
Περί δικαίου και αδίκου (Επίκουρος) 

Το φυσικό δίκαιο δεν είναι παρά σύµβαση συµφέροντος, που αποβλέπει 

στο να µη βλάπτουν και να µη βλάπτονται µεταξύ τους οι άνθρωποι. 

∆εν υπάρχει δίκαιο ή άδικο για τα πλάσµατα εκείνα που δεν µπόρεσαν να 

συµφωνήσουν να µη βλάπτουν και να µη βλάπτονται µεταξύ τους· το ίδιο 

αληθεύει και για τους λαούς που δεν µπόρεσαν ή δεν θέλησαν να 

συνάψουν συνθήκες ώστε οι άνθρωποι να µη βλάπτουν και να µη 

βλάπτονται µεταξύ τους. 

∆ικαιοσύνη αυτή καθαυτή δεν υπήρξε ποτέ. Συνθήκη ήταν πάντα, που 

κατά τόπους γεννιόταν µέσα από τις αµοιβαίες συναναστροφές των 

ανθρώπων, και απέβλεπε στο να µη βλάπτουν και να µη βλάπτονται µεταξύ τους. 

Η αδικία από µόνη της δεν αποτελεί κακό. Είναι κακό ως προς το φόβο που ελλοχεύει στο µυαλό 

αυτού που την διαπράττει, ότι δεν θα ξεφύγει από εκείνους που έχουν οριστεί ως τιµωροί αδίκων 

πράξεων. 

Κανένας απ’ αυτούς που κρυφά καταπατούν τα όσα συµφώνησαν µεταξύ τους οι άνθρωποι ώστε να 

µη βλάπτουν και να µη βλάπτονται, δεν είναι δυνατό να πιστεύει πως θα µένει απαρατήρητος, έστω 

κι αν µέχρι τώρα έχει ξεφύγει χιλιάδες φορές· γιατί δεν είναι βέβαιο πως θα ξεφεύγει µέχρι το 

τέλος. 

*** 

∆εν είναι δυνατόν να µη φοβάται κάποιος που προκαλεί τον φόβο. 

*** 

Ο δίκαιος είναι ο πιο ατάραχος άνθρωπος, ενώ ο άδικος ζει γεµάτος ταραχή. 

*** 

Από τα όσα θεωρούνται δίκαια σύµφωνα µε τον νόµο, θέση στο χώρο της δικαιοσύνης έχει εκείνο 

που αποδεδειγµένα ωφελεί όσον αφορά στις ανάγκες των κοινωνικών σχέσεων -είτε αποβαίνει το 

ίδιο για όλους, είτε όχι. Αν όµως κάποιος θεσπίσει έναν νόµο που δεν αποβαίνει προς όφελος της 

κοινωνικής ζωής, ο νόµος τούτος δεν έχει τον φυσικό χαρακτήρα του δικαίου. Αυτό που κατά τον 

νόµο είναι ωφέλιµο, έστω κι αν κάποτε διαφοροποιείται, για ορισµένο χρονικό διάστηµα βρίσκεται 

εναρµονισµένο µε την έννοια του δικαίου και δεν παύει, για εκείνο ακριβώς το διάστηµα, να 

θεωρείται δίκαιο από όσους δεν ταράζονται από κούφια λόγια και δεν χάνουν από το βλέµµα τους 

την πραγµατικότητα. 

 

∆ιαβάστε περισσότερα: Περί δικαίου και αδίκου (Επίκουρος) | Πάρε-∆ώσε http://www.pare-

dose.net/?p=4739#ixzz2F7OAWDA6 

« Ιουλιανός: Εις τους απαίδευτους κύνας 

 

Η κατασκευή υπηκόων (Ερνστ Αλεξάντερ 

Ράουτερ) » 

 



Η ΑΘΗΝΑΪΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ*
 

(ΑΦΙΕΡΩΜΑ - Ιστορικά - ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 25, 06 - 04 - 2000) 

- Εισαγωγικά - 

•••• Μια πρακτική λύση διακυβέρνησης 

Φαίδων Μαλιγκούδης 

Αναφερόµενος, γύρω στα µέσα του 6ου µ.Χ. αιώνα, στα ήθη και στα έθιµα ενός λαού που µόλις 

είχε εµφανιστεί στο προσκήνιο της Ιστορίας, γράφει ο Προκόπιος: «Τα έθνη αυτά, οι Σλάβοι και οι 

Αντες, δεν κυβερνώνται από έναν και µόνον άνδρα, αλλά από παλιά διαβιούν υπό το καθεστώς της 

δηµοκρατίας» («...εν δηµοκρατία εκ παλαιού βιοτεύουσι»). Για έναν πεπεισµένο εκπρόσωπο της 

βυζαντινής πολιτικής θεωρίας, όπως ο Προκόπιος, ο όρος «δηµοκρατία» έχει αναµφίβολα ένα 

αρνητικό σηµασιολογικό περιεχόµενο. Στο έργο του ιστορικού αυτού της εποχής του Ιουστινιανού, 

που έζησε από κοντά τη στάση των δήµων, που συγκλόνισε τη βασιλεύουσα τον Ιανουάριο του 532 

(«Στάσις του Νίκα») ο όρος «δηµοκρατία» χρησιµοποιείται για να αντιδιαστείλει το πολιτειακό 

καθεστώς της «βαρβαρικής» κοινωνίας από εκείνο της αυτοκρατορίας: στην κοινωνία εκείνη 

«κρατούν» οι «δήµοι», οι φατρίες και οι φυλές και όχι ο βασιλεύς - αυτοκράτωρ. 

Χίλια χρόνια µετά τις µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη και τη γέννηση του πολιτειακού όρου, 

ο όρος «δηµοκρατία» θα διατηρήσει, στη χρήση του αττικίζοντος γλωσσικού του απογόνου 

Προκόπιου, την αρχική αµφισηµία του. Για τον Προκόπιο, όπως και για τους φιλοσόφους της 

κλασικής περιόδου, το δίληµµα παραµένει το ίδιο: είναι δίκαιο να έχει η πολυπληθέστερη 

κοινωνική τάξη του δήµου, ο χύδην όχλος, το δικαίωµα να ανατρέπει δια της ψηφοφορίας τις 

αποφάσεις των εκλεκτών του πνεύµατος ή των οικονοµικά ισχυρότερων συµπολιτών; 

Ιχνηλατώντας τις απαρχές του όρου θα διαπιστώσει κάποιος ότι η µορφή αυτή διακυβέρνησης είναι 

άµεσα συνδεδεµένη µε τη συµβίωση πολλών ατόµων σε έναν αστικό οικισµό, στην πόλη. «∆ήµος» 

σηµαίνει αρχικά την οικοδοµηµένη περιοχή, την πόλη. Η σηµασιολογική διεύρυνση ως 

πολιτειακού όρου είναι η δευτερεύουσα. 

