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Αθήνα 

 Αρχικά οι κάτοικοι έμεναν σε διάφορες περιοχές της Αττικής 

 Ο Θησέας τους έπεισε να μείνουν όλοι μαζί 

 Η πόλη δημιουργήθηκε γύρω από την Ακρόπολη 

 Παναθήναια, μεγάλη γιορτή για την ίδρυση της πόλης 

Δωριείς  

 Θέλησαν να καταλάβουν την Αθήνα 

 Ζήτησαν χρησμό από το μαντείο των Δελφών 

 Θετική απάντηση, αρκεί να μην σκοτωθεί ο βασιλιάς Κόδρος 

Κόδρος 

 Έμαθε τον χρησμό  

 Ντύθηκε με ρούχα χωρικού  

 Πήγε στο στρατόπεδο των Δωριέων 

 Επιτέθηκε σε δύο στρατιώτες, εκείνοι τον σκότωσαν 

 Οι Δωριείς έφυγαν, η Αθηνά σώθηκε 

Αριστοκράτες 

Ανέλαβαν την εξουσία μετά τον Κόδρο 

Η ζωή στην Αθήνα 

 Φτωχό έδαφος 

 Οι άνθρωποι ήταν χρεωμένοι και διαμαρτύρονταν 

 Δεν έβρισκαν δίκιο στα δικαστήρια (άγραφοι νόμοι, ευγενείς δικαστές) 

 Αποτέλεσμα 

Ο Δράκοντας έγραψε νόμους, που ήταν πολύ σκληροί 

Το παλιό πολίτευμα της Αθήνας 
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Περίληψη μαθήματος 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις 

a) Πώς ιδρύθηκε η πόλη της Αθήνας; 

β)  Για ποιο λόγο γινόταν η γιορτή των Παναθηναίων;  

γ)  Ποιο χρησμό έδωσε το μαντείο των Δελφών στους Δωριείς; 

δ)  Τι συνέβη όταν ο Κόδρος πληροφορήθηκε τον χρησμό; 

ε) Πώς χαρακτηρίζεις την πράξη του Κόδρου; 

στ) Ποιοι ανέλαβαν την εξουσία μετά τον θάνατο του βασιλιά Κόδρου; 

ζ)  Πώς ήταν η ζωή στην Αθήνα στα χρόνια που κυβερνούσαν οι  

 αριστοκράτες; 

η)  Ποιος ανέλαβε να γράψει τους πρώτους νόμους των Αθηναίων; 

θ)  Πιστεύεις ότι οι Αθηναίοι ήταν ευχαριστημένοι με τους νόμους του  

 Δράκοντα; 

 

Λένε ότι ο Θησέας παρακίνησε τους κατοίκους της Αττικής να 

εγκατασταθούν στην Αθήνα. Τελευταίος βασιλιάς ήταν ο Κόδρος. Μετά 

από αυτόν κυβέρνησαν οι άριστοι, οι οποίοι, για να ησυχάσει ο τόπος 

από τις διαμαρτυρίες των πολιτών, ανέθεσαν στο ∆ράκοντα να 

καταγράψει τους νόμους. 


