ΑΡΦΑΙΑ ΙΣΟΡΙΑ – Α΄ ΓΤΜΝΑΙΟΤ
ΚΔΦΑΛΑΙΟ Δ΄: Η ΗΓΔΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (479-431 π.Χ.)
1. Η ΤΜΜΑΥΙΑ ΣΗ ΓΗΛΟΤ – Η ΤΜΜΑΥΙΑ ΟΡΓΑΝΟ ΣΗ ΑΘΗΝΑΪΚΗ
ΗΓΔΜΟΝΙΑ (ζει. 69-70)
Η νξγάλωζε ηεο Σπκκαρίαο
 Μεηά ηε λίθε ησλ Διιήλσλ θαηά ησλ Πεξζώλ νη πόιεηο ηνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Ισλίαο θνβνύληαη ηελ πεξζηθή απεηιή θαη δεηνύλ πξνζηαζία από ηε πάξηε θαη ηελ Αζήλα.
 Σειηθά ζπλάπηνπλ Σπκκαρία κε ηελ Αζήλα ην 478 π.Υ. Έδξα ηεο είλαη ην λεζί ηεο Γήινπ.
Γη’ απηό νλνκάδεηαη θαη Σπκκαρία ηεο Γήινπ.
 Μέζα ζηε πκκαρία ε Αζήλα είλαη ε ηζρπξόηεξε δύλακε. Όινη νη ζύκκαρνη ζπλεηζθέξνπλ
είηε κε πινία θαη ζηξαηό είηε κε θόξνπο.
 Γέθα Αζελαίνη, νη Διιελνηακίεο, ζπγθέληξσλαλ ηα ρξήκαηα ηεο πκκαρίαο ζην θνηλό ηακείν ηεο πνπ βξηζθόηαλ ζηε Γήιν.
 Η Αζήλα ζρεδίαδε ηηο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, αιιά νη ζπκκαρηθέο πόιεηο ήηαλ απηόλνκεο.
Ο Κίκωλ ελδπλακώλεη ηε Σπκκαρία
 Ο γηνο ηνπ Μηιηηάδε, ν Κίκωλ, θπξηαξρεί ζηα πνιηηηθά πξάγκαηα ηεο Αζήλαο θαη ζέηεη
ηξεηο ζηόρνπο: α) ηε δηεύξπλζε ηεο Σπκκαρίαο ηεο Γήινπ, β) ηε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ
θαηά ησλ Πεξζώλ, θαη γ) ηηο θηιηθέο ζρέζεηο κε ηε Σπάξηε.
 Οη ζπκκαρηθέο πόιεηο ληθνύλ ηνπο Πέξζεο ζηε κάρε ζηνλ Δπξπκέδνληα πνηακό (467 π.Υ.)
θαη ε πκκαρία ηεο Γήινπ θπξηαξρεί πιένλ ζην Αηγαίν.
 Κάπνηεο ζπκκαρηθέο πόιεηο, όκσο, αξρίδνπλ λα αληηδξνύλ ιόγσ ηεο αιαδνληθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ Αζελαίσλ.
 Ο Κίκσλ θαηαπλίγεη ηηο εμεγέξζεηο θαη δείρλεη όηη θακηά πόιε δελ κπνξεί λα απνρσξήζεη
από ηε πκκαρία ρσξίο ηε ζέιεζε ησλ Αζελαίσλ.
Η Σπκκαρία όξγαλν ηεο αζελαϊθήο επέθηαζεο
 Οη πόιεηο ηεο πκκαρίαο κε ηνλ θαηξό ράλνπλ ηελ απηνλνκία ηνπο θαη ε πκκαρία έρεη κεηαηξαπεί ζε όξγαλν επηβνιήο ηεο αζελαϊθήο εγεκνλίαο.
 Σν ζπκκαρηθό ηακείν κεηαθέξεηαη από ηε Γήιν ζηελ Αζήλα, νη ζύκκαρνη δελ ζπλεδξηάδνπλ πηα θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη κόλν από ηελ Αζήλα, ε νπνία νξίδεη απζαίξεηα
θαη ηνλ θόξν ησλ πκκάρσλ.
 Με ηελ Δηξήλε ηνπ Καιιία, πνπ ππνγξάθεηαη ην 449 π.Υ., ηειεηώλνπλ νη ειιελνπεξζηθνί πόιεκνη, αθνύ νη Πέξζεο αλαγλωξίδνπλ ηελ απηνλνκία ηωλ ειιεληθώλ πόιεωλ ηνπ
Αηγαίνπ θαη ηεο Ιωλίαο. Έηζη ε πκκαρία δελ έρεη πηα ιόγν ύπαξμεο.
