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Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη 

Οι Έλληνες, πολεμώντας γενναία, νίκησαν 

τους Πέρσες 

Ενθουσιασμένοι για τη νίκη τους, 

σκέφτηκαν να συνεχίσουν τον πόλεμο και 

να επιτεθούν αυτοί εναντίον των Περσών 

Έτσι θα γλίτωναν οριστικά από τον 

περσικό κίνδυνο 

 



Η Αθήνα γίνεται η πιο ισχυρή πόλη 

 Ο ελληνικός στόλος 

με αρχηγό τον 

Παυσανία (εικόνα 

αριστερά) 

ελευθέρωσε πρώτα 

πολλές πόλεις της 

Κύπρου και μετά τα 

στενά του 

Ελλησπόντου 
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Ο επιθετικός πόλεμος των Ελλήνων όμως 

δεν θα διαρκέσει για πολύ 

Οι Σπαρτιάτες δεν ήταν πρόθυμοι να 

συνεχίσουν τον αγώνα εναντίον των 

Περσών 

Είχαν πολλά προβλήματα στο ίδιο τους το 

κράτος και στην Πελοπόννησο 
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Πολλές πόλεις τότε, για να 

αντιμετωπίσουν τον περσικό κίνδυνο, 

ζήτησαν βοήθεια από την Αθήνα 

Ο ισχυρός στόλος της αποτελούσε γι΄ 

αυτές μεγάλη ασφάλεια 

Έτσι έγινε η Α΄ Αθηναϊκή συμμαχία (478 

π. Χ.), στην οποία έλαβαν μέρος πολλές 

παραθαλάσσιες και νησιωτικές πόλεις 
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Η Συμμαχία έβαλε ως στόχο της να 

προστατέψει την ελευθερία των πόλεων 

που ανήκαν σ΄ αυτήν 

Για το σκοπό αυτό όμως χρειαζόταν 

χρήματα 

Κάθε πόλη έπρεπε να δίνει χρήματα ή 

πλοία για το συμμαχικό στόλο 
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Οι αντιπρόσωποι των πόλεων 

συνεδρίαζαν στο ιερό νησί της Δήλου και 

γι΄ αυτό η συμμαχία ονομάστηκε Δηλιακή 

 

Τα χρήματα τα διαχειρίζονταν 10 Αθηναίοι 

που ονομάζονταν ελληνοταμίες 
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                        Ο Αριστείδης (εικόνα)  

                        ανέλαβε να κανονίσει τις  

                        υποχρεώσεις που θα είχε η  

                        κάθε πόλη. Τα κατάφερε  

                        τόσο καλά, που καμία δεν  

                        είχε παράπονο. Όλες ήταν  

                        ίσες. Από τότε ο Αριστείδης  

                        ονομάστηκε δίκαιος 
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Ο συμμαχικός στόλος με αρχηγό τον 

Κίμωνα πέτυχε νίκες (Ευρυμέδοντας 

ποταμός) 

Σκοτώθηκε ο Κίμωνας σε εκστρατεία στην 

Κύπρο 

Οι Πέρσες υπέγραψαν ειρήνη με τους 

Έλληνες κι έτσι οι ελληνικές πόλεις της Μ. 

Ασίας εξασφάλισαν την ελευθερία τους 
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Η δύναμη της Αθήνας αυξανόταν συνεχώς 

Τα αθηναϊκά πλοία έπλεαν σε όλη τη 

Μεσόγειο 

Ο Πειραιάς έγινε το πιο μεγάλο λιμάνι 

Η συμπεριφορά των Αθηναίων άλλαξε 

προς το χειρότερο απέναντι στους 

συμμάχους 
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Μετέφεραν το ταμείο της συμμαχίας από 

τη Δήλο στην Αθήνα 

Οι σύμμαχοι άρχισαν να έχουν παράπονα 

Ήταν φανερό ότι η συμμαχία κατέληξε σε 

ηγεμονία της Αθήνας 

Η Σπάρτη, βλέποντας τη δύναμη της 

Αθήνας να μεγαλώνει, θέλησε να πάρει με 

το μέρος της τις δυσαρεστημένες πόλεις 

 