Ως µορφή διακυβέρνησης αποτελεί η δηµοκρατία µια πρακτική λύση, που ανταποκρίνεται 

στις ιδιαίτερες συνθήκες του αττικού άστεως της εποχής του Κλεισθένη. ∆εδοµένο, το οποίο θα 

σηµαδέψει τον όρο σηµασιολογικά σε όλη τη διαχρονική πορεία του: οι κανόνες συµβίωσης 

πολλών ατόµων σε ένα αστικό κέντρο και, κυρίως, οι αµοιβαίες παραχωρήσεις που συνεπάγονται 

αυτοί, δεν θα βρουν πάντοτε ένθερµους υποστηρικτές. Για τον Λένιν, για παράδειγµα, οι κανόνες 

συµβίωσης στο άστυ, η δηµοκρατική διακυβέρνηση αποτελούν ένα φαινόµενο αρνητικό: «Η 

∆ηµοκρατία είναι το κράτος εκείνο που αναγνωρίζει την υποταγή της µειοψηφίας στην 

πλειοψηφία, την επιβολή, δηλαδή, συστηµατικής χρήσης βίας από τη µια κοινωνική τάξη εις βάρος 

µιας άλλης, από ένα µέρος του πληθυσµού εις βάρος ενός άλλου» (Λένιν, «Κράτος και 

επανάσταση», 1919, κεφ. 4). 

Μια διέξοδο από το δίληµµα προσφέρουν ίσως οι σκέψεις που διατύπωσε σε έναν λόγο του, 

στις 11/11/1947, ένας άνθρωπος της πολιτικής πράξης, ο Γ. Τσόρτσιλ: «Κανείς δεν ισχυρίσθηκε ότι 

η ∆ηµοκρατία είναι τέλεια ή πάνσοφη. Αντίθετα, όπως έχει ήδη ειπωθεί, η ∆ηµοκρατία είναι η 

χειρότερη µορφή διακυβέρνησης - αν εξαιρεθούν βέβαια όλες οι άλλες µορφές που δοκιµάστηκαν 

στο παρελθόν». 

* * * 



Στην Αθήνα, µετά την τυραννία των Πεισιστρατιδών, εµφανίζεται ο Κλεισθένης, ο 

άνθρωπος που θέσπισε την άµεση δηµοκρατία, δίδοντας σε όλους τους πολίτες ίσα πολιτικά 

δικαιώµατα: ισοπολιτεία, ισονοµία και ισηγορία, επειδή το ίσον το θεωρούσαν τότε ∆ίκαιον και 

σωστικόν οµονοίας. 

Το «∆ίκαιον» παράγεται από το «δίχα» - ετυµολογεί ο Αριστοτέλης - και σηµαίνει το µισό-

µισό: το να υπάρχουν ίσες µερίδες για όλους.  

Τι κάνουν λοιπόν οι αρχαίοι Έλληνες; θέτουν την έδρα του δικαστή, το βήµα της αγόρευσης 

και το έπαθλο του αγώνα στο µέσον ενός κύκλου ίσων, όµοιων πολιτών. Την ίση απόσταση του 

καθενός από το µέσον, την ακτίνα του κύκλου, την ονοµάζουν Μέτρον, για να µετριάζουν µε αυτό 

τη µαταιοδοξία, την υπερβολή, την ύβρι καθενός από τους όµοιους και για να τα βρίσκουν µεταξύ 

τους µε Μέτρο τον άνθρωπο. Πάντων χρηµάτων µέτρον άνθρωπος, έλεγαν. 

Η τεχνική του Κλεισθένη στηρίζεται στο δεκαδικό σύστηµα. ∆ιαιρεί την Αττική σε 

περισσότερους από 170 δήµους, ίσους ως προς τον αριθµό των πολιτών και απ' αυτούς τους 

δήµους, που λειτουργούσαν ως µικρές τοπικές δηµοκρατίες, φτιάχνει τις δέκα φυλές, που πριν τη 

µεταρρύθµιση ήταν τέσσερις. 

Αυτές οι δέκα νέες φυλές κατανέµονται σε ισάριθµα τεχνητά «πολιτειακά» διαµερίσµατα 

που δεν έχουν κοινά γεωγραφικά σύνορα. Το έδαφος τους δεν είναι συνεχόµενο. Το 1/3 του χώρου 

και των κατοίκων κάθε φυλής θα ανήκει στο άστυ, το 1/3 στη µεσογαία, το 1/3 στην παραλία. Έτσι 

η νέα φυλή Ακαµαντίς λ.χ. θα περιλαµβάνει το 1/3 ή την τριττύα των κατοίκων του Κεραµεικού 

(άστυ), την τριττύα του Θορικού (Λαύρτο) κατ την τριττύα του Σφηττού (µεσογαία). Ή η νέα 

Πανδιονίς φυλή θα περιλαµβάνει τις τριττύες. Κυδαθηναίων (άστυ), Παιανίας (µεσογαία), 

Μυρινούντος (παραλία) κ.O.K. 

Γιατί αυτή η αναστάτωση; Γτα να κάθονται στον ίδιο κυβερνητικό χώρο (στη θόλο λ.χ.) οι 

πενήντα πρυτάνεις της ιδίας φυλής, δηλαδή οι 16-17 βουλευτές εκλεγµένοι µε τον κλήρο από το 

άστυ µε τους ισάριθµούς τους από την παραλία και από τη µεσογαία. 

Αυτοί, λοιπόν, το όλον πενήντα, κατά το 1/3 πάµπλουτοι τραπεζίτες, εφοπλιστές, Βιοτέχνες 

του άστεως, κατά το 1/3 γεωργοκτηνοτρόφοι της µεσογαίας, κατά το 1/3 ναύτες και αλιείς της 

παραλίας, εγκαθίστανται κάθε αττικό µήνα διαδοχικά στο «προεδρικό µέγαρο», στη θόλο 

αποτελούν το συλλογικό «Προεδρείο της Βουλής», και εκλέγουν µεταξύ τους, µε τα κουκιά τον 

ηµερήσιο «Πρόεδρο της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας». Οι πενήντα πρυτάνεις - Βουλευτές επί δέκα, 

όσες οι νέες φυλές, απαρτίζουν τη Βουλή των Πεντακοσίων, που επί Σόλωνα είχε τετρακόσια µέλη. 

Εκτός από τη Βουλή, κάθε πολιτειακό όργανο είναι δεκαµελές. Οι Στρατηγοί λ.χ., που ο 

επικρατέστερος απ’ αυτούς είναι ο «πρωθυπουργός». Ακόµα οι άρχοντες και οι υπόλοιποι: Ταµίες, 

Αστυνόµοι, Αγορανόµοι κ.ο.κ. Και 10 επί 600 ίσον 6.000 θα είναι οι Ηλιαστές, µοιρασµένοι σε 

δέκα δικαστήρια των 500 µελών µε 1.000 αναπληρωτές. 

