
 

 

 

ΓΠΑΝΑΛΗΦΗ ΑΡΥΑΧΚΑ ΥΡΟΝΙΑ 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΡΣΗ 

 

1. Γοάθω δίπλα από κάθε ποόηαζη Ο αμ είμαι ξοθή και Λ αμ είμαι λαμθαζμέμη. 

……………  Οη είιωηεξ ήηακ δμύιμη θαη δεκ είπακ δηθαηώμαηα ζηε Σπάνηε. 

……………  Οη  Σπανηηάηεξ δεκ εκδηαθένμκηακ θαζόιμο γηα ημ ζηναηό ημοξ. 

……………  Οη πενίμηθμη θαημηθμύζακ ζε πωνηά γύνω από ηε Σπάνηε. 

……………  Οη γοκαίθεξ ηεξ Σπάνηεξ δεκ είπακ ζπμοδαίμ νόιμ ζηε ζπανηηαηηθή θμηκωκία. 

……………  Η Σπάνηε έγηκε λαθμοζηή, γηαηί δεμημύνγεζε ζπμοδαίμ πμιηηηζμό. 

……………  Ο Δνάθμκηαξ ήηακ βαζηιηάξ ηεξ Αζήκαξ. 

……………  Ο ηειεοηαίμξ βαζηιηάξ ηεξ Αζήκαξ ήηακ μ Κόδνμξ. 

……………  Ο Σόιωκαξ με ημοξ κόμμοξ ημο πάνηζε όια ηα πνέε ηωκ πμιηηώκ ζηεκ Αζήκα. 

……………  Ο Κιεηζζέκεξ ζεμειίωζε ηε δεμμθναηία ζηεκ Αζήκα. 

 

 

2. Έμωζε ηιπ λένειπ με ηημ πόλη πξρ ηαιοιάζξρμ. 

 

      Σόιωκαξ 

      Πακαζήκαηα 

      Λοθμύνγμξ 

      Απέιια 

                  Σπάνηε              Ή ηακ ή επί ηαξ           Αζήκα 

      Κόδνμξ 

      Εθθιεζία ημο Δήμμο 

      Δνάθμκηαξ 

      2 βαζηιείξ 

      Θεζέαξ 

                                                            Μέιαξ Ζωμόξ 

                                                            Θεμειηώζεθε ε δεμμθναηία 

                                                            Οζηναθηζμόξ 

                                                            Είιωηεξ  

                                                            Δεκ δέπμκηακ ημοξ λέκμοξ 

                                                            Σεηζάπζεηα 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ………………………………………………. 

Όνομα: _________________________________________ Τάξη: _________ 



3. Βάλε ηιπ πιξ κάηω ξμάδεπ πληθρζμξύ ηηπ αοςαίαπ πάοηηπ με ηη ζειοά 

αοςίζξμηαπ από αρηή πξρ είςε ηη λιγόηεοη δύμαμη. Σπαρτιάτες,  Είλωτες , Περίοικοι 

 

              

 

4. Τμπμζέηεζε  ηηξ ιέλεηξ, όπμο ηαηνηάδμοκ ζημ θείμεκμ πμο αθμιμοζεί. 

Εκκληζία ηοσ Δήμοσ,   Θηζέας,   Δράκομηας,  Κόδρος,   Σόλωμας ,  βαζιλεία,  

γραπηούς μόμοσς. 

 

Ο        έκωζε ημοξ μηθηζμμύξ ηεξ Αηηηθήξ θαη δεμημύνγεζε ηεκ 

Αζήκα. Τειεοηαίμξ βαζηιηάξ ηεξ ήηακ μ       . Μεηά από αοηόκ 

θαηανγήζεθε ε        θαη θοβενκμύζακ μη εογεκείξ. Έηζη γίκεηαη ημ 

πνώημ βήμα πνμξ ηε δεμμθναηία. Τμ δεύηενμ βήμα έγηκε με ημκ      μ 

μπμίμξ έθηηαλε ημοξ πνώημοξ         , πμο ήηακ όμωξ 

πμιύ αοζηενμί θαη μ θόζμμξ δηαμανηονόηακ.   Αθμιμοζεί μ        , 

πμο έθηηαλε πημ δίθαημοξ κόμμοξ. Ακάμεζα ζηα άιια πάνηζε ηα πνέε ζημοξ θηωπμύξ θαη 

απαγόνεοζε κα γίκεηαη θάπμημξ δμύιμξ ιόγω πνεώκ. Σηγά ζηγά μδεγήζεθακ πνμξ ηεκ 

Δεμμθναηία όπμο  ηε μεγαιύηενε δύκαμε είπε ε        πμο 

ηεκ απμηειμύζακ όιμη μη ειεύζενμη άκηνεξ Αζεκαίμη. Έηζη μ ιαόξ ηεξ Αζήκαξ απμθάζηδε 

γηα όια ηα δεηήμαηα πμο αθμνμύζακ ηεκ πόιε. 

