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Βασιλεία

Η βασιλεία κυριαρχεί στον ελλαδικό χώρο 
πριν την δημιουργία των πόλεων-κρατών 
(ομηρική εποχή).

Κατά την βασιλεία, όλες τις εξουσίες 
συγκέντρωνε ο βασιλιάς

Η παρακμή της οφείλεται στην δημιουργία 
των πόλεων-κρατών και στην ανάπτυξη της 
ιδέας της εξίσωσης που εμφανίστηκε λόγω 
της οπλιτικής φάλαγγας

 Το συγκεκριμένο πολίτευμα παρέμεινε μόνο 
σε περιοχές που διατήρησαν τον φυλετικό 
τρόπο οργάνωσης και δεν δημιούργησαν 
πόλεις-κράτη(π.χ Ήπειρος, Μακεδονία)



Αριστοκρατία
 Το αριστοκρατικό πολίτευμα ξεκινάει με τη 

δημιουργία των πόλεων-κρατών

 Την εξουσία κατέχουν <οι άριστοι>οι οποίοι 
αντλούσαν την δύναμή τους από την καταγωγή 
και από τα καλλιεργήσιμα εδάφη που είχαν

 Η κρίση της αριστοκρατίας οφείλεται σε 
οικονομικές εξελίξεις 

(β' αποικισμός , ανάπτυξη εμπορίου & 
βιοτεχνίας, νέες κοινωνικές ομάδες , κοινωνικές 
συγκρούσεις ) και στην οπλιτική φάλαγγα(νέο 
στρατιωτικό σώμα αποτελούμενο από πολίτες 
εξοπλισμένους με δικά τους έξοδα



Ολιγαρχία

Ολιγαρχία λέγεται το πολίτευμα στο οποίο 
η πολιτική εξουσία ασκείται από ένα μικρό 
τμήμα της κοινωνίας. Η λέξη προέρχεται 
από τις λέξεις ὀλίγον και ἄρχω.

Με την αντιμετώπιση της κρίσης της 
αριστοκρατίας (κωδικοποίηση άγραφου 
/εθνικού δικαίου από τους νομοθέτες που 
ήταν κυρίως ευγενής) το πολίτευμα 
μεταβλήθηκε σε ολιγαρχικό/τιμοκρατικό.

Με την καταγραφή των νόμων 
περισσότεροι πολίτες ανάλογα με την 
οικονομικής τους κατάστασης συμμετείχαν 
στην άσκηση της εξουσίας



Τυραννίδα

Λόγω της αδυναμίας της επίλυσης των 
προβλημάτων και των αναπάντεχων 
δυσαρεσκειών του πλήθους , κάποιοι 
φιλόδοξοι ευγενείς εκμεταλλεύτηκαν αυτές 
τις κοινωνικές αναταραχές και επέβαλλαν 
την προσωπική τους εξουσία.

Κάποιοι τύραννοι πρόσφεραν υπηρεσίες 
(π.χ Πεισίστρατος , Περίανδρος ) ενώ οι 
περισσότεροι είχαν βίαιο τέλος.



Τύραννοι

• Περίανδρος

• Πεισίστρατος



Δημοκρατία

 Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από τον λαό 
και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κεντρικό χαρακτηριστικό της δημοκρατίας είναι η λήψη 
αποφάσεων με ψηφοφορία των πολιτών (στην άμεση δημοκρατία, στις εκλογές ή 
στα δημοψηφίσματα) ή κάποιων αντιπροσώπων τους (στην αντιπροσωπευτική δημοκρατία). Οι 
ακρογωνιαίοι λίθοι της, περιλαμβάνουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι και του λόγου, 
την κοινωνική ισότητα, τη συμμετοχή στα κοινά και το δικαίωμα στη ζωή. Θεσπίστηκε από 
τον Κλεισθένη για πρώτη φορά, στην Ελλάδα (στην Αθήνα συγκεκριμένα) το 508 π.Χ.

 Με την πτώση των τυράννων κάποιες πόλεις-κράτη επέστρεψαν ενώ αλλοί προχώρησαν στην 
δημοκρατία

 Κυρίαρχο πολιτειακό όργανο αναδεικνύεται η εκκλησία του δήμου ,δηλαδή η συνέλευση όλων 
των ενηλίκων κατοίκων που είχαν πολιτικά δικαιώματα

 Σε κάθε πολίτη δινόταν η δυνατότητα να παίρνει το λόγο ,να διατυπώνει ελεύθερα την άποψη 
του(ισηγορία),και να συμμετεχεί στη διαμόρφωση και στην ψήφιση των νόμων (ισονομία)



Βιβλιογραφία

• https://www.slideshare.net/chry
ssoulakos/ss-82470355

• https://el.wikipedia.org/wiki/%C
E%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%
CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84
%CE%AF%CE%B1

• Βιβλίο ιστορίας Α' Λυκείου

https://www.slideshare.net/chryssoulakos/ss-82470355
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%AF%CE%B1


Ευχαριστούμε 
για την 
προσοχή σας!




