
ΑΡΧΑΪΚΗ ΕΠΟΧΗ (800-479 π.Χ.) 

Η ΑΝΑΔΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΩΝ – Ο Β´ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ 

Τον 8ο αι. π.Χ. παρατηρείται µια σηµαντική αλλαγή όσον αφορά την οργάνωση του κράτους 
στον ελλαδικό χώρο.  
Στη θέση του παλιού φυλετικού κράτους αναπτύσσεται η πόλη-κράτος. 

  
          Αναπαράσταση πόλης-κράτους 

Δηµιουργία πόλης–κράτους:  
●Ένωση συνοικισµών σε µία πόλη (ἄστυ) 
γύρω από την ακρόπολη (ἄκρον+πόλις = 
ψηλότερο σηµείο της πόλης). 
● Πάνω στην ακρόπολη χτίζονταν οι ναοί 
και τα δηµόσια κτίρια. 
● Κάτω και γύρω από την Ακρόπολη 
χτίζονταν οι κατοικίες και τα καταστήµατα 
(χώρος εργασίας τεχνίτων, ξυλουργών, 
αγγειοπλαστών, εµπόρων). Εκεί βρισκόταν 
η αγορά , κέντρο της οικονοµικής , 
διοικητικής, κοινωνικής και πνευµατικής 
ζωής της πόλης. (Γίνονταν δηλαδή οι 
συναλλαγές, συζητούσαν, γνωρίζονταν και 
φιλοσοφούσαν). 

● Σταδιακά η πόλη περιβάλλεται από τείχη. 
● Στην  ύπαιθρο µένουν όσοι ασχολούνται µε τη γεωργία και την κτηνοτροφία. 



Οι πολίτες:  
• Αισθάνονται ασφαλείς και ελεύθεροι µέσα στην πόλη τους και συµµετέχουν στη 
διακυβέρνηση. 

• Δένονται σε ένα κοινό σκοπό, την υπεράσπιση και την πρόοδο της πόλης. 

• Είχαν υποχρέωση να υπερασπίζονται το κράτος τους από εξωτερικούς κινδύνους για 
αυτό και συγκροτούν την οπλιτική φάλαγγα για την υπεράσπιση της πόλης τους. Οι 
οπλίτες φορούν πανοπλία την οποία αγοράζουν µε δικά τους έξοδα. 

                                                                               

Σηµαντικές ελληνικές πόλεις-κράτη που 
αναπτύσσονται αυτή την περίοδο είναι: η 
Σπάρτη, η Αθήνα, η Κόρινθος, και στην 
Μικρά Ασία η Μίλητος, η Έφεσος, η 
Φώκαια, η Ρόδος, κ.α. 

 

 
Άσκηση:  
1. Να γράψετε κατατοπιστικό σηµείωµα για τον όρο «οπλιτική φάλαγγα». (Ποιοι την 
αποτελούσαν, σκοπός, µε ποια αλλαγή στον τρόπο οργάνωσης της ελληνικής πόλης 
συνδέεται) 

2. Να περιγράψετε την ελληνική πόλη κράτος µε τη βοήθεια της πιο κάτω εικόνας. 



Η εξέλιξη των πολιτευµάτων στην αρχαία Ελλάδα.  
Πολίτευµα = το σύστηµα διακυβέρνησης µιας πόλης (ο τρόπος δηλαδή που κυβερνάται) 

Ασκήσεις:  
1. Να βάλετε σε σειρά τα παρακάτω πολιτεύµατα, ανάλογα µε τον αριθµό των ανθρώπων 
που συµµετέχουν στην άσκηση της εξουσίας: 
ολιγαρχία, τυραννία, δηµοκρατία, αριστοκρατία, βασιλεία. 

2. Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του κάθε πολιτεύµατος, σε ποιο από τα 
παραπάνω πολιτεύµατα προτιµάτε να ζήσετε; Να δικαιολογήσετε την απάντηση σας. 

1. Βασιλεία 

Το αρχαιότερο πολίτευµα. Ανώτατος άρχοντας ήταν ο βασιλιάς και  το αξίωµα του ήταν 
κληρονοµικό. Γύρω από τον βασιλιά υπήρχε  το συµβούλιο των ευγενών, του οποίου η 
δύναµη συνεχώς µεγάλωνε.

2. Αριστοκρατία 

Όταν συγκροτήθηκε η πόλη-κράτος, η βασιλεία είχε αποδυναµωθεί και την εξουσία 
πήραν οι άριστοι (δηλαδή οι ευγενείς) που παλαιότερα αποτελούσαν το συµβούλιο του 
βασιλιά. Έτσι διαµορφώθηκε το πολίτευµα της «Αριστοκρατίας».