 Οη Αζελαίνη, όκσο, ηελ ζπληεξνύλ γηα λα κελ ράζνπλ ηελ εγεκνληθή ηνπο ζέζε.
 Απνδεηθλύεηαη έηζη όηη ε απόθξνπζε ηεο πεξζηθήο απεηιήο ήηαλ απιά κηα πξόθαζε γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο πκκαρίαο ηεο Γήινπ. Η πξαγκαηηθή αηηία ήηαλ ε επηζπκία ησλ Αζελαίσλ λα επηβιεζνύλ ζηηο ππόινηπεο ειιεληθέο πόιεηο.

2. ΣΟ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΔΤΜΑ ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΔΙΣΑΙ –
Ο ΠΔΡΙΚΛΗ ΚΑΙ ΣΟ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΚΟ ΠΟΛΙΣΔΤΜΑ (ζει. 71-72)
Η πίζηε ζην δεκνθξαηηθό πνιίηεπκα
 Μεηά ηνπο Πεξζηθνύο πνιέκνπο ζηελ Αζήλα θπξηαξρνύλ δύν αληίπαια θόκκαηα, ην αξηζηνθξαηηθό θαη ην δεκνθξαηηθό.
 Σν πνιίηεπκα, όκσο, γίλεηαη όιν θαη πεξηζζόηεξν δεκνθξαηηθό, αθνύ αθόκα θαη νη εγέηεο ησλ δύν θνκκάησλ ππνηάζζνληαη ζηε ζέιεζε ηνπ ζπλόινπ.
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 Οη λένη εγέηεο, ν Κίκωλ (αξηζηνθξαηηθό θόκκα) θαη ν Πεξηθιήο (δεκνθξαηηθό), δελ είλαη
παξά νη πξνηθηζκέλνη ππεξέηεο ηεο θνηλόηεηαο θαη αθνινπζνύλ πηζηά ηηο απνθάζεηο ηνπ
ζπλόινπ.
 Ο Κίκσλ δέρεηαη ηνλ εμνζηξαθηζκό ηνπ ην 461 π.Υ. θαη επαλέξρεηαη ην 449 π.Υ. γηα λα
δώζεη ηελ ηειεπηαία κάρε θαηά ησλ Πεξζώλ ζηελ Κύπξν.
 Ο Πεξηθιήο, παξά ηελ δύλακε θαη ηηο εμνπζίεο πνπ ζπγθέληξσζε πάλσ ηνπ γηα πνιιά ρξόληα, δελ μέθπγε πνηέ από ηε δεκνθξαηηθή λνκηκόηεηα.
Τν πνιηηηθό πξόγξακκα ηνπ Πεξηθιή
 Ο Πεξηθιήο καδί κε ηνλ Δθηάιηε ππήξμαλ νη εγέηεο ηνπ δεκνθξαηηθνύ θόκκαηνο ηεο
Αζήλαο.
 Όηαλ ν Κίκσλ εμνξίζηεθε (461 π.Υ.) πξνζπάζεζαλ λα θάλνπλ αθόκα πην δεκνθξαηηθό ην
πνιίηεπκα.
 Η θνξύθσζε απηήο ηεο πξνζπάζεηαο είλαη ε αθαίξεζε από ηνλ Άξεην Πάγν θάζε πνιηηηθήο εμνπζίαο θαζώο θαη ηνπ απνθιεηζηηθνύ πξνλνκίνπ ηεο απνλνκήο δηθαηνζύλεο.
 Όηαλ ν Πεξηθιήο γίλεηαη ν απόιπηνο θπξίαξρνο ζηελ πνιηηηθή δσή ηεο Αζήλαο, εθαξκόδεη
ην πνιηηηθό ηνπ πξόγξακκα πνπ σο βαζηθό ζηόρν έρεη ηελ ηζόηεηα θαη ηελ επηπρία όισλ
ησλ πνιηηώλ.
