
ATĖNŲ DEMOKRATIJA
 

ISTORIJOS VYR. MOKYTOJA ZITA ŽEMAITIENĖ.



DEMOKRATIJOS SĄVOKA
Demokratija – 

• 1. Valstybės  valdymo  forma:  visa  valdžia  kyla  iš  valstybės  piliečių  valios,  o  patį 
valdymą  įgyvendina  laisvais  ir  reguliariais  rinkimais  renkama  ir  pagal  konstitucijoje 
numatytus įgaliojimus veikianti vyriausybė. 

Demokratija gali būti: 

atstovaujamoji – valstybės piliečiai  išrenka savo atstovus ir  jiems paveda tvarkyti 
valstybės  reikalus; 

tiesioginė – valstybės piliečiai patys sprendžia svarbiausius valstybinius klausimus ir 
tik paskui  sprendimus paveda įgyvendinti specialiai sudarytiems organams. 

• 2. Senovės  Graikijos  valdymo  forma:  įstatymų  besilaikanti  ir  į  visuotinę  gerovę 
orientuota daugumos valdžia.



ATĖNŲ DEMOKRATIJA (KARTAIS VADINAMA TIESIOGINE DEMOKRATIJA) 
ATSIRADO SENOVĖS GRAIKIJOS ATĖNŲ MIESTE-VALSTYBĖJE.

Atėnai  buvo  viena  pirmųjų  demokratijų  ir  tikriausiai  svarbiausia 
Senovės  istorijoje.  Kiti  Graikijos  miestai  irgi  buvo  įsivedę 
demokratijas,  dažnai,  bet  ne  visada,  sekdamos  Atėnų  modeliu, 
bet  nė  viena  iš  jų  nebuvo  tokia  galinga  ir  stabili  (ir  gerai 
dokumentuota)  kaip  Atėnai.  Atėnų  demokratija  buvo 
intriguojantis  eksperimentas,  nes  piliečiai  nerinkdavo  atstovų,  o 
patys  balsuodavo  dėl  įstatymų  priėmimo.  Galėjo  dalyvauti  ne 
visi Atikos gyventojai, bet dalyvių kiekis buvo neregėtas



DEMOKRATIJOS ĮKŪRIMO 
NUOPELNAI PRISKIRIAMI

• Solonui (594 m. pr. m. e.);
• Kleistenui (509 m. pr. m. e.);
• Efialtui Atėniečiui (462 m. pr. m. e.); 
• Perikliui (apie 429 m. pr. m. e.); 



SOLONAS
Pradėjo  vykdyti  reformas,  kurių  tikslas  – 
užglaistyti  prieštaravimus  tarp  aristokratijos  ir 
demoso.

Įvesta timokratija – teisė valdyti ne pagal kilmę, 
o pagal turtą. 

Panaikintos skolos ir skolinė vergija. 

Uždrausta atėniečius versti vergais (584 m.).

Piliečiais  paskelbė  visus  vyrus,  vyresnius  nei 
18m., kilusius iš Atėnų polio.

Nurodė piliečių pareigą (ginti polį).



PEISISTRATAS
Įvedė tironiją, 

Ėmė globoti vidurinius ir žemuosius sluoksnius ir

Panaikino  prieštaravimus,  kilusius  po  Solono 
reformų (560 m. pr. Kr.).



KLEISTENIS 

Vykdė administracinę (filių) reformą.

Panaikino aristokratų įtaką tautos susirinkimui.

Piliečiais  paskelbė  visus  vyrus,  vyresnius  nei 
18m., kilusius iš Atėnų polio. 

Panaikino  skirtumus  tarp  piliečių  –  visi  įgijo 
vienodas politines teises.

Nurodė piliečių pareigą (ginti polį).

 Įvedė ostrachizmą  (508 m. pr. Kr.).



PERIKLIS

Senovės graikų politinis veikėjas, Atėnų strategas. 

Sudemokratino  Atėnų  valdymą:  atvirą  balsavimą 
pakeitė rinkimu burtais.

Panaikino turto cenzą. 

Už tarnybą pradėjo mokėti algas politikams (todėl  ir 
nepasiturintys piliečiai galėjo būti valdininkais)

 Įvedė viešuosius darbus.

Dalijo neturtingiesiems maisto produktus. 

Periklis labai sustiprino karines Atėnų pozicijas. 