Νίκος ΒαρδιάµπασηςΝίκος ΒαρδιάµπασηςΝίκος ΒαρδιάµπασηςΝίκος Βαρδιάµπασης    



ΑΜΕΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΙΣΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ 

Μιχαήλ Σακελλαρίου 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία γεννήθηκε το 508 π.Χ. µέσα στο πλαίσιο πολιτειακής 

µεταρρύθµισης που πρότεινε ο Κλεισθένης. Μία από τις διατάξεις της έδωσε στο «∆ήµο» 

(συνέλευση των πολιτών), στον οποίο µετείχαν και οι άποροι, το δικαίωµα να αποφασίζει 

κυριαρχικά και τελεσίδικα περί όλων των δηµοσίων υποθέσεων. Με αυτή τη διάταξη θεσπίστηκε η 

λαϊκή κυριαρχία, που είναι το θεµέλιο της δηµοκρατίας. Συγχρόνως έγιναν δεκτοί στο σώµα των 

πολιτών απόγονοι παλαιών µεταναστών που ζούσαν στην Αττική από πολλές γενεές και πάρθηκαν 

µέτρα ώστε να µην υπάρχουν πια ενδείξεις διακρίσεων µεταξύ ευγενών και µη ευγενών και µεταξύ 

παλαιών και νέων Αθηναίων. Οι άποροι πολίτες απέκτησαν επίσης δικαίωµα να αναδεικνύονται 

µέλη της «Βουλής», η οποία είχε έργο την επεξεργασία των νοµοσχεδίων που ενέκρινε ο «∆ήµος». 

Ωστόσο, διατηρήθηκαν µερικές ανισότητες µεταξύ των πολιτών, καθώς µόνον οι ευγενείς και 

πλούσιοι «πεντακοσιοµέδιµνοι» µπορούσαν να αναδεικνύονται «άρχοντες».  

Οι ανισότητες που άφησε ο Κλεισθένης σταδιακά απαλείφθηκαν. Οι «ιππείς» ήταν οι πρώτοι που 
απέκτησαν το δικαίωµα να κατέχουν τα αξιώµατα των «αρχόντων» 

Οι ανισότητες που άφησε ο Κλεισθένης απορροφήθηκαν στη συνέχεια µε διαδοχικές 

αποφάσεις του «∆ήµου». Τα αξιώµατα των «αρχόντων», πλην των «Στρατηγών» και µερικών 

άλλων «αρχόντων» µε οικονοµικές αρµοδιότητες, έγιναν Βαθµιαία προσιτά στους 

«τριακοσιοµεδίµνους» ή «ιππείς» (487 π.Χ.), στους «Ζευγίτες» (458 π.Χ.) και, τέλος, στους 

«θήτες» (µετά το 450 π.Χ.). Με άλλες αποφάσεις ίου «∆ήµου» η ανάδειξη «βουλευτών» και 

«αρχόντων», πλην των «Στρατηγών» και λίγων άλλων, έπαψε να γίνεται µε εκλογές: αφού 

δοκιµάστηκαν διάφορα µικτά συστήµατα κληρώσεων και εκλογών, τελικά επικράτησε η καθαρή 

κλήρωση. 

Παράλληλα καθιερώθηκαν «µισθοί», δηλαδή ηµερήσιες αποζηµιώσεις ίσες µε ηµεροµίσθιο 

ανειδίκευτου εργάτη, για τους πολίτες που ασκούσαν καθήκοντα «βουλευτή» ή «άρχοντα», καθώς 

και για τους πολίτες που κληρώνονταν µέλη λαϊκών δικαστηρίων. Οι «µισθοί» ενθάρρυναν τους 

άπορους πολίτες να µην αυτοαποκλείονται από τη συµµετοχή τους στα κοινά. 

Το 462 π.Χ. οι ριζοσπαστικοί δηµοκρατικοί αφαίρεσαν από τον «Άρειο Πάγο», σώµα που 

είχε ακόµη τη δυνατότητα, χάρη στο κύρος του, να αντιδρά στις µεταρρυθµίσεις, όλες τις 

αρµοδιότητες που είχαν πολιτικό βάρος και τις µετέφεραν άλλες στο «∆ήµο», άλλες στη «Βουλή», 

άλλες στα λαϊκά δικαστήρια. Τα λαϊκά δικαστήρια διαδέχθηκαν την «Ηλιαία» που είχε ιδρύσει ο 

Σόλων. Η σολώνεια «Ηλιαία» ήταν ουσιαστικά ο «∆ήµος» που συνερχόταν, µε συµµετοχή 

τουλάχιστον 6.000 πολιτών, για να εκδικάσει εφέσεις πολιτών εναντίον δικαστικών αποφάσεων 

«αρχόντων». Η νέα «Ηλιαία» αποτελείται από 6.000 Αθηναίους άνω των 30 ετών, που έχουν 

ληφθεί µε κλήρο κατ έχουν δώσει όρκο ως προς την τήρηση των δικαστικών αρµοδιοτήτων τους. 

Από αυτούς λαµβάνονται τα µέλη των λαϊκών δικαστηρίων, που λέγονται απλώς «∆ικαστήρια». 

Σε όσους κατείχαν αξιώµατα δίνονταν «µισθοί». Έτσι µπορούσαν και οι άποροι πολίτες να 
συµµετέχουν στα κοινά 

Οι µετακλεισθένειες εξελίξεις, πολύ σηµαντικές για την εµπέδωση και εµβάθυνση της 

δηµοκρατίας, περατώθηκαν λοιπόν λίγο µετά το 450 π.Χ. Από τότε και έως το τέλος του 

Πελοποννησιακού πολέµου, το 404 π.Χ., δοκιµάστηκαν οι δυνατότητες, οι αρετές κατ οι αδυναµίες 

του ριζοσπαστικού δηµοκρατικού πολιτεύµατος. Ο ριζοσπαστικός δηµοκρατικός ηγέτης Περικλής 

κατορθώνει να επιβάλλεται στο λαό. Μετά το θάνατο του, και ενώ η Αθήνα έχει εµπλακεί στον 



Πελοποννησιακό πόλεµο, τα λαϊκά στρώµατα άγονται κατ φέρονται από δηµαγωγούς που τα ωθούν 

να πιστεύουν ότι, αφού ο «∆ήµος» δικαιούται να αποφασίζει κυριαρχικά περί πάντων, µπορεί κατ 

να παραβιάζει τους νόµους. Παρά ταύτα, συνειδητοποιούνται τα προβλήµατα που προκύπτουν από 

νόµους µε αντίθετες διατάξεις και λαµβάνεται ένα θεραπευτικό µέτρο, η «γραφή παρανόµων», 

δηλαδή µία αγωγή ακυρώσεως νέου νόµου που συγκρούεται µε παλαιό. Γρήγορα όµως α-

νακαλύπτεται ότι αυτό το µέτρο εµποδίζει και χρήσιµες νοµοθετικές βελτιώσεις. 

Ηττηµένη του Πελοποννησιακού πολέµου, η Αθήνα υποχρεώθηκε από τους νικητές της να δεχθεί 

ένα τυραννικό καθεστώς, που δεν µπόρεσε να ριζώσει (404-403 π.Χ.). Η δηµοκρατία 

αποκαταστάθηκε µέσα σε οικονοµικές δυσχέρειες, αλλά µε ένα νέο δυναµισµό. Οι δηµοκρατικές 

δυνάµεις αναδύθηκαν µε αυτοπεποίθηση και αρκετή ευρετικότητα, ενώ οι αντιδηµοκρατικές δεν 

σήκωσαν πια κεφάλι. 

