
Ιστορία Δ΄  τάξης (από κ. Νίκη & κ. Κώστα) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12!Αθήνα:  «Το παλιό πολίτευµα της Αθήνας»  

   

1) Μάθε και παίξε από τον υπολογιστή σου: 

  

! Άκου το μάθημα από το βιντεάκι

!Πάτα το link να δεις το µάθηµα µε εικόνες:

!Παίξε τα παρακάτω παιχνίδια:

• α) Παίξε το  κουίζ.

• β) Παίξε το κουίζ.

•  Συµπλήρωσε σωστά τα κουτάκια. 

2) Δες το σχεδιάγραµµα & τις ερωτήσεις: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 (σελ.38-39)! «Το παλιό πολίτευµα της Αθήνας»                                                                                                                                                         

❶ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
"σκορπισµένοι 

#Κάποιοι ζούσαν στις ορεινές περιοχές -  
βουνά. 
#Οι πιο πολλοί σε πεδιάδες και στην 
παραλία. 

 

https://video.link/w/CrmNc
https://video.link/w/zqmNc
https://wordwall.net/resource/7198813/%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%258C-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582
https://wordwall.net/resource/1763092/%25CE%25BA%25CE%25B5%25CF%258612-%25CF%2584%25CE%25BF-%25CF%2580%25CE%25B1%25CE%25BB%25CE%25B9%25CF%258C-%25CF%2580%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25AF%25CF%2584%25CE%25B5%25CF%2585%25CE%25BC%25CE%25B1-%25CF%2584%25CE%25B7%25CF%2582-%25CE%25B1%25CE%25B8%25CE%25AE%25CE%25BD%25CE%25B1%25CF%2582
https://learningapps.org/watch?v=p425k59dc21


Προφορικές ερωτήσεις: 

1.Πού και πώς ζούσαν οι παλιοί κάτοικοι της Αττικής; 

2.α)Τι τους παρακίνησε να κάνουν ο µυθικός βασιλιάς Θησέας;                                  

β) Με ποια γιορτή γιόρταζαν την ένωσή τους οι Αθηναίοι; 

3.Πώς έσωσε ο Κόδρος την Αθήνα απ’ τους Δωριείς; Τι έγινε; 

❷ΘΗΣΕΑΣ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΑ 
# Ο βασιλιάς Θησέας (που σκότωσε τον 
Μινώταυρο)  
τους συγκέντρωσε όλους µαζί. 
#Γύρω από την Ακρόπολη  δηµιουργείται η 
Αθήνα. 
#Για να θυµούνται την ένωσή τους,  
γιόρταζαν 
 τα Παναθήναια, προς τιµήν της θεάς 
Αθηνάς. 

❸Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΟΔΡΟΣ  (ο τελευταίος βασιλιάς της 
Αθήνας) 
#Οι Δωριείς ήθελαν την Αθήνα.  
#Το µαντείο των Δελφών τους είπε να µην σκοτώσουν 
τον Κόδρο , για να πετύχουν. 
#Ο Κόδρος θυσιάστηκε για την πόλη του και η Αθήνα 
σώθηκε.  

❹ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ   ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟ 
#Μετά τον Κόδρο οι Αθηναίοι δεν ήθελαν άλλο βασιλιά. 
#Την εξουσία πήραν οι ευγενείς $αριστοκρατικό 
πολίτευµα.

❺ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ - ΓΡΑΠΤΟΙ ΝΟΜΟΙ 
#Οι άνθρωποι διαµαρτύρονταν$ η γη δεν έφτανε 
$υπήρχαν χρέη.  
#Δεν υπήρχαν γραπτοί νόµοι και δεν έβρισκαν το δίκιο 
τους.  
#Ο ι ευγενείς ανέθεσαν στον Δράκοντα να γράψει τους 
νόµους. 
#Έγραψε πολύ σκληρούς νόµους, «µε αίµα».

