
 

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΑ ΣΤΑ ΑΡΧΑΪΚΑ ΧΡΟΝΙΑ 

1. Τι εννοούμε όταν λέμε πολίτευμα; 

Πολίτευμα είναι ο τρόπος µε τον οποίο κυβερνιέται µια χώρα. 

2. Ποια ήταν και με ποια σειρά εµφανίστηκαν τα πολιτεύµατα στην 
αρχαία Ελλάδα; 

    βασιλεία, αριστοκρατία, ολιγαρχία, τυραννίδα,  δηµοκρατία. 

3. Τι γνωρίζεις για τη βασιλεία;  

• Αρχηγός του κράτους ήταν ο βασιλιάς. Είχε µεγάλη δύναµη και τον 

σέβονταν όλοι.  

• Καµιά φορά στο έργο του τον βοηθούσαν µερικοί ηλικιωµένοι 

άνθρωποι. 

• Όταν ο βασιλιάς είχε να ανακοινώσει κάτι σπουδαίο, καλούσε τον λαό 

σε ένα μέρος ευρύχωρο που το ονόµασαν αγορά. 

4. Τι γνωρίζεις για το αριστοκρατικό πολίτευμα; 

Στο πολίτευμα αυτό έχουν την εξουσία οι άριστοι/ευγενείς (πλούσιοι 

γαιοκτήμονες). Αυτοί  παραµέρισαν το βασιλιά και πήραν την εξουσία 

στα χέρια τους.   

5. Τι γνωρίζεις για το ολιγαρχικό πολίτευμα;  

Η ανάπτυξη του εµπορίου έδωσε την ευκαιρία σε κάποιους 

ανθρώπους να πλουτίσουν. Oι πλούσιοι, νιώθοντας πιο ισχυροί, 

πέτυχαν να πάρουν την εξουσία από τους ευγενείς. Το πολίτευµα 

ονοµάστηκε ολιγαρχικό, γιατί αυτοί που κυβερνούσαν ήταν οι λίγοι που 

είχαν στα χέρια τους τον πλούτο. 

6. Τι γνωρίζεις για την τυραννίδα;  

Η δυσαρέσκεια των φτωχότερων πολιτών είχε ως αποτέλεσμα να 

ξεσπούν συχνά ταραχές. Τις ταραχές  εκµεταλλεύτηκαν κάποιες φορές 

άνθρωποι που είχαν µεγάλες φιλοδοξίες. Αυτοί σε κάποιες περιπτώσεις 

κατάφεραν να κερδίσουν την εµπιστοσύνη του λαού και µε τη βοήθειά 

του έγιναν τύραννοι. Στο τυραννικό πολίτευµα αυτός που κυβερνούσε , 

ο τύραννος , δεν έδινε λόγο σε κανέναν και για να διατηρήσει την 

εξουσία του φερόταν  με σκληρότητητα.  
 

τύραννος: αυτός που παίρνει την εξουσία µε τη βία και κυβερνάει χωρίς να 

δίνει λόγο σε κανέναν (σήµερα λέγεται δικτάτορας)  

7. Τι γνωρίζεις για τη δημοκρατία; 

Στο δημοκρατικό πολίτευµα έχει την εξουσία ο λαός . Τέτοιο 

πολίτευμα είχε η αρχαία Αθήνα.                                                                                                                       

( Η εκκλησία του δήμου , δηλαδή η συνέλευση των πολιτών έπαιρνε τις 

αποφάσεις )  
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