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2. Ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ» (5ος ΑΙΩΝΑΣ π. Χ.) 
Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη 

Όνομα: __________________________  
 

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ 
1) Γιατί οι Έλληνες συνέχισαν τον πόλεμο εναντίον των Περσών;  
2) Ποιες πόλεις απελευθέρωσε ο ελληνικός στόλος και με ποιον αρχηγό; 
3) Γιατί οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πρόθυμοι να συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον των 

Περσών; 
4) Τι είναι η συμμαχία και τι είναι η ηγεμονία; 
5) Πότε, από ποιους και για ποιον λόγο έγινε η Α' Αθηναϊκή συμμαχία; 
6) Ποιος ήταν ο στόχος της Α' Αθηναϊκής συμμαχίας και πώς θα τον πετύχαινε; 
7) Ποιος ήταν ο ρόλος των Ελληνοταμίων και γιατί η Α' Αθηναϊκή συμμαχία 

ονομάστηκε Δηλιακή; 
8) Για ποιον λόγο ο Αριστείδης ονομάστηκε Δίκαιος; 
9) Τι συνέβη στον Ευρυμέδοντα ποταμό; 
10) Πότε και με ποιους οι Πέρσες υπέγραψαν ειρήνη; 
11) Από ποια στοιχεία διακρίνουμε ότι η δύναμη της Αθήνας μεγάλωνε; 
12) Πώς συμπεριφέρονταν οι Αθηναίοι στους συμμάχους; 
13) Τι θέλησε να πετύχει η Σπάρτη βλέποντας τη δύναμη της Αθήνας να μεγαλώνει; 
 
ΑΣΚΗΣΗ  
Βάζω σε χρονική σειρά: 

 Οι Έλληνες νίκησαν τους Πέρσες, αλλά συνέχισαν τον πόλεμο για να γλιτώσουν 
οριστικά από τον περσικό κίνδυνο. 

 Η Σπάρτη, βλέποντας τη δύναμη της Αθήνας να μεγαλώνει, θέλησε να πάρει με το 
μέρος της τις δυσαρεστημένες πόλεις. 

 O ελληνικός στόλος με αρχηγό τον Παυσανία ελευθέρωσε πολλές πόλεις της Κύπρου 
και τα στενά του Ελλησπόντου. 

 Οι Αθηναίοι δεν συμπεριφέρονται με καλό τρόπο στους συμμάχους τους και μετέφεραν 
το ταμείο της Συμμαχίας από τη Δήλο στην Αθήνα. 

 Οι Σπαρτιάτες δεν ήθελαν να συνεχίσουν τον πόλεμο εναντίον των Περσών επειδή 
είχαν πολλά προβλήματα στο ίδιο τους το κράτος, αλλά και στην Πελοπόννησο. 

 Οι Αθηναίοι συνέχισαν τη μάχη, νίκησαν και οι Πέρσες υπέγραψαν ειρήνη (448 π. Χ.), 
με την οποία οι ελληνικές πόλεις της Μ. Ασίας εξασφάλισαν την ελευθερία τους. 

 Πολλές πόλεις, για να αντιμετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο, ζήτησαν βοήθεια από την 
Αθήνα, επειδή διέθετε ισχυρό στόλο. 

 Λίγα χρόνια αργότερα σε μια εκστρατεία στη Κύπρο, ο Κίμωνας σκοτώθηκε 
πολεμώντας εναντίον των Περσών. 

 Έγινε η Α' Αθηναϊκή συμμαχία (478 π. Χ.), που έχει ως στόχο της να προστατεύσει 
την ελευθερία των πόλεων που ανήκουν σ' αυτή.   

 O συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον Κίμωνα στράφηκε εναντίον των Περσών, τους 
οποίους τελικά νίκησε στον Ευρυμέδοντα ποταμό (465 π. Χ.). 

 