Υπέρ της δηµοκρατίας ήταν µικροϊδιοκτήτες και ακτήµονες. 

Εναντίον, αριστοκράτες και ιδιοκτήτες γαιών και δούλων 

Μεταξύ των πρώτων νοµοθετηµάτων της νέας εποχής ήταν η ηµερήσια αποζηµίωση για 

τους πολίτες που θα µετείχαν σε «εκκλησία του ∆ήµου», µία βελτιωµένη µέθοδος διαχείρισης ίων 

δηµοσίων εσόδων και εσόδων και η διαδικασία τακτικής ετήσιας αναθεώρησης του σώµατος των 

νόµων. Το πρώτο µέτρο απέβλεπε στο να προσελκύονται στις «εκκλησίες του ∆ήµου» ακόµη 

περισσότεροι φτωχοί πολίτες, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερά η πλειοψηφία ίων ακράδαντα 

ακραίων δηµοκρατικών πολιτών. Με το δεύτερο µέτρο ο «∆ήµος» παραιτήθηκε από το δικαίωµα 

που είχε επιφυλάξει στον εαυτό ίου να αποφασίζει ο ίδιος για κάθε δαπάνη και επέτρεψε στους 

«άρχοντες» µε οικονοµικές αρµοδιότητες να καταρτίζουν και να εκτελούν ειδικούς 

προϋπολογισµούς. Το τρίτο µέτρο πέτυχε τη µη εφαρµογή της «γραφής παρανόµων» σε 

περιπτώσεις όπου αυτό το µέτρο ήταν χρήσιµο και, κατά συνέπεια, την κατάργηση νόµων 

απαρχαιωµένων ή επιβλαβών. Αργότερα καθιερώθηκε και µία µέθοδος άµεσης αντικατάστασης 

ενός νοµού µε νέο. Επί πλέον τούτων, ο «∆ήµος» επέβαλε στον εαυτό του αυστηρότερες 

προδιαγραφές ein Λήψη αποφάσεων του. 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία αποδείχθηκε αρκετά δηµιουργική έως το τέλος της που επήλθε όχι 

από εσωτερικούς λόγους, αλλά από εξωτερικούς, το 322 π.Χ. 

Οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία γεννήθηκε και λειτούργησε µέσα σε οικονοµικές, κοινωνικές, 

πολιτικές και πολιτισµικές συνθήκες τελείως διαφορετικές από εκείνες που εξέθρεψαν τη νέα 

δηµοκρατία. 

Η οικονοµία της αρχαιότητας ήταν προβιοµηχανική και δουλοκτητική. Ακόµη και η 

αθηναϊκή οικονοµία, που ήταν mo προχωρηµένη από την οικονοµία άλλων ελληνικών πόλεων, 

ήταν βασικά αγροτική. Περισσότερα από τα δύο τρίτα του πληθυσµοί; αποζούσαν από το µέρος 

του εθνικού πλούτου που παραγόταν στην ύπαιθρο. 

Οι κοινωνικές δυνάµεις που επέβαλαν, στήριξαν και εξέλιξαν τη δηµοκρατία, αποτελούνταν 

από ιδιοκτήτες µικρών αγροτικών κλήρων και από ακτήµονες, συγκεντρωµένους στην Αθήνα και 

στον Πειραιά, που επιβίωναν είτε αυτοαπασχολούµενοι, ως µικρέµποροι και µικροεπαγγελµατίες, 

είτε εκµισθώνοντας την εργατική δύναµη τους. Μερικοί από τους µικρεµπόρους και τους 

µικροεπαγγελµατίες µεγάλωσαν τις επιχειρήσεις τους, όχι όµως σηµαντικά, τόσο µάλλον που 

ξεπεράστηκαν από µετοίκους. Πράγµατι, οι ιδιοκτήτες των πιο µεγάλων βιοτεχνικών επιχειρήσεων, 

µε δεκάδες δούλους, ανήκαν σε µετοίκους. Οι πιο σηµαντικοί τραπεζίτες ήσαν απελεύθεροι δούλοι 



που εξοµοιώνονταν µε µετοίκους. Οι µέτοικοι όµως δεν µετείχαν στο δηµόσιο Βίο, έτσι δεν 

επηρέαζαν τις πολιτικές εξελίξεις. Οι κοινωνικές δυνάµεις που αντιστέκονταν στις δηµοκρατικές 

προόδους ήσαν αριστοκράτες, ιδιοκτήτες γαιών και δούλων, τους οποίους ενοικίαζαν. 

Το αθηναϊκό κράτος ήταν τύπου πόλεως, του mo διαδεδοµένο«; και ίου mo εξελιγµένου 

στον ελληνικό κόσµο. Τα κράτη ανιόν τον τύπου είχαν ως ανθρώπινη βάση τους µια κοινότητα µε 

πολιτιστική συνοχή και ενδοστρέφεια. µικρό πληθυσµό και περιορισµένο έδαφος. 

Το αθηναϊκό κράτος, µολονότι ήταν το πολυπληθέστερο ελληνικό (µαζί µε το κράτος των 

Συρακουσών), έφθασε να έχει, το 431 π.Χ., το πολύ πολύ, 318.000 κατοίκους (165.000 Αθηναίους, 

33.000 µετοίκους. 120.000 δούλους). Κατά τα µέσα του 4ου αιώνα είχε πληθυσµό της τάξης των 

250.000 (93.000 Αθηναίους, 20.000 µετοίκους). Οι Αθηναίοι πολίτες, δηλαδή οι ενήλικοι άρρενες 

της πολιάδας κοινότητας, ήσαν περίπου 45.000 το 431 π.Χ., 31.000 το 322 π.Χ. Το µικρό µέγεθος 

του πολιτικού σώµατος και οι µικρές αποστάσεις επέτρεψαν στην αθηναϊκή δηµοκρατία να γίνει 

και να µείνει άµεση και όχι αντιπροσωπευτική. 

Το αθηναϊκό κράτος αριθµούσε κατά τα µέσα του 5ου αιώνα 165.000 Αθηναίους, 33.000 µέτοικους και 
120.000 δούλους. 

Τα ποσοστά των οικονοµικών τάξεων µέσα στο σύνολο των πολιτών υπολογίζονται ως 

εξής: Αυτοαπασχολούµενοι και ηµεροµίσθιοι: τον 5ο αιώνα 50-55%, τον 4ον αιώνα από 60 έως 

70%. Μεσαία στρώµατα: τον 5ο αιώνα 40-45%, τον 4ο αιώνα 24-26%. Ανώτερα στρώµατα: 5%. 

Έτσι εξηγείται η επικράτηση των ακραίων δηµοκρατικών στις ψηφοφορίες και χειροτονίες στις 

«εκκλησίες του ∆ήµου» και στις ψηφοφορίες στα ηλιαστικά ∆ικαστήρια. 