3. Ολιγαρχία 

Η ενασχόληση µε το εµπόριο αποτελούσε µία σηµαντική πηγή πλουτισµού. Τότε άρχισε 
να χρησιµοποιείται σε µεγαλύτερο βαθµό και το νόµισµα. Έτσι, σταδιακά δηµιουργήθηκε 
µία νέα οµάδα πλούσιων που διεκδικούσαν θέση στα ανώτερα αξιώµατα της πολιτείας 
και µε τη δύναµη του χρήµατος αφαίρεσαν την εξουσία από τους αριστοκράτες. 
Εποµένως, κριτήριο για τη συµµετοχή στην εξουσία δεν ήταν πια η καταγωγή, αλλά ο 
πλούτος. Αυτό το νέο πολίτευµα ονοµάζεται  ολιγαρχικό, αφού την εξουσία έχουν όχι οι 
άριστοι, αλλά οι λίγοι (οι πλούσιοι).

4. Τυραννία 

Η ολιγαρχία, δεν κατάφερε να λύσει τα βασικά προβλήµατα των πολλών και συχνά 
ξεσπούσαν συγκρούσεις. Αυτό το εκµεταλλεύτηκαν κάποια φιλόδοξα άτοµα, οι τύραννοι, 
οι οποίοι έπαιρναν την εξουσία µε βίαιο τρόπο ή ξεγελώντας τον λαό. Το νέο αυτό 
πολίτευµα ονοµάζεται τυραννία (τυραννικό καθεστώς). Παρόλο που µερικοί από αυτούς 
έκαναν µεγάλα έργα, ουσιαστικά εξυπηρετούσαν το δικό τους συµφέρον και όχι των 
πολιτών, και κυβερνούσαν χωρίς να δίνουν λόγο σε κανέναν. 

5. Δηµοκρατία 

Δηµοκρατία είναι το πολίτευµα στο οποίο όλοι οι πολίτες έχουν ίσα δικαιώµατα και 
µπορούν να αναλάβουν δηµόσια αξιώµατα. Ανώτατη εξουσία είναι η γενική συνέλευση 
των πολιτών ή εκκλησία του δήµου. Κοιτίδα της Δηµοκρατίας είναι η Αρχαία Αθήνα.



Ο Β´Ελληνικός Αποικισµός 

Οικονοµικά αίτια:  Επιθυµία απόκτησης καλλιεργήσιµης γης. 
          Ανάγκη προµήθειας πρώτων υλών (σιδηροµεταλλεύµατος). 
Πολιτικά αίτια:   Οι πολιτικοί ανταγωνισµοί και η επικράτηση των αντιπάλων 

αναγκάζουν τους δυσαρεστηµένους να φεύγουν και να αναζητούν νέα 
πατρίδα 

Η Μεσόγειος και ο Εύξεινος Πόντος πληµµύρισαν από εγκαταστάσεις των Ελλήνων. 
Στον χάρτη φαίνονται µε κόκκινο οι περιοχές που δηµιουργήθηκαν αποικίες κατά τον Β´ 
Ελληνικό Αποικισµό. 

 
1. Παράλια Βόρειας Ελλάδας,  
2. Εύξεινος Πόντος,  
3. Νότια Ιταλία – Σικελία (Πολύ πυκνές οι αποικίες → «Μεγάλη Ελλάδα»),  
4. Παράλια Γαλλίας και Ισπανίας,  
5. Παράλια Κυρηναϊκής (σηµερινή Λιβύη) και παράλια Αιγύπτου 

Στον πολιτιστικό τοµέα: Η επαφή µε άλλους λαούς διεύρυνε τον πνευµατικό ορίζοντα. Οι 
Έλληνες άποικοι µετέφεραν στις αποικίες στοιχεία του πολιτισµού τους. Ήρθαν σε επαφή µε 
άλλους λαούς, επηρέασαν και επηρεάστηκαν. 

Συνέπειες Β΄ ελληνικού αποικισµού

Οικονοµικός τοµέας Κοινωνικός τοµέας Πολιτικός τοµέας

• Αναπτύχθηκε το εµπόριο. 
• Αναπτύχθηκε η βιοτεχνία και 
δηµιουργήθηκαν νέα 
επαγγέλµατα. 

• Αναπτύχθηκε η ναυπηγική 
τέχνη. 

• Άρχισαν να κόβονται τα 
πρώτα νοµίσµατα

Δµιουργήθηκε µια νέα 
οικονοµικά ισχυρή τάξη 
πολιτών (έµποροι, 
βιοτέχνες, πλοιοκτήτες) που 
άρχισε να διεκδικεί πολιτικά 
δικαιώµατα. 

«Ανακούφιση» µητροπόλεων 
γιατί οι πολίτες σε δύσκολη 
οικονοµική κατάσταση και οι 
δυσαρεστηµένοι από την 
πολιτική κατάσταση έφευγαν 
για τις αποικίες.
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Ασκήσεις: 
Αφού µελετήσετε την παρακάτω πηγή να περιγράψετε τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν 
ανάµεσα στους Έλληνες αποίκους και στους αυτόχθονες (προϋπάρχοντες κάτοικοι των 
περιοχών των αποικιών). 

Δρ. Τοφής Παναγιώτης, φιλόλογος 


