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5.Αθήνα πορεία προς την δημοκρατία 

ΟΝΟΜΑ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΪΤΣΑΝΟΣ 

ΤΜΗΜΑ:Α2 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: ΦΟΡΤΣΕΡΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ 

 

 



ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Γέννηση: 565 π.Χ. στην Αθήνα 

Θάνατος:492 π.Χ. στην Αθήνα 

Υπηκοότητα: Αρχαία Αθήνα 

Ιδιότητα:πολιτικός 

Τέκνα: Μεγακλής 

Γονείς: Μεγακλής και 

Αγαρίστη της Σικυώνος 

Αξίωμα:Επώνυμος άρχοντας 

(524 π.Χ. - 523 π.Χ.) 

 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

     Ο Κλεισθένης υπήρξε Αθηναίος πολιτικός του 
6ου αι. π.Χ., της οικογένειας των Αλκμεωνιδών. 
Το 508-507 π.Χ. έθεσε τις βάσεις για τη 
δημοκρατική μεταρρύθμιση της Αθήνας.  

Ανέλαβε να μεταρρυθμίσει το πολίτευμα της 
Αθήνας και να το καταστήσει δημοκρατικότερο. 

Από την πολιτική διαμάχη που ακολούθησε την 
πτώση της τυραννίας του Πεισίστρατου και του 
γιου του Ίππαρχου, βγήκαν ευνοημένοι οι 
δημοκρατικοί, οι οποίοι είχαν αρχηγό τον 
Κλεισθένη.  



ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ 

Ο Κλεισθένης  προχώρησε σε μια σειρά από ενέργειες που 
θεμελίωσαν το δημοκρατικό πολίτευμα.Αυτές ήταν οι εξής: 

1.Οι Δέκα Φυλές:Θέλοντας να σταματήσει τις συγκρούσεις στην 
πόλη, χώρισε τους πολίτες σε δέκα φυλές.Τα μέλη κάθε φυλής 
προέρχονταν από όλες τις τάξεις της κοινωνίας.Οι Αθηναίοι δεν 
χωρίζονταν πια σε πλούσιους και φτωχούς που κατοικούσαν σε 
πλούσιες και φτωχές περιοχές.Όλοι είχαν ίσα δικαιώματα.Κάθε φυλή 
εξέλεγε ένα στρατηγό και πενήντα βουλευτές. 

2.Η Βουλή των 500:αύξησε τους βουλευτές κατά 100 
μέλη.(παίρνοντας τους 50 βουλευτές που είχε εκλέξει κάθε φυλή). 

3.Οι 10 στρατηγοί:αύξησε τους στρατηγούς σε 10, για να 
προστατεύσει τους πολίτες από την αύξηση δύναμης του πολέμαρχου 
στρατηγού. 

4.Κυρίαρχο σώμα η Εκκλησία του Δήμου:από αυτήν λαμβάνονται 
πλέον όλες οι σοβαρές αποφάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν την 
πόλη. 

 



Ο χωρισμός των πολιτών σε 10 φυλές 



Ο Κλεισθένης θεωρείται ο θεμελιωτής της 

δημοκρατίας, γιατί με τα μέτρα που πήρε έκανε 

προσιτά στους πολίτες όλα τα αξιώματα και 

εξασφάλισε τη λαϊκή συνοχή. Επιπλέον,αφύπνισε 

το ενδιαφέρον του πολίτη για τα κοινά και άλλαξε 

τον τρόπο ζωής όλης της Αθήνας.Η αξία των 

μέτρων του έχει τεράστια σημασία όχι μόνο για 

την Αθήνα, αλλά για όλο τον κόσμο, γιατί σήμανε 

την είσοδο στην Δημοκρατία.   



ΟΙ 30 ΚΛΕΙΣΘΕΝΙΚΕΣ ΤΡΙΤΤΥΕΣ 


