
 

 

 

 

 

 

Το κράτος της Αθήνας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μύζμξ: Τμ όκμμα ηεξ Αζήκαξ 

Σπεηηθά με ημ όκμμα ηεξ Αζήκαξ οπάνπεη έκαξ πανηηςμέκμξ μύζμξ. Λέκε 

πςξ θηιμκίθεζακ μ Πμζεηδώκαξ με ηεκ Αζεκά, γηαηί θαζέκαξ ημοξ ήζειε κα 

δώζεη ζηεκ πόιε ημ δηθό ημο όκμμα θαη κα είκαη πνμζηάηεξ ηεξ. Τόηε 

μεζμιάβεζακ μη ζεμί θαη έζεζακ ηένμα ζηε θηιμκηθία ημοξ πνμηείκμκηαξ ηεκ 

ελήξ ιύζε: Πνμζηάηεξ ηεξ Αζήκαξ ζα γηκόηακ μ ζεόξ πμο ζα έδηκε ημ 

θαιύηενμ δώνμ ζηεκ πόιε. Τόηε μ Πμζεηδώκαξ πηύπεζε θάης ηε γε με ηεκ 

ηνίαηκά ημο θαη λεπεηάπηεθε έκα θάηαζπνμ θαη δοκαηό άιμγμ. Τεκ ίδηα ζηηγμή 

πηύπεζε θαη ε Αζεκά με ημ δόνο ηεξ ηε γε θαη λεπεηάπηεθε μηα θαηαπνάζηκε 

ειηά, θμνηςμέκε με οπένμπμοξ θανπμύξ. Τμ δώνμ ηεξ Αζεκάξ θνίζεθε πημ 

πμιύηημμ από ημοξ ζεμύξ, δηόηη ε ειηά ζομβόιηδε ηεκ εηνήκε θαη ηεκ ενγαζία. 

Έδςζακ ιμηπόκ ηα πνςηεία ζηεκ Αζεκά. Έηζη ε πόιε μκμμάζηεθε Αζήκα θαη 

από ηόηε έπεη πνμζηάηηζζα ηεκ Αζεκά, ηε ζεά ηεξ ζμθίαξ θαη ηςκ γναμμάηςκ.  

 

 

 

 

 



Η ανατρουή των Αθηναίων ευήβων 

Όπςξ μη Σπανηηάηεξ, έηζη θαη μη Αζεκαίμη έδηκακ μεγάιε ζεμαζία ζηε 

μόνθςζε θαη ακαηνμθή ηςκ παηδηώκ ημοξ. Γη’ αοηό μ Σόιςκαξ θαζόνηζε με 

εηδηθό κόμμ πώξ πνέπεη κα μμνθώκμκηαη ηα παηδηά θαη μη κέμη ηεξ Αζήκαξ. 

Σύμθςκα μ’ αοηό ημ κόμμ, μη γμκείξ ήηακ οπμπνεςμέκμη κα μαζαίκμοκ ζηα 

παηδηά ημοξ γνάμμαηα, μμοζηθή θαη γομκαζηηθή. Έηζη ηα αγόνηα πήγαηκακ ζημ 

ζπμιείμ από επηά εηώκ μέπνη κα γίκμοκ δεθαέλη θαη μάζαηκακ γναθή, 

ακάγκςζε, μαζεμαηηθά, αιιά θαη πώξ κα νεημνεύμοκ, κα απαγγέιιμοκ πμίεζε 

θαη κα ηναγμοδμύκ ζςζηά. Μεηά θαηαηάζζμκηακ ζημοξ εθήβμοξ. Η θαηάηαλε 

ημοξ αοηή ζημοξ εθήβμοξ γηκόηακ με επίζεμε ηειεηή. Πανμοζηάδμκηακ ζηεκ 

Εθθιεζία ημο Δήμμο* θαη παναιάμβακακ ημ δόνο, ηεκ πενηθεθαιαία θαη ηεκ 

αζπίδα θαη έδηκακ ημκ επίζεμμ όνθμ ημο εθήβμο, πμο έμεηκε πενίθεμμξ ζηεκ 

ηζημνία. Ο όνθμξ αοηόξ ήηακ μ ελήξ, μεηαθναζμέκμξ από ημκ πμηεηή μαξ 

Κςζηή Παιαμά: 

Θα ηα θναηώ ηα όπια αοηά θαη δε ζα ηα κηνμπηάζς 

θαη μόκμξ θαη με ζοκηνμθηά θη εδώ θη όπμο ιάπς. 

Θα πμιεμήζς αθμύναζηα θη αθνόκηηζηα ζα πέζς 

θαη ημοξ δίθαημοξ ζ’ αγαπώ θαη ζα ηημώ ημοξ κόμμοξ, 

ζα θαηαηνέπς ημκ θαθό, ημκ ρεύηε, ημκ πνμδόηε 

θη ακ ίζςξ ρέμαηα μηιώ, θμιάζηε με, ζεμί μμο. 

Έηζη ζθμπόξ ηεξ μόνθςζεξ ηςκ κέςκ ήηακ κα γίκμοκ θιμγενμί παηνηώηεξ θαη 

θαιμί άκζνςπμη. Μεηά ηεκ μνθςμμζία ημοξ μη έθεβμη ακαιάμβακακ 

ζμβανόηενα θαζήθμκηα. Σηναημπέδεοακ ζημ ύπαηζνμ, δηέμεκακ ζε θνμύνηα, 

έπαηνκακ μένμξ ζε ζνεζθεοηηθέξ ηειεηέξ θαη μάζαηκακ θάπμημ επάγγειμα. 

Από ημ 20μ έημξ ηεξ ειηθίαξ ημοξ ζεςνμύκηακ Αζεκαίμη πμιίηεξ.  