 

  

  

 

 



4.Πώς έγινε το πολίτευµα της Αθήνας αριστοκρατικό; 

5.α) Ποια προβλήµατα δηµιουργήθηκαν στην πόλη;                                                                                        
β)Πώς προσπάθησαν να σταµατήσουν την αναστάτωση οι ευγενείς;                                                                                           
γ) Τι ξέρεις για τους νόµους του Δράκοντα; 

Γραπτές δραστηριότητες: 

1. Αντιστοίχισε σωστά: 

Κάνε τις ασκήσεις στο Τετρ. Εργασιών (λεπτό) στη σελ. 
17

Περισσότερες πληροφορίες για την Αθήνα 

☞Τα Παναθήναια  χωρίζονταν στα Μικρά Παναθήναια 

(κάθε χρόνο) και στα Μεγάλα Παναθήναια (κάθε 4 
χρόνια). Διαρκούσαν 4 – 10 µέρες. Περιλάµβαναν  θυσίες, 
αθλητικούς και µουσικούς αγώνες και µια µεγάλη ποµπή 
προς την Ακρόπολη. Ο νικητής στους αθλητικούς αγώνες 
έπαιρνε ως έπαθλο έναν αµφορέα γεµάτο λάδι, τον 
παναθηναϊκό αµφορέα.  
☞Οι Ίωνες που κατοικούσαν παλιά στην Αττική ήταν 

χωρισµένοι σε 4 φυλές και ζούσαν σκορπισµένοι σε 
µικρές ανεξάρτητες οµάδες.  
☞Το κράτος της Αθήνας χωριζόταν σε τρεις κυρίως 

περιοχές: α) το άστυ, την πόλη της Αθήνας γύρω απ’ την 
Ακρόπολη, β) την παραλία µε τις παραλιακές περιοχές και 
γ) τη µεσογαία , το εσωτερικό  του κράτους. 

Θησέας • • Ήταν ο  τελευταίος βασιλιάς της 
Αθήνας.

Παναθήναι
α

• • Ίδρυσε την Αθήνα.

Κόδρος • • Μεγάλη γιορτή προς τιµήν της θεάς 
Αθηνάς.



2.Γράψε επίθετα που ταιριάζουν στον Κόδρο % 

3.  Διάλεξε µία παράγραφο και γράψε τη µε δικά σου λόγια, 
χρησιµοποιώντας τις λέξεις – κλειδιά "

Δράκοντας • • Είχαν την εξουσία µετά τον Κόδρο.

Ευγενείς • • Έγραψε τους  πρώτους νόµους της 
Αθήνας.

Ίωνες • • Θέλησαν να κατακτήσουν την Αθήνα.

Δωριείς • • Η περιοχή της Αθήνας γύρω απ’ την 
Ακρόπολη.

Άστυ • • Κατοικούσαν από παλιά στην Αττική.

θαρραλέος, ______________________, 
_____________________________,________________
________

1η παρ. Παλιοί κάτοικοι της Αττικής, κατοικούσαν, ορεινές 
περιοχές, πεδιάδες,  παραλία.

2η παρ. Παρακίνησε, να κατοικήσουν όλοι µαζί, Θησέας. 
Ακρόπολη, Αθήνα. 
Αθηναίοι, θυµούνται, γεγονός, Παναθήναια.

3η παρ. Δωριείς, Πελοπόννησο,  καταλάβουν (πάρουν), Αθήνα. 
Σίγουροι, µαντείο Δελφών. 
Θα πετύχαιναν, αν δε σκοτωνόταν ο βασιλιάς. 
Κόδρος, ρούχα χωρικού, στρατόπεδο. 
Στρατιώτες, επιτέθηκε, τον σκοτώσουν. 
Η Αθήνα είχε σωθεί.

4η παρ. Μετά τον Κόδρο, ευγενείς, πολίτευµα αριστοκρατικό.

5η παρ. Έδαφος φτωχό, δεν έφτανε. 
Χρεωµένοι, διαµαρτύρονταν. 
Δεν έβρισκαν δίκιο, νόµοι, άγραφοι. 
Ευγενείς, Δράκοντα, νόµους. 
Νόµοι, σκληροί, αίµα.




