ΑΡΦΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΣΗ ΒΑΙΛΔΙΑ ΣΗΝ ΑΡΙΣΟΚΡΑΣΙΑ (ζελ. 50-51)
Η δημιοςπγία ηηρ πόληρ ηηρ Αθήναρ
-

Τν έδαθνο ηεο Αηηηθήο ήηαλ θησρό. Υπήξραλ κηθξνί νηθηζκνί γύξσ από ηα ιηγνζηά ρσξάθηα.
Γη’ απηό νη θάηνηθνη αζρνινύληαλ θπξίσο κε ην εμπόπιο θαη ηε ναςηιλία.
Αξγόηεξα νη νηθηζκνί ζπλελώζεθαλ ζε κηα πόιε, ηελ Αθήνα. Απηό ην γεγνλόο, πνπ νλνκάζηεθε
ζςνοικιζμόρ, απνδόζεθε ζηνλ Θηζέα θαη ενξηαδόηαλ θάζε ρξόλν ζηα Παναθήναια.

Σο πολίηεςμα ηηρ Αθήναρ
-

Τν πξώην πνιίηεπκα ηεο Αζήλαο ήηαλ ε βαζιλεία. Τειεπηαίνο βαζηιηάο ήηαλ ν Κόδπορ.
Σηε ζπλέρεηα δηακνξθώζεθε έλα απιζηοκπαηικό πνιίηεπκα πνπ ην απνηεινύζαλ:
 ν άπσονηαρ-βαζιλιάρ (είρε ζξεζθεπηηθέο εμνπζίεο)
 ν επώνςμορ άπσονηαρ (ππεύζπλνο γηα ηε ζύγθιεζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ Γήκνπ)
 ν άπσονηαρ πολέμαπσορ (είρε ζηξαηησηηθέο εμνπζίεο)
 νη έξι θεζμοθέηερ (είραλ δηθαζηηθέο θαη λνκνζεηηθέο εμνπζίεο)
 ν Άπειορ Πάγορ (ήηαλ ην αλώηαην δηθαζηήξην)
 ε Δκκληζία ηος Γήμος (ήηαλ ε ζπλέιεπζε ησλ Αζελαίσλ)

Οι κοινωνικέρ ζςγκπούζειρ ηηρ Αθήναρ
-

-

-

Οη έμποποι θαη νη βιοηέσνερ άξρηζαλ λα ακθηζβεηνύλ ηελ εμνπζία ησλ εςγενώναπιζηοκπαηών. Από ηελ άιιε κεξηά, νη αγπόηερ ήηαλ ρξεσκέλνη ζηνπο επγελείο θαη γίλνληαλ
δνύινη.
Ο Κύλων ην 632 π.Φ. πξνζπάζεζε λα εθκεηαιιεπηεί ηε δπζαξέζθεηα ησλ θησρώλ θαη λα γίλεη
ηύξαλλνο. Τειηθά απέηπρε.
Ο ίδηνο δξαπέηεπζε, αιιά νη νπαδνί ηνπ ζαλαηώζεθαλ, παξόηη είραλ θαηαθύγεη ζηνπο βσκνύο
ησλ ζεώλ. Απηή ε αλόζηα πξάμε έκεηλε γλσζηή σο «Κςλώνειον ἄγορ».
Η έληαζε ζηελ Αζήλα ζπλερίζηεθε. Οη θησρόηεξνη Αζελαίνη δεηνύζαλ α) διαγπαθή ηων σπεών
ηοςρ θαη β) καηαγπαθή ηων νόμων (κέρξη ηόηε ήηαλ άγξαθνη θαη δελ κπνξνύζε λα απνδνζεί
ζσζηά ε δηθαηνζύλε).
Τειηθά ην 624 π.Φ. αλαηέζεθε ζηνλ Γπάκονηα λα θαηαγξάςεη ηνπο λόκνπο. Οη νόμοι ηος
Γπάκονηα ήηαλ πνιύ απζηεξνί.

