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Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Τον παλιό καιρό, αρχηγός του κράτους 

ήταν ο βασιλιάς 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Είχε μεγάλη δύναμη και τον σέβονταν όλοι 

Τον βοηθούσαν στην διακυβέρνηση 

ηλικιωμένοι άνθρωποι, σοβαροί και με 

πείρα 

Όταν είχε να ανακοινώσει κάτι σοβαρό, 

καλούσε το λαό σε συγκέντρωση, στην 

αγορά 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

Με τη συγκέντρωση των ανθρώπων στις 

πόλεις, κάποιοι που είχαν πολλά κτήματα 

και τους έλεγαν άριστους, παραμέρισαν το 

βασιλιά και πήραν την εξουσία στα χέρια 

τους. Το πολίτευμα έγινε αριστοκρατικό 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

Η ανάπτυξη του εμπορίου έδωσε την 

ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους να 

πλουτίσουν 

Αυτοί οι άνθρωποι πήραν την εξουσία από 

τους ευγενείς και το πολίτευμα έγινε 

ολιγαρχικό, γιατί αυτοί που κυβερνούσαν 

ήταν λίγοι 

 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

Πολλές φορές οι ολιγαρχικοί δεν 

συμφωνούσαν μεταξύ τους  

Από την άλλη πλευρά ο λαός είχε πολλά 

παράπονα και συχνά γίνονταν ταραχές 

Μπορείτε να φανταστείτε το γιατί; 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

Αυτές τις ταραχές που γινόταν σε πολλές 

πόλεις με την κυβέρνηση της πόλης – 

κράτους να την έχουν οι ολιγαρχικοί, 

εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι άνθρωποι που 

είχαν μεγάλες φιλοδοξίες 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

Κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη 

του λαού και έγιναν τύραννοι 

 

Στο τυραννικό πολίτευμα αυτός που 

κυβερνούσε δεν έδινε λόγο σε κανέναν για 

ό,τι έκανε 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

 

 

 

 

 

                                  

                                 Περίανδρος, 

                                 Τύραννος της Κορίνθου 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Με όλα τα παραπάνω πολιτεύματα τα 

προβλήματα για το λαό παρέμεναν 

Οι περισσότεροι δεν είχαν χωράφια να 

καλλιεργήσουν και είχαν πολλά χρέη 

Σε πολλές πόλεις έγιναν επαναστάσεις και 

έδιωξαν τους τυράννους 

Οι αλλαγές συνεχίζονταν και οι άνθρωποι 

αγωνίζονταν για να ζήσουν καλύτερα 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Στην Αθήνα σιγά σιγά έπαιρνε την εξουσία 

ο λαός 

Το πολίτευμα γινόταν δημοκρατικό, την 

εξουσία δηλαδή την έχει ο λαός στα χέρια 

του, οι άρχοντες ορίζονται με ψήφο του 

λαού και δίνουν λόγο για ό,τι κάνουν. Κάθε 

απόφασή τους πρέπει να την εγκρίνει ο 

λαός 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Τ. Ε., σελ. 11, εργ. 1 

Στην αρχαία Ελλάδα ο τύραννος ήταν αυτός 

που κυβερνούσε και δεν έδινε λόγο σε 

κανέναν για ό,τι έκανε. 

Τι εννοούμε σήμερα, όταν χρησιμοποιούμε 

για κάποιον αυτή τη λέξη; 



Τα πολιτεύματα στην αρχαϊκή 

Ελλάδα 

Απάντηση… 

 

Σήμερα όταν χρησιμοποιούμε τη λέξη 

τύραννος, εννοούμε τον αυταρχικό, 

δύστροπο, απότομο και καταπιεστικό 

τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται 

κάποιος σε άλλους ανθρώπους 