 Σα πνιηηηθά κέηξα ηνπ Πεξηθιή: α) κηζζνθνξία (ελίζρπζε ζηνπο θησρόηεξνπο πνιίηεο
ώζηε λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ), β) δπλαηόηεηα ζπκκεηνρήο ζηα πνιηηηθά αμηώκαηα αθόκα θαη γηα ηνπο θηωρόηεξνπο, γ) ζεωξηθά (δσξεάλ είζνδνο ησλ απόξσλ ζην ζέαηξν), θαη δ) αλνηθνδόκεζε κεγάιωλ δεκόζηωλ έξγωλ γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεωλ εξγαζίαο θαη γηα ηνλ θαιιωπηζκό ηεο πόιεο.
 Μεηά ηελ Δηξήλε ηνπ Καιιία (αλαθσρή κε ηνπο Πέξζεο) θαη ηελ Τξηαθνληαεηή Δηξήλε
κε ηε πάξηε (446 π.Υ.) ε Αζήλα θπξηαξρεί απόιπηα ζην Αηγαίν θαη είλαη ειεύζεξε λα
κεγαινπξγήζεη ζηνλ πνιηηηζκό, ζηηο ηέρλεο θαη ζηελ παηδεία.

3. Η ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΔΤΜΑΣΟ. ΟΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΔ (ζει. 73 -74)
Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ. Βνπιή ηωλ Πεληαθνζίωλ.
 Με ηελ θπξηαξρία ηνπ Πεξηθιή ε εμνπζία ηνπ ιανύ κεγαιώλεη αθόκα πεξηζζόηεξν.
 Η Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ παίξλεη όιεο ηηο ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη ζε απηήλ ζπκκεηέρνπλ όινη νη ειεύζεξνη πνιίηεο ηεο Αηηηθήο.
 Σα κέιε ηεο Βνπιήο ησλ Πεληαθνζίσλ έρνπλ εηήζηα ζεηεία θαη έρνπλ επηπιένλ αξκνδηόηεηεο: πξνεηνηκάδνπλ ηνπο λόκνπο πνπ εθιέγεη ή απνξξίπηεη ε Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ.
Δλλέα Άξρνληεο. Γέθα ζηξαηεγνί
 Σα αμηώκαηα ησλ Δλλέα αξρόληωλ γίλνληαη πηα θαζαξά δηαθνζκεηηθά.
 Αληίζεηα νη Γέθα ζηξαηεγνί γίλνληαη νη θπξηόηεξνη αλώηαηνη άξρνληεο: θξνληίδνπλ γηα
ηελ αζθάιεηα ηεο πόιεο, ηελ εμωηεξηθή πνιηηηθή θαη ηε δηνίθεζε ηνπ ζηξαηνύ θαη ηνπ
ζηόινπ.
Η Ηιηαία
 Η Ηιηαία είλαη πηα ην αλώηαην δηθαζηηθό ζώκα ηεο Αζήλαο (πάλσ θαη από ηνλ Άξεην Πάγν).
 Έρεη 6.000 κέιε κε εηήζηα ζεηεία. Υσξίδεηαη ζε 10 ηκήκαηα (όζα θαη νη θπιέο ηεο Αηηηθήο).
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Οη ιεηηνπξγίεο
 Η πόιε ηεο Αζήλαο είρε απμεκέλεο αλάγθεο ζε ρξήκαηα ιόγσ ησλ πνιιώλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο (ζπληήξεζε ζηόινπ θαη ζηξαηνύ, δηεμαγσγή γηνξηώλ θαη ζεαηξηθώλ παξαζηάζεσλ,
απνζηνιή πξεζβεηώλ).
 Με έλα θνξνινγηθό ζύζηεκα, ηηο ιεηηνπξγίεο, ππνρξεώλνληαλ νη πινπζηόηεξνη πνιίηεο λα
πξνζθέξνπλ ρξήκαηα γηα όιεο απηέο ηηο αλάγθεο.
 Οη θπξηόηεξεο ιεηηνπξγίεο ήηαλ: ε ηξηεξαξρία (ζπληήξεζε ζηόινπ), ε ρνξεγία (δαπάλε
γηα ηνλ ρνξό κηαο ζεαηξηθήο παξάζηαζεο), ε γπκλαζηαξρία (δαπάλε γηα ηε δηαηξνθή θαη
ηελ εθγύκλαζε αζιεηώλ) θαη ε εζηίαζε (δαπάλε γηα ηελ παξάζεζε δεκνζίσλ γεπκάησλ).
 ε απηνύο πνπ πξνζέθεξαλ πςειά πνζά ε Αζήλα απέδηδε ηηκέο θαη πξνλόκηα.
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