Οι φτωχότεροι Αθηναίοι τρέφονταν µε χυλό (από κριθάρι ή στάρι), όσπρια, ελιές, 

κρεµµύδια, σκόρδα, χόρτα, ξερά σύκα, λίγες ζωικές πρωτεΐνες (αλλαντικά, ξερά ή παστά ψάρια, 

σπανίως κρέας και φρέσκα ψάρια), λάδι, κρασί και ενδύονταν πενιχρά. Παρά ταύτα δεν 

αντιδρούσαν στη συµµετοχή µετοίκων και δούλων στην αγορά εργασίας. Άλλωστε οι ίδιοι άφηναν 

χώρο σ’ αυτές τις κατηγορίες εργαζόµενων, προτιµώντας να εισπράττουν τις αποζηµιώσεις από 

ανάληψη κρατικών λειτουργηµάτων και συµµετοχή στις «εκκλησίες του ∆ήµου», καθώς και να 

λαµβάνουν γεωργικούς κλήρους σε εδάφη της αθηναϊκής ηγεµονίας. 

Οι φτωχότεροι µεταξύ των Αθηναίων πολιτών επιδίωξαν και πέτυχαν την πολιτική εξίσωση 

τους, δεν απαίτησαν όµως και οικονοµική ισότητα. Αντί γι’ αυτήν σταθερά προσπαθούσαν να 

εξασφαλίσουν εισοδήµατα από το κρατικό ταµείο κατ γεωργική αποκατάσταση σε ξένα εδάφη. Για 

τούτο ψήφίζαν υπέρ πολέµων για την επέκταση του ζωτικού χώρου της Αθήνας κατ υπέρ της 

οικονοµικής εκµετάλλευσης των συµµάχων.  

Οι µέτοικοι δεν µπορούσαν να αποκτήσουν περιουσία, ενώ ορισµένοι δούλοι να έχουν χρηµατική 
περιουσία 

Η κατάσταση των µέσων παραγωγής, που ίσχυε στον ελληνικό κόσµο κατά το κρίσιµο 

χρονικό διάστηµα, σαφώς εµπόδισε την αθηναϊκή δηµοκρατία να καταργήσει τη δουλεία. 

Πράγµατι, µε τις τότε τεχνολογικές συνθήκες, καµιά κοινωνία δεν µπορούσε να µη χρησιµοποιεί 

δούλους στην παραγωγική διαδικασία. 

Αθηναϊκή και νεότερη δηµοκρατίαΑθηναϊκή και νεότερη δηµοκρατίαΑθηναϊκή και νεότερη δηµοκρατίαΑθηναϊκή και νεότερη δηµοκρατία    

Οι θεσµοί της αθηναϊκής δηµοκρατίας εν µέρει µοιάζουν µε τους θεσµούς της νεότερης 

δηµοκρατίας, εν µέρει διαφέρουν από αυτούς. 



Κοινά γνωρίσµατα της αθηναϊκής δηµοκρατίας κατ των νεοτέρων δηµοκρατιών είναι (1) η 

λαϊκή κυριαρχία, (2) η απόλυτη ισότητα των πολιτών. (3) η ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών. 

Οι διαφορές τους προκύπτουν από το γεγονός ότι η αθηναϊκή δηµοκρατία αλλού ήταν mo 

προωθηµένη από τη σηµερινή και αλλού υστέρησε σε σύγκριση µε αυτή: 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία εφάρµοσε τη λαϊκή κυριαρχία όχι δι’ αντιπροσώπων, αλλά άµεσα: 

ήταν όχι κυβέρνηση από το λαό για το λαό, αλλά κυβέρνηση του λαού για το λαό. Το κράτος δεν 

διακρινόταν από τους πολίτες, αλλά ταυτιζόταν µε αυτούς, καθώς αυτοί νοµοθετούσαν, 

κυβερνούσαν και δίκαζαν. Οι πολίτες δεν ήσαν µόνον ίσοι, αλλά και είχαν ίσες ευκαιρίες 

προκειµένου να ασκήσουν τα δικαιώµατα τους. Έτσι συµµετείχαν στα κοινά ενεργώς και ήσαν 

πλήρως ενήµεροι για όλες τις δηµόσιες υποθέσεις. Οι πολιτικοί αγώνες διεξάγονταν από τους 

ίδιους µέσα στο «∆ήµο». 

Αντίστροφα, η αθηναϊκή δηµοκρατία δεν κατάργησε τη δουλεία, δεν εξίσωσε τις γυναίκες µε τους 

άνδρες και υπήρξε πολύ φειδωλή στην παροχή πολιτικών δικαιωµάτων σε µετοίκους. Πρέπει όµως 

να λάβουµε υπόψη κατ τα εξής: 1) Μία από τις σπουδαίες νεότερες δηµοκρατίες άργησε πολλές 

δεκαετίες να καταργήσει τη δουλεία, οι πιο προχωρηµένες νέες δηµοκρατίες εξίσωσαν τις γυναίκες 

κατά τις δεκαετίες του µεσοπολέµου κατ µετά το Λεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, και ότι η 

πολιτογράφηση µεταναστών δεν γίνεται εύκολα ούτε και σήµερα. 2) Η αθηναϊκή δηµοκρατία 

δέχθηκε στο έδαφος της πλήθη µετοίκων και τους έδωσε κάθε ελευθερία για να ασκούν τις δικές 

τους λατρείες και να τηρούν τα έθιµά τους µαζί µε το δικαίωµα να ασκούν οποιαδήποτε οικονοµική 

δραστηριότητα και να πλουτούν, εκτός του να αποκτούν ακίνητη περιουσία. Μέτοικοι έγιναν 

ισχυρότεροι από Αθηναίους σε ορισµένους παραγωγικούς τοµείς. Οι ηµεροµίσθιοι µέτοικοι α-

µείβονταν ίσα µε τους Αθηναίους. Αναφορικά µε τους δούλους, πρέπει να σηµειωθεί ότι η θέση 

των δούλων βελτιώθηκε στη δηµοκρατική Αθήνα, εκτός εκείνων που εργάζονταν στα λατοµεία και 

στα µεταλλεία. ∆ηµιουργήθηκε κατηγορία δούλων που είχαν δικαίωµα να σχηµατίσουν µικρή 

χρηµατική περιουσία και να ντύνονται όπως οι ελεύθεροι. Ποινικοποιήθηκαν ως υβριστικές, 

ορισµένες σωµατικές βλάβες δούλων από τους κυρίους τους. 

Η ΔΟΜΗ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

Η αρχή της διακρίσεως των εξουσιών δηµιουργήθηκε κατά τους νεότερους χρόνους. Η 

αρχαία δηµοκρατία δεν χρειάστηκε να την εφεύρει, επειδή η συγκέντρωση όλων των εξουσιών σ' 

ένα µόνο όργανο του κράτους, το «∆ήµο», δεν καταπίεζε τον πολίτη, δεδοµένου ότι οι πολίτες ήταν 

το κράτος, όταν ελάµβαναν πολιτικές ή διοικητικές αποφάσεις σε µια «εκκλησία του ∆ήµου» ή 

δίκαζαν ως µέλη ενός ηλιαστικού δικαστηρίου. 