 

5. Τπξγοαμμίζω ηη ζωζηή απάμηηζη, πξρ είμαι μια κάθε θξοά: 

 Σηε Σπάνηε μεγάιε ελμοζία είπακ μη 

(α) πενίμηθμη  (β) Σπανηηάηεξ  (γ) είιωηεξ  (δ) έθμνμη 

 

 O Λοθμύνγμξ ήηακ  

(α) βαζηιηάξ ηεξ Σπάνηεξ.            (β) βαζηιηάξ ζηεκ Αζήκα. 

(γ) κμμμζέηεξ ζηε Σπάνηε.             (δ) κμμμζέηεξ ζηεκ Αζήκα. 

   

 Η Σπάνηε έγηκε λαθμοζηή, γηαηί 

(α) δεμημύνγεζε ζπμοδαίμ πμιηηηζμό.                (β) ζεμειίωζε ηε δεμμθναηία. 

(γ) είπε πεηζανπεμέκμ θαη γεκκαίμ ζηναηό.       (δ) ακέπηολε πμιύ ημ εμπόνημ. 

 

 Ο Κόδνμξ ήηακ  

(α) μ ηειεοηαίμξ βαζηιηάξ ηεξ Σπάνηεξ.      (β) μ ηειεοηαίμξ βαζηιηάξ ζηεκ Αζήκα. 



(γ) κμμμζέηεξ ζηε Σπάνηε.                         (δ) κμμμζέηεξ ζηεκ Αζήκα. 

 

 Οη κόμμη ημο Δνάθμκηα  μπμνμύκ  κα ζεωνεζμύκ  ωξ μηα πνώηε κίθε ημο 

αζεκαϊθμύ ιαμύ, γηαηί 

(α) μ ιαόξ πέηοπε κα γναθημύκ γηα πνώηε θμνά κόμμη.       (β) ήηακ πμιύ αοζηενμί. 

(γ) μ Δνάθμκηαξ έκωζε ηα πωνηά ηεξ Αηηηθήξ.                  (δ) πμιιμί Αζεκαίμη πιμύηηζακ. 

 

 Οη εογεκείξ δεκ έμεηκακ εοπανηζηεμέκμη από ημ Σόιωκα, γηαηί 

(α) ήζειακ λακαμμίναζμα ηεξ γεξ.            (β) πενημνίζηεθε ε ελμοζία ημοξ. 

(γ) θοβένκεζε αοηανπηθά.                        (δ) πάνηζε ηα πνέε ηωκ πμιηηώκ. 

 

 Οη θηωπμί δεκ έμεηκακ εοπανηζηεμέκμη από ημ Σόιωκα, γηαηί 

(α) ήζειακ λακαμμίναζμα ηεξ γεξ.            (β) πενημνίζηεθε ε ελμοζία ημοξ. 

(γ) θοβένκεζε αοηανπηθά.                        (δ) πάνηζε ηα πνέε ηωκ πμιηηώκ. 

  

Οη Σπανηηάηηζζεξ μεηένεξ έιεγακ μηα θνάζε ζηα παηδηά ημοξ, όηακ αοηά ζα έθεογακ από 

ημκ πόιεμμ. Πμηα ήηακ αοηή ε θνάζε, θαη ηη δείπκεη γηα ημ ήζμξ ηωκ γοκαηθώκ.  

             

              

              

              

              

 

4. Τη εκκμμύμε όηακ ιέμε όηη ε αζηοκμμία πήνε Δναθόκηεηα μέηνα αζθαιείαξ; 

             

              

              

4. Τη εκκμμύμε όηακ ιέμε όηη θάπμημξ είκαη ιαθωκηθόξ ζηα ιόγηα; 

             

              

             



 


