B3%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CE%BB%CF%8E%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%BF_%CE%86%CE%B3%CE%BF%CF%82
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Ο Δράκοντας 
 

Ποια ήταν η σπουδαία πράξη του Δράκοντα και σε ποιον αιώνα έγινε; 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Πώς ήταν οι νόμοι μέχρι τον Δράκοντα; 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Διάβασε το Παράθεμα 2 – Οι δρακόντειοι νόμοι στο βιβλίο Ιστορίας Δ΄Δημοτικού 

(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4859,22185/) 

και συμπλήρωσε παρακάτω γιατί ειπώθηκε ότι η νομοθεσία του Δράκοντα ήταν γραμμένη με αίμα. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-D103/743/4859,22185/