*εθθιεζία ημο Δήμμο: Τενάζηηα ακμηθηή ζογθέκηνςζε όπμο μη άκζνςπμη 

ιέγακε ηε γκώμε ημοξ θαη οπμδείθκοακ ζηηξ θοβενκήζεηξ ημοξ ηη κα θάκμοκ ζε 

θάζε δήηεμα 



Γσναίκες στην αρταία Αθήνα 

 

 

Οη καμί θαη ηα δεμόζηα θηίνηα ήηακ δηαθμζμεμέκα με αγάιμαηα θαη ρειέξ 

μανμάνηκεξ θμιόκεξ. Τα ζπίηηα ακηίζεηα, ήηακ απιά, θηηαγμέκα από ιάζπε θαη 

ημύβια. Οη γοκαίθεξ δμύζακ ζε έκα λεπςνηζηό μένμξ ημο ζπηηημύ, ημ 

γοκαηθςκίηε, όπμο δε γίκμκηακ δεθημί μη άκηνεξ. Δεκ μπμνμύζακ κα 

ζομμεηάζπμοκ ζε θαμηά δεμόζηα εθδήιςζε. Έμεκακ ζημ ζπίηη ημοξ ςξ ηα 

δεθαηνία ημοξ πνόκηα, όηακ μπμνμύζακ κα πακηνεοημύκ. Τα κεανά θμνίηζηα 

από πιμύζηεξ μηθμγέκεηεξ είπακ ηε δοκαηόηεηα κα μαζαίκμοκ γναθή θαη 

ακάγκςζε ζημ ζπίηη. Αοηό πμο μάζαηκακ όμςξ θαιύηενα από ηε μεηένα ημοξ 

ήηακ ημ γκέζημμ ηςκ κεμάηςκ θαη ε ύθακζε ηςκ οθαζμάηςκ. Οη γοκαίθεξ ήηακ 

αοηέξ, πμο έναβακ ημ νμοπηζμό ηεξ μηθμγέκεηαξ θαη όηη άιιμ ήηακ απαναίηεημ 

γηα ημ ζπίηη: παιηά, θμοβένηεξ, ζεκηόκηα θιπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η ανατροφή των Αθηναίων εφήβων 

Όπως οι Σπαρτιάτες, έτσι και οι Αθηναίοι έδιναν μεγάλη σημασία στη 

μόρφωση και ανατροφή των παιδιών τους. Γι’  αυτό ο Σόλωνας 

καθόρισε με ειδικό νόμο πώς πρέπει να μορφώνονται τα παιδιά και οι 

νέοι της Αθήνας. Σύμφωνα μ αυτό το νόμο, οι γονείς ήταν 

υποχρεωμένοι να μαθαίνουν στα παιδιά τους γράμματα, μουσική και 

γυμναστική. Η εκπαίδευση των παιδιών άρχιζε από το 7ο έτος και 

συνεχιζόταν μέχρι το 16ο. Μετά κατατάσσονταν στους εφήβους. Η 

κατάταξη τυς αυτή στους εφήβους γινόταν με επίσημη τελετή. 

Παρουσιάζονταν στην Εκκλησία του Δήμου και παραλάμβαναν το 

δόρυ, την περικεφαλαία και την ασπίδα και έδιναν τον επίσημο όρκο 

του εφήβου, ου έμεινε περίφημος στην ιστορία. Ο όρκος αυτός ήταν 

ο εξής, μεταφρασμένος από τον ποιητή Κωστή Παλαμά: 

«Θα τα κρατώ τα όπλα αυτά και δε θα τα ντροπιάσω 

Και μόνος και με συντροφιά κι εδώ κι όπου λάχω. 

Θα πολεμήσω ακούραστα κι αφρόντιστα θα πέσω 

Και τους δικαίους θ’ αγαπώ και θα τιμώ τους νόμους 

Θα κατατρέχω τον κακό, τον ψεύτη, τον προδότη 

Κι αν ίσως ψέματα μιλώ, κολάστε με, Θεοί μου». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Εργασίες: 

 

1. Πώξ δεμημονγήζεθε ε πόιε ηεξ Αζήκαξ θαη από πμημ; (ζει. 38) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. Πμηα γημνηή ζοκδέεηαη με ηεκ δεμημονγία ηεξ Αζήκαξ; (ζει. 38) 

_______________________________________________________ 

3. Ποιο ήταν το πολίτευμα στην Αθήνα; (σελ. 39) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. Από ποιους γράφτηκαν οι νόμοι της Αθήνας; 

_____________________________________________________________________ 

5. Τη εκκμμύμε ζήμενα όηακ ιέμε «δναθόκηηα μέηνα»; 

_______________________________________________________ 

6. Πώς σχολιάζεις τα μέτρα που πήρε ο Σόλωνας; (σελ. 40) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Ποια η σχέση του Σόλωνα με την Κύπρο; (πανάζεμα 2, ζει. 41) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



8. Ποιος ήταν ο θεμελιωτής της Δημοκρατίας στην Αθήνα; (σελ. 43) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Πώς λειτουργεί ένα δημοκρατικό πολίτευμα σήμερα; 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

10. Πώς λειτουργούσε η Δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα; Παράθεμα 

1 σελ. 43 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

11. Τη ήηακ μ μζηναθηζμόξ; (πανάζεμα 1, ζει. 43) 

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Προαιρετικό: Ψάξε να βρεις πληροφορίες για τα πιο κάτω θέματα και να 

τις διηγηθείς στους συμμαθητές σου: 

1. Πώς πήρε η Αθήνα το όνομά της; 

2. Τη συνάντηση του Σόλωνα με τον Κροίσο. 