Ο «∆ήµος» ήταν ο Νοµοθέτης, η Κυβέρνηση και το Ανώτατο ∆ικαστήριο. Οι πολίτες τον 

αντιλαµβάνονταν ως µονάρχη. 

Οι περισσότερες υποθέσεις δικάζονταν από ηλιαστικά δικαστήρια που αντιπροσώπευαν το 

«∆ήµο». 

Ένα αντιπροσωπευτικό σώµα των πολιτών, η «Βουλή», που είχε 500 κληρωτά µέλη, 

βοηθούσε το «∆ήµο». Επεξεργαζόταν τα νοµοσχέδια και είχε τον κύριο ρόλο στη διοίκηση του 

κράτους. Επόπτευε και συντόνιζε τους «άρχοντες», είχε όµως και µερικούς δικούς της τοµείς 

δράσεως, ιδίως τον τοµέα των ναυτικών εξοπλισµών. 

Οι «άρχοντες» δεν ήρχαν. Ο «∆ήµος» δεν είχε εµπιστοσύνη στους πολίτες που 

καταλάµβαναν κάποιο αξίωµα: τους έβλεπε ως δυνάµει τυράννους. Σοφίστηκε πλείστα όσα µέτρα 

για να τους κάνει ακίνδυνους. Αφαίρεσε εξουσίες από τους «άρχοντες» που κληρονόµησε από το 



προηγούµενο πολίτευµα: τον «Άρχοντα», τον «Πολέµαρχο», το «Βασιλέα» και τους έξι 

«θεσµοθέτες». Αντικατέστησε την εκλογή ως µέσον αναδείξεως «αρχόντων» και «βουλευτών» µε 

την κλήρωση. Ίδρυσε πλήθος νέων αρχών, µε δεκάδες µέλη στις περισσότερες. Τον 4ο αιώνα π.Χ. 

υπήρχαν στην Αθήνα 700 «άρχοντες». Τα µέλη των πολυµελών αρχών ήσαν ισοδύναµα και 

συνυπεύθυνα. Κάθε αρχή είχε ένα ελάχιστο µέρος από τις εκτελεστικές αρµοδιότητες και καµία 

πραγµατική εξουσία. Οι «άρχοντες» ελέγχονταν συνεχώς από το «∆ήµο», τη «Βουλή» και τους 

πολίτες και λογοδοτούσαν στο τέλος της ετήσιας θητείας τους. Ο έλεγχος του «∆ήµου» και η 

καχυποψία των πολιτών βάραινε πιο πολύ επί των λίγων «αρχόντων» που δεν κληρώνονταν, αλλά 

εκλέγονταν και επανεκλέγονταν χωρίς περιορισµό: των «Στρατηγών». Πολλοί «Στρατηγοί» 

δικάστηκαν από το «∆ήµο» ή από ηλιαστικό δικαστήριο. Όχι λίγοι καταδικάστηκαν σε θάνατο ή 

άλλες βαριές ποινές. Κεντρικό και µόνιµο όργανο του αριστοκρατικού πολιτεύµατος, ο «Άρειος 

Πάγος», αποδυναµώθηκε πρώτα από τον Σόλωνα, το 593 π.Χ., επί δηµοκρατίας από τον Εφιάλτη 

και τον Περικλή, το 462 π.Χ., που του άφησαν µόνον την εκδίκαση των ανθρωποκτονιών εκ 

προµελέτης, των εµπρησµών, δηλητηριάσεων και πράξεων ασεβείας. Από τις τάξεις των 

Αρεοπαγιτών, που ήσαν όλοι όσοι είχαν διατελέσει «εννέα άρχοντες», λαµβάνονταν οι 51 «Εφέται» 

που εκδίκαζαν αθέλητες ανθρωποκτονίες πολιτών και όλες ας ανθρωποκτονίες µετοίκων, 

παρεπιδηµούντων, δούλων. 

Πώς λειτουργούσε η αθηναϊκή δηµοκρατία. Η νοµοθεσίαΠώς λειτουργούσε η αθηναϊκή δηµοκρατία. Η νοµοθεσίαΠώς λειτουργούσε η αθηναϊκή δηµοκρατία. Η νοµοθεσίαΠώς λειτουργούσε η αθηναϊκή δηµοκρατία. Η νοµοθεσία    

Στη νοµοθεσία ελάµβαναν µέρος: κάθε πολίτης, ο «∆ήµος» και η «Βουλή». Κάθε πολίτης 

είχε δικαίωµα να κάµει πρόταση «ψηφίσµατος», ο «∆ήµος» παρέπεµπε το σχέδιο του 

«ψηφίσµατος» στη «Βουλή», η «Βουλή» εξέταζε το σχέδιο από άποψη νοµιµότητας, το διατύπωνε 

νοµοτεχνικά και το επέστρεφε στο «∆ήµο». Ο «∆ήµος» αποφάσιζε µε ψηφοφορία ή µε χειροτονία. 

Τα «ψηφίσµατα» ρύθµιζαν υποθέσεις άνισης σηµασίας: πράγµατι, ισοδυναµούν άλλα µε δικές µας 

τροποποιήσεις Συντάγµατος, άλλα µε δικούς µας οργανικούς νόµους, άλλα µε δικούς µας κοινούς 

νόµους, άλλα µε δικά µας διατάγµατα, άλλα µε δικές µας υπουργικές αποφάσεις. Η χρήση του όρου 

«ψήφισµα» για όλες τις αποφάσεις του «∆ήµου», ανεξαρτήτως σηµασίας, προκαλούσε για αρκετό 

καιρό σύγχυση, έως ότου συνειδητοποιήθηκε η ανάγκη να διακριθούν µεταξύ των «ψηφισµάτων» 

εκείνα που είχαν ευρύτερο και διαρκέστερο αντικείµενο. Αυτά ονοµάστηκαν «νόµοι», όπως 

ονοµάζονταν παλαιότερα οι νοµοθετικές ρυθµίσεις συντακτικού περιεχοµένου του ∆ράκοντα, του 

Σόλωνα, του Κλεισθένη. Έπειτα καθιερώθηκε ειδική αγωγή κυρώσεως «ψηφισµάτων» που 

έρχονταν σε σύγκρουση µε «νόµους», η «γραφή παρανόµων». Αυτή όµως η αγωγή δεν 

περιοριζόταν µόνον στην ακύρωση ενός «ψηφίσµατος»: συνεπαγόταν επίσης Βαρύτατες κυρώσεις 

εναντίον του πολίτη που εισηγήθηκε το πάσχον «ψήφισµα», καθώς και εναντίον του προέδρου της 

«εκκλησίας του ∆ήµου», αν άφησε να διαπραχθεί κάποια Οικονοµική παρατυπία. Έτσι, έγινε 

επικίνδυνη ακόµη και µία πρόταση να αλλάξει ένας παλαιός «νόµος» που κρινόταν γενικά 

απαρχαιωµένος ή Βλαβερός. 

