
Σας στέλνω τα 3 τελευταία φυλλάδια που σας είχα δώσει στο σχολείο από τα μαθήματα 2 και 3 για 

τους μαθητές που τυχόν έλειπαν στα τελευταία μαθήματα. Τα φυλλάδια είναι συμπληρωμένα για 

να μην ... ψάχνεστε. 

2. ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΕΙΤΑΙ 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιος ήταν ο χαρακτήρας του πολιτεύματος στην αρχαία Αθήνα μετά τις μεταρρυθμίσεις του 

Κλεισθένη; 

2. Ποια κόμματα υπήρχαν εκείνη την εποχή; 

3. Ποιο ήταν το τέλος των δύο πρωταγωνιστών των περσικών πολέμων, Μιλτιάδη και 

Θεμιστοκλή; 

4. Σύγκρινε τους δύο μεγάλους ηγέτες της εποχής , Περικλή και Κίμωνα. Ποιο ήταν το κοινό 

τους σημείο; 

5. Ποιος ήταν ο Περικλής και πώς έφτασε να αναδειχθεί ηγέτης του δημοκρατικού κόμματος; 

6. Με ποιο μέτρο που πήραν Εφιάλτης και Περικλής οδήγησαν στην δημοκρατική εξέλιξη του 

πολιτεύματος; 

7. Τι σημαίνει δημοκρατία για τον Περικλή; 

8. Ποιο ήταν το έργο του Περικλή και πώς τα μέτρα που πήρε οδήγησαν στον εκδημοκρατισμό 

του πολιτεύματος; 

9. Ποια ήταν η κατάσταση στην αρχαία Αθήνα μετά το τέλος των Περσικών πολέμων και πώς 

αυτή συνέβαλλε στην ανάπτυξη ενός λαμπρού πολιτισμού θαυμαστού από όλο τον κόσμο 

μέχρι και σήμερα; 

3. Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ (α’ μέρος) 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 

1. 462 π.Χ. : Άνοδος  του Περικλή 

                            Πτώση του Κίμωνα 

2. Πώς εξελίσσεται το πολίτευμα στα χρόνια του Περικλή ως προς τη λαϊκή συμμετοχή; 

Γίνεται δημοκρατικότερο καθώς η Εκκλησία του δήμου γίνεται το κυρίαρχο όργανο του 

πολιτεύματος. 

3. Ποια είναι τα όργανα του δημοκρατικού πολιτεύματος στα χρόνια του Περικλή; 

Α. Κυρίαρχο Σώμα: Η εκκλησία του Δήμου. 

Ποιοι: Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες 

Πότε: 40 φορές το χρόνο 

Πού: Στην Πνύκα 

Αρμοδιότητες: 

-  Ρύθμιζε την εσωτερική και εξωτερική πολιτική 

- Αποφάσιζε για τα χρήματα που θα δίνονταν για μεγάλα έργα 

- Αποφάσιζε τις πολεμικές επιχειρήσεις 

- Αποφάσιζε για θρησκευτικά θέματα 



- Όριζε τους στρατηγούς 

- Εξέλεγε την Βουλή των πεντακοσίων 

Β. Η Βουλή των πεντακοσίων 

Ποιοι:  

Θητεία: 1 έτος 

Πού: Στο Βουλευτήριο 

Αρμοδιότητες: 

- Αυξημένες 

- Προετοίμαζε τα κείμενα των νόμων που θα ψήφιζε ή θα απέρριπτε η Εκκλησία του 

Δήμου (προβούλευμα) 

- Με τη μεταρρύθμιση του εφιάλτη ο Άρειος Πάγος δεν ελέγχει πια τη Βουλή των 

Πεντακοσίων. 

Γ. Οι Εννέα άρχοντες 

Ποιοι: 9 πολίτες άνω των 30 

Πώς: με κλήρωση 

Αρμοδιότητες: Είχαν πια καθαρά διακοσμητικό ρόλο. 

