
                                     ΙΣΤΟΡΙΑ  Δ΄ ΤΑΞΗΣ                        ΑΡ. ΦΥΛ. 13 
Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας 

 
Όνομα: __________________________  

 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Πού ζούσαν αρχικά οι παλιοί κάτοικοι της Αττικής; 
2) Ποιος τους παρακίνησε να συγκεντρωθούν όλοι μαζί και ποιο μέρος τους πρότεινε; 
3) Πώς θυμούνταν οι Αθηναίοι αυτή την ένωσή τους; 
4) Ποιον σκοπό είχαν οι Δωριείς της Πελοποννήσου και ποιον συμβουλεύτηκαν; 
5) Πώς σώθηκε η Αθήνα και πώς σκοτώθηκε ο βασιλιάς Κόδρος; 
6) Ποιος ανέλαβε την εξουσία μετά τον βασιλιά Κόδρο; 
7) Τι προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Αθηναίοι; 
8) Πώς αντιμετωπίστηκε η αναστάτωση που είχε δημιουργηθεί; 
 
ΑΣΚΗΣΕΙΣ  

1. Αντιστοιχίζω αυτά που ταιριάζουν: 

 
Βασιλιάς Θησέας 
 

•  
 

• Ήταν ο τελευταίος βασιλιάς της Αθήνας και με τον 
θάνατό του έσωσε την Αθήνα από τους Δωριείς.  

 
Βασιλιάς Κόδρος •  

 
• Δημιουργήθηκε αναστάτωση στους Αθηναίους 

εξαιτίας των χρεών και της αδικίας των δικαστηρίων. 
 
Ευγενείς 
 

•  
 

• Ένωσε τους κατοίκους της Αττικής και δημιούργησε 
την Αθήνα. 

 

2. Βάζω σε χρονική σειρά τα γεγονότα: 
 Οι Δωριείς της Πελοποννήσου, θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα και για να 

είναι σίγουροι ότι θα τα καταφέρουν, ρώτησαν το μαντείο των Δελφών. 
 Ο βασιλιάς Κόδρος  συνάντησε δυο στρατιώτες και τους επιτέθηκε. Αυτοί όμως 

αμύνθηκαν και κατάφεραν να τον σκοτώσουν. 
 Μερικοί από τους κατοίκους της Αττικής ζούσαν στις ορεινές περιοχές, ενώ οι 

περισσότεροι είχαν εγκατασταθεί στις μικρές εύφορες πεδιάδες και στην παραλία. 
 Το μαντείο των Δελφών απάντησε ότι θα πετύχαιναν το σκοπό τους, αν δε 

σκοτωνόταν ο βασιλιάς της Αθήνας. 
 Την άλλη μέρα οι Αθηναίοι ζήτησαν να θάψουν το νεκρό βασιλιά τους ενώ οι 

Δωριείς κατάλαβαν τι λάθος είχαν κάνει. Η Αθήνα είχε σωθεί. 
 Ο βασιλιάς Θησέας παρακίνησε τους κατοίκους της Αττικής να κατοικήσουν όλοι 

μαζί γύρω από την Ακρόπολη και άρχισε να δημιουργείται η Αθήνα. 
 Μόλις το έμαθε ο βασιλιάς της Αθήνας, ο Κόδρος, ντύθηκε βιαστικά µε ρούχα 

χωρικού και τράβηξε για το στρατόπεδο των Δωριέων. 
 Μετά τον Κόδρο οι Αθηναίοι δεν έκαναν άλλο βασιλιά, την εξουσία πήραν οι 

ευγενείς και το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό. 
 

 