Ο «∆ήµος» δεν εµπιστευόταν τους πολίτες που έπαιρναν αξιώµατα και σοφιζόταν διάφορα µέτρα για 
να τους κάνει ακίνδυνους 

Για να αδρανοποιήσουν τη «γραφή παρανόµων» σε περιπτώσεις που εµπόδιζε την 

εκκαθάριση του σώµατος των νόµων ή την κατάργηση άχρηστων ή Βλαβερών νόµων και εν γένει 

την εξέλιξη της νοµοθεσίας, οι Αθηναίοι εφάρµοσαν τις ακόλουθες µεθόδους. Πρώτα, µεταξύ του 

410 και του 403 π.Χ., ανέθεσαν σ’ επιτροπές πολιτών που κληρώθηκαν µεταξύ των «ηλιαστών» 

και στη «Βουλή» να εκκαθαρίσουν το σώµα των έως τότε ισχυόντων «νόµων» που προέρχονταν 

είτε από τον ∆ράκοντα, τον Σόλωνα και τον Κλεισθένη είτε από µετακλεισθένεια «ψηφίσµατα». 

Στην αρχή του 4ου αιώνα καθιερώθηκε µια διαδικασία τακτικής εκκαθαρίσεως «νόµων», που 

επαναλαµβανόταν κάθε χρόνο, στην αρχή του πολιτικού έτους. «Εκκλησία του ∆ήµου» µε 

συµµετοχή τουλάχιστον 6.000 πολιτών αποφαινόταν χωριστά για τον καθένα από τους υπό κρίση 

«νόµους», εάν έπρεπε να διατηρηθεί ή να τροποποιηθεί. Στη συνέχεια, κάθε πολίτης που είχε 



σχετική γνώµη τη διατύπωνε γραπτά σε σανίδα που αναρτιόταν σε πολυσύχναστο µέρος της 

πόλεως. Το θέµα επαναφερόταν σ' επόµενη «εκκλησία του ∆ήµου», για να αποφασίσει αυτή εάν θα 

το παρέπεµπε ή όχι στην αναθεωρητική επιτροπή «Νοµοθετών». Εάν αυτή η «εκκλησία του 

∆ήµου» αποφάσιζε καταφατικά, κληρώνονταν 501 ή 1.001 «Νοµοθέται» µεταξύ των «ηλιαστών». 

Οι «Νοµοθέται» αποφάσιζαν, αφού ελάµβαναν υπόψη τις γραπτές προτάσεις που είχαν κάµει οι 

πολίτες υπέρ της διατηρήσεως ή υπέρ της αναθεωρήσεως κάθε υπό κρίση «νόµου» και άκουγαν 

τους υπερασπιστές των κρινόµενων «νόµων» που είχε ορίσει η «Εκκλησία του ∆ήµου». Περί τα 

µέσα του 4ου αιώνα π.Χ. καθιερώθηκε ακόµη µία διαδικασία καταργήσεως ή αναθεωρήσεως ή α-

ντικαταστάσεως ενός συγκεκριµένου «νόµου» οποτεδήποτε έκανε σχετική εισήγηση ένας πολίτης 

µιλώντας σ’ «εκκλησία του ∆ήµου». Αυτή, αν ενέκρινε το νοµοσχέδιο του πολίτη, το παρέπεµπε σε 

«Νοµοθέτες» που κληρώνονταν για τη συγκεκριµένη υπόθεση. Εκείνοι, είτε ενέκριναν χωρίς 

τροπολογίες το νοµοσχέδιο είτε το απέρριπταν. 

Η διοίκησηΗ διοίκησηΗ διοίκησηΗ διοίκηση    

Στη διοίκηση εµπλέκονταν ο «∆ήµος», η «Βουλή» και οι πολυάριθµοι «άρχοντες». Η 

εκτελεστική εξουσία ανήκε oro «∆ήµο», η «Βουλή» και οι «άρχοντες» ήσαν εκτελεστικά όργανα 

των αποφάσεων του «∆ήµου», που ήταν και νοµοθέτης και κυβερνήτης. Από την αρχή της 

δηµοκρατίας και για πολύ καιρό, ο «∆ήµος» εννοούσε να εκδίδει «ψηφί-µατα» για υποθέσεις 

εκτελεστικής και διοικητικής φύσεως, προκαλώντας προβλήµατα, καθώς οι µεν δηµοκρατικές 

εξελίξεις σε βάθος και σε πλάτος διεύρυναν το πεδίον της διοικήσεως, αύξαναν και ενέτειναν τις 

διοικητικές λειτουργίες, οι δε «άρχοντες» αποδυναµώνονταν. Βαθµιαία ο «∆ήµος» περιόρισε το 

πεδίο της αναµίξεως του σε διοικητικές πράξεις, διατήρησε όµως αµείωτη την τάση του να ακούει 

ο ίδιος τους ξένους πρέσβεις και, το χειρότερο, να αποφασίζει τα επίπεδα των επιστρατεύσεων κατ 

των πολεµικών δαπανών και, ακόµη, να διευθύνει στρατιωτικές επιχειρήσεις. Η καχυποψία του 

«∆ήµου» για τους «άρχοντες» τον εµπόδιζε να δηµιουργήσει ιεραρχία µεταξύ των «Στρατηγών» 

και µεταξύ των οικονοµικών «αρχόντων». Μόνο σε στιγµές οικονοµικής δυσπραγίας 

δηµιουργήθηκε, για πρώτη φορά, το 354 π.Χ., οικονοµική αρχή, µονοµελής, αιρετή και µε τετραετή 

θητεία, η οποία συντόνισε µε επιτυχία τις λοιπές οικονοµικές αρχές, κληρωτές, πολυµελείς και 

ετήσιες, και δηµιούργησε περισσεύµατα. Παρά την επιτυχία της, αυτή η αρχή καταργήθηκε µετά τη 

δεύτερη τετραετία της. Το 338 ή το 334 π.Χ., υπό το βάρος της ήττας στη Χαιρώνεια, οι Αθηναίοι 

προχώρησαν στην ίδρυση κεντρικής οικονοµικής αρχής, που επίσης είχε επιτυχία. 

Τα µέλη των αθηναϊκών δικαστηρίων δεν είχαν ειδική µόρφωση. Γνώριζαν, όµως, καλά τους νόµους, 
αφού αυτοί νοµοθετούσαν. 