Δ. Οι δέκα στρατηγοί 

Ποιοι: 10 πολίτες συνήθως από τους πλουσιότεςρους 

Αρμοδιότητες: 

- Ανώτατοι άρχοντες 

- Αρμόδιοι για την εσωτερική ασφάλεια 

- Αρμόδιοι για τον σχεδιασμό της εξωτερικής πολιτικής 

- Αρμόδιοι για τη διοίκηση του στρατού και του στόλου 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΗ 

479π.Χ.                 478π.Χ.                462π.Χ.               454π.Χ.         449π.Χ              445π.Χ. 

Τέλος                        Συμμαχία            Μεταρρυθμίσεις       Το ταμείο             Ειρήνη          Τριαντανονταετής 

Περσ.πολέμων        της Δήλου                    Εφιάλτη          στην Ακρόπολη    του Καλλία              Ειρήνη 

 

 

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ (β’μέρος) 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 

1. - Ποια ήταν τα δικαστικά όργανα στην Αθηναϊκή δημοκρατία; 

- Η Ηλιαία και ο  Άρειος Πάγος 

2. Τι γνωρίζετε για τον Άρειο Πάγο; 

Άρειος Πάγος: Ο Εφιάλτης αφαιρεί από τον Άρειο Πάγο την δυνατότητα  



απονομής δικαιοσύνης. Εκδικάζει μόνο περιπτώσεις φόνου εκ προμελέτης  και εμπρησμού 

Τι γνωρίζετε για την Ηλιαία; 

Ηλιαία: -   Πολυμελές λαικό δικαστήριο 

            - 6000 δικαστές  

            -Εκλέγονταν με θητεία  ενός έτους   

            -Χωριζόταν σε 10 τμήματα 

            -Το καθένα είχε αρμοδιότητα σε διαφορετικό δικαστικό τομέα 

              και αντιπροσώπευε  μία από τις 10 φυλές της Αθήνας. 

 

ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

 

3. Τι ήταν οι λειτουργίες και για ποιο λόγο θεσπίστηκαν 

 

Επειδή η αθηναϊκή πολιτεία χρειαζόταν χρήματα για  

- Τη συντήρηση του στόλου 

- Την οργάνωση μεγαλόπρεπων γιορτών 

- Το ανέβασμα θεατρικών παραστάσεων 

- Την αποστολή πρεσβειών σε πανελλήνιες γιορτές 

εφηύρε ένα ευφυές φορολογικό σύστημα, τις λειτουργίες. 

Υποχρέωνε τους οικονομικά ισχυρούς Αθηναίους να προσφέρουν τα αναγκαία χρήματα για να 

εξυπηρετηθούν όλες οι παραπάνω ανάγκες. 

4. Ποιες ήταν οι κυριότερες λειτουργίες; 

- Η τριηραρχία δηλ. η προσφορά χρημάτων από ιδιώτες για τη συντήρηση ενός  

κρατικού πλοίου 

- Η χορηγία  δηλ. η ανάληψη της δαπάνης για το ανέβασμα μιας θεατρικής παράστασης 

που θα έπαιρνε μέρος σε δραματικούς αγώνες 

- Η γυμνασιαρχία δηλ. η καταβολή των εξόδων για τη διατροφή  

και εκγύμναση των αθλητών που θα έπαιρναν μέρος σε γυμνικούς αγώνες. 

- Η εστίαση δηλ. η παροχή από έναν πλούσιο πολίτη των χρημάτων για την παράθεση 

δημόσιου γεύματος στα μέλη της φυλής του σε περίοδο εορτών ή αγώνων 

 

5. Πώς τιμούσε η πολιτεία τους πλούσιους πολίτες που προσέφεραν μεγάλα ποσά για 

λειτουργίες; 

Τους έδινε την άδεια να στήσουν αναμνηστικό μνημείο 

Σε περίπτωση νίκης της ομάδας τους σε δραματικούς   ή γυμνικούς αγώνες. 

 