Periklio  veiklos  laikai  buvo  vadinami  „auksiniu 
penkiasdešimtmečiu



TIESIOGINĖS DEMOKRATIJOS 
BRUOŽAI

• Demokratija buvo atstovaujamoji – 
piliečiai patys dalyvavo valdyme ir taip 
garantuodavo savo teisių apsaugą; 

• aukščiausias valdymo organas buvo 
tautos susirinkimas.

• valdžia buvo suskirstyta į įstatymų 
leidžiamąją (tautos susirinkimas), 
vykdomąją (500 taryba) ir teisminę 
(heliėja).

• Sudaryti kolegialūs, piliečiams 
atskaitingi ir reguliariai keičiami organai.



ATĖNŲ DEMOKRATIJOS    ATĖNŲ DEMOKRATIJOS
PRIVALUMAI TRŪKUMAI 

 piliečiai turėjo tvirtas, materialiai garantuotas 
teise;

 veikė paprastas ir efektyvus pajamų 
paskirstymas liturgijų pavidalu. (Liturgija 
– turtingų piliečių prievolė tautai: karo laivų 
statyba ir priežiūra, mokyklų, našlaičių 
prieglaudų išlaikymas).

 Nėra užrašytų įstatymų, todėl neaišku kaip juos 
interpretuoti

 Tai buvo vergų ir moterų išlaikomas „klubas vyrams”; 
Vergai, smulkūs valstiečiai ir moterys atlikdavo 
pagrindinius darbus, todėl daugelis laisvųjų piliečių 
galėjo visą laiką skirti politikai;

 Laisvieji piliečiai, turintys balsavimo teisę sudarė 
gyventojų mažumą; 

 Vergai, moterys ir svetimšaliai balsavimo teisės neturėjo 
– valstybę valdė mažuma.

 Nebuvo profesionalių politikų (ostrochizma)

 Dalis pareigūnų buvo traukiami burtų keliu.

  Demokratija buvo įmanoma tik todėl, kad egzistavo 
vergovė.



ARISTOKRATIJA

 1. Senovės Graikijos valdymo forma, 
turtingiausių ir kilmingiausių piliečių valdžia. 

2. Gyventojų luomas, suklestėjęs viduramžiais, 
kai privilegijuotą padėtį  garantavo du veiksniai: 
paveldėtas kilmingumas ir žemės valdos. 
Aristokratijos, kaip luomo, žlugimas prasidėjo 
Prancūzų didžiosios revoliucijos metu ir baigėsi 
su Pirmuoju pasauliniu karu. 

3. Dabar taip apibudinama 
turtingiausia,kilmingiausia ir labiausiai 
privilegijuota bet kurio socialinio sluoksnio 
viršūnė.



PILIETIS POLITIKA 

Valstybės, kaip suverenios žmonių bendrijos, 
pilnateisis narys, galintis naudotis įstatymų 
nustatytomis teisėmis bei atliekantis tam tikras 
pareigas savo valstybei.

Bendro žmonių gyvenimo visuomenėje bei 
santykių su kitomis valstybėmis organizavimo ir 
nuolatinio reguliavimo veikla per valdžios 
santykius, viešųjų reikalų tvarkymo forma. 
Skiriama vidaus ir užsienio politika. Valstybėje 
politinės minties kūrėjai bei jos vykdytojai yra 
politinės partijos.



MONARCHIJA

Valstybės valdymo forma: aukščiausioji 
valdžia priklauso monarchui. Senovės 
Graikijoje – paveldima vieno asmens 
valdžia. Monarchijos rūšys: luominė 
(valdovo galia varžoma luomų 
nutarimais), konstitucinė (monarcho 
valdžia apibrėžta konstitucijos, 
paliekant jam vykdomąją valdžią), 
parlamentinė (monarcho galia suvaržyta 
parlamento).



OSTRAKIZMAS („ŠUKELIŲ 
TEISMAS“) 

Senovės Graikijoje – valstybei  pavojingų piliečių 
ištrėmimas iš polio slaptu balsavimu. Tai Klistenio 
(509 m.pr. Kr. ) įvesta reforma kovai su tais, kurie 
galėjo įvesti tironiją. Kiekvienas pilietis, įtartas 
veikimu prieš valstybės laisvę, buvo ištremiamas 
dešimčiai metų. Buvo panaikintas 415 m. pr. Kr.



”

“
LAISVĖS PASLAPTIS YRA DRĄSA.

Periklis



Dėkoju už dėmesį.
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