Η δικΗ δικΗ δικΗ δικαιοσύνηαιοσύνηαιοσύνηαιοσύνη    

Όργανα µε αρµοδιότητες δικαστηρίων ήσαν ο «∆ήµος», τα ηλιαστικά δικαστήρια, που ήταν 

απορροή και σύνοψη του «∆ήµου», η «Βουλή», ο «Άρειος Πάγος», οι «Εφέται» και µερικοί 

ετήσιοι κληρωτοί «άρχοντες», µε πρώτους τους «Ένδεκα». Στην περίπτωση του «∆ήµου» η 

δικαστική του εξουσία συνέπιπτε µε τη νοµοθετική του και την εκτελεστική του. Αλλά ο «∆ήµος» 

πολύ σπάνια άσκησε τις δικαστικές δικαιοδοσίες του τον 5ον αιώνα και καθόλου τον 4ο. Όλα τα 

άλλα δικαστήρια ήταν αυτόνοµα και κυρίαρχα. Μάλιστα τα ηλιαστικά, ο «Άρειος Πάγος», οι 

«Εφέται» και, εν µέρει, οι «Ένδεκα», εξέδιδαν µη εφέσιµες αποφάσεις. Το αντίθετο ίσχυε για τις 

δικαστικές αποφάσεις της «Βουλής» και των δικαστηρίων των «αρχόντων». Ο «∆ήµος», τα 

ηλιαστικά δικαστήρια, ο «Άρειος Πάγος», οι «Εφέται», οι «Ένδεκα» µπορούσαν να επιβάλουν 

ποινές θανάτου, δηµεύσεως περιουσίας, εξορίας, στερήσεως πολιτικών δικαιωµάτων, ενώ τα άλλα 

δικαστήρια, ακόµη και η «Βουλή» δεν µπορούσαν να επιβάλουν παρά χρηµατικά πρόστιµα. 



Κανένα µέλος κανενός αθηναϊκού δικαστηρίου δεν είχε ειδική µόρφωση. «Ηλιασταί», 

«Αρεοπαγίται», «Εφέται» ήσαν κοινοί πολίτες. Παρά ταύτα, γνώριζαν καλά τους νόµους, αφού οι 

ίδιοι τους νοµοθετούσαν στο «∆ήµο» κατ τους εφάρµοζαν στα δικαστήρια. Από την άλλη µεριά 

όµως παρασύρονταν από τις ατοµικές πολιτικές τάσεις τους και τις ψυχολογικές παρορµήσεις. 

Οι προδικαστικές και δικαστικές διαδικασίες ήσαν απλές, αλλά και απλοϊκές, όταν 

θεωρούνται εκ των υστέρων, και µάλιστα από τη δική µας οπτική γωνία. Ωστόσο υπήρχαν νόµοι 

που καθιέρωναν όλες τις δικές µας αρχές περί δικαιωµάτων του κατηγορουµένου ή εναγοµένου. 



ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΑΡΙΣΤΟΒΟΥΛΟΥ ΜΑΝΕΣΗ,  
ακαδηµαϊκού, οµ. καθηγητή Παν/µίων Αθηνών και θεσσαλονίκης  

ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ,  
καθηγητή του Συνταγµατικού ∆ικαίου στο Παν/µιο Αθηνών 

Η Αθηναίων πολιτεία λειτουργούσε µε θεσµούς άµεσης δηµοκρατίας. 

Με την κλήρωση «από κυάµων», αντί της εκλογής, στα περισσότερα αξιώµατα και µε το µισθό για 

την άσκηση των πολιτειακών λειτουργηµάτων διασφάλιζαν την ισότητα: την ίση συµµετοχή όλων 

των πολιτών στα δηµόσια πράγµατα. Και η συµµετοχή αυτή ήταν άµεση. 

Έτσι, στην Εκκλησία του ∆ήµου, στη Βουλή, στην Ηλιαία και στα υπόλοιπα συλλογικά 

όργανα, οι Αθηναίοι πολίτες µετείχαν απ’ ευθείας, δηλαδή αυτοπροσώπως. Η δε συµµετοχή τους 

στα κοινά ήταν συνεχής και καθηµερινή. Στην αθηναϊκή δηµοκρατία ο θεσµός της 

αντιπροσώπευσης και της επαγγελµατοποίησης της πολιτικής ήταν άγνωστος. 

Κατ’ εξαίρεση γινόταν µε εκλογή η ανάδειξη σε αξιώµατα που «εδέοντο εµπειρίας και 

τέχνης», όπως στην περίπτωση των δέκα στρατηγών. Είναι, πάντως, προφανές ότι οι θεσµοί της 

άµεσης δηµοκρατίας ήταν συνυφασµένοι µε την «πόλη-κράτος», ενώ στα µεγάλα κράτη της εποχής 

µας ισχύει η έµµεση δηµοκρατία της «Βουλής των αντιπροσώπων», όπου οι «αντιπρόσωποι» του 

λαού µπορούν να θέλουν οτιδήποτε «εν ονόµατι», «αντί» και «για λογαριασµό» των εκλογέων 

τους, χωρίς να λογοδοτούν απέναντι τους για γνώµη ή ψήφο, ως µονή δε «κύρωση» υπάρχει το 

ενδεχόµενο της µη επανεκλογής τους. 

Οι «νοµοθέτες» θα µπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο, να Οι «νοµοθέτες» θα µπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο, να Οι «νοµοθέτες» θα µπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο, να Οι «νοµοθέτες» θα µπορούσαν, κατά κάποιο τρόπο, να παροµοιαστούν µε τη σηµερινήπαροµοιαστούν µε τη σηµερινήπαροµοιαστούν µε τη σηµερινήπαροµοιαστούν µε τη σηµερινή    

επιστηµονική υπηρεσία της Βουλής 

Η κυρίως νομοθετική διαδικασία 

Η διαδικασία θεσπίσεως νόµων ή ψηφισµάτων από την Εκκλησία του ∆ήµου αποτελούσε 

εφαρµογή της άµεσης δηµοκρατίας. 

Κατά την έναρξη του βουλευτικού έτους η Εκκλησία του ∆ήµου αποφάσιζε για την ανάγκη 

ψήφισης νέων νόµων ή ψηφισµάτων («επιχειροτονία νόµων»). 

Η απόφαση αυτή είχε χαρακτήρα ουσιαστικά κυβερνητικό: προϋπέθετε την πολιτική 

επιλογή για την επίτευξη κάποιου συγκεκριµένου σκοπού, ο οποίος χωρίς τη θέσπιση συναφούς 

κανόνα δικαίου θα ήταν αδύνατον να πραγµατωθεί. 

Κάθε Αθηναίος πολίτης µπορούσε, ασκώντας νοµοθετική πρωτοβουλία -που σήµερα, µε το αντι-

προσωπευτικό σύστηµα, ανήκει µόνο στη Βουλή και στην κυβέρνηση
1
- να υποβάλει γραπτώς 

πρόταση νόµου στην Εκκλησία του ∆ήµου, όπου και διαβαζόταν για να καταστεί δηµοσίως 

γνωστή. Επιπλέον η πρόταση έπρεπε να τοιχοκολληθεί, προς µείζονα κατοχύρωση του δικαιώµατος 

της πληροφόρησης περί τα κοινά, και στο οίκηµα του «επώνυµου άρχοντα», ενός από τους εννέα 

άρχοντες, που αποτελούσαν την ανώτατη διοίκηση. Ο πολίτης που ασκούσε νοµοθετική 

πρωτοβουλία αναλάµβανε κατ την ευθύνη για το περιεχόµενο της πρότασης του, πράγµα