ΑΘΗΝΑ: ΠΟΡΔΙΑ ΠΡΟ ΣΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ (ζελ. 52-53)
Σα μέηπα ηος όλωνα
-

Παξά ηελ θαηαγξαθή ησλ λόκσλ, νη θησρνί ήηαλ αθόκα δπζαξεζηεκέλνη γηα ηα ππέξνγθα ρξέε
ηνπο.
Τν 594 π.Φ. αλέζεζαλ νη Αζελαίνη ζην όλωνα, πνηεηή θαη ζνθό, λα βξεη ιύζεηο ζην πξόβιεκα.
Τα μέηπα πνπ εθάξκνζε ν Σόισλ ήηαλ:
 καηάπγηζη ηων σπεών (ζειζάσθεια = απνηίλαμε ηνπ βάξνπο)
 απελεςθέπωζη ηων ςπόσπεων δούλων
 απαγόπεςζη ηος δανειζμού με εγγύηζη ηην πποζωπική ελεςθεπία
 διαίπεζη ηων πολιηών ζε 4 ηάξειρ με βάζη ηο ειζόδημα και όσι ηην καηαγωγή
 διεύπςνζη ηος πολιηικού πόλος ηηρ Δκκληζίαρ ηος Γήμος
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 Γεκηνπξγία ηεο Βοςλήρ ηων Σεηπακοζίων
 Γεκηνπξγία ηνπ ιατθνύ δηθαζηεξίνπ ηεο Ηλιαίαρ
 Τποσπεωηική ζςμμεηοσή ζηα θνηλσληθά θαη πνιηηηθά ζέκαηα
Η ηςπαννίδα ηος Πειζίζηπαηος
-

Τα κέηξα ηνπ Σόισλα αλαθνύθηζαλ ηνπο θησρνύο αιιά η γη παπέμενε ζηα σέπια ηων λίγων.
Τελ θαηάζηαζε εθκεηαιιεύηεθε έλαο πινύζηνο Αζελαίνο, ν Πειζίζηπαηορ, πνπ πήξε κε ηε βία
ηελ εμνπζία θαη επέβαιε ηςπαννικό πολίηεςμα.
Ο Πεηζίζηξαηνο ζηέξεζε πνιιέο ειεπζεξίεο από ηνπο Αζελαίνπο, αιιά έθαλε θαη ζεκαληηθά
δεκόζηα έξγα.

Οι καινοηομίερ ηος Κλειζθένη
-

-

Όηαλ αλαηξάπεθε ε ηπξαλλία (510 π.Φ.), θπξηάξρεζαλ νη δεκνθξαηηθνί κε αξρεγό ηνλ
Κλειζθένη.
Ο Κιεηζζέλεο πήξε νξηζκέλα κέηξα πνπ έζεζαλ ηηο βάζειρ ηηρ δημοκπαηίαρ ζηελ Αζήλα:
1) Φώξηζε ηνπ θαηνίθνπο ηεο Αηηηθήο ζε δέκα θςλέρ, ησλ νπνίσλ ηα κέιε πξνέξρνληαλ
από δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο (έηζη ε ζπγγέλεηα θαη ε θαηαγσγή έπαςαλ λα έρνπλ
θπξίαξρε ζεκαζία).
2) Αύμεζε ηα κέιε ηεο Βνπιήο από 400 ζε 500 (Βοςλή ηων Πενηακοζίων).
3) Αύμεζε ηνλ αξηζκό ησλ ζηξαηεγώλ από 1 ζε 10 (σο ηόηε ππήξρε κόλν ν άξρσλπνιέκαξρνο).
4) Έκανε ηην Δκκληζία ηος Γήμος κςπίαπσο ζώμα ηος πολιηεύμαηορ (έπαηξλε πηα ηηο
πην ζνβαξέο απνθάζεηο).
Τα απνηειέζκαηα ησλ θαηλνηνκηώλ ηνπ Κιεηζζέλε:
 έθαλε πποζιηά ηα αξιώμαηα ζε όινπο ηνπο πνιίηεο (ιζοηιμία-ιζονομία).
 εμαζθάιηζε ηελ ενόηηηα θαη ηελ ομόνοια ησλ πνιηηώλ (κοινωνική ειπήνη).
 αθύπληζε ην ενδιαθέπον ηνπ πνιίηε για ηα κοινά.
 έζεζε ηα ζεκέιηα ελόο πνιηηεύκαηνο πνπ είρε αξγόηεξα παγκόζμια ζημαζία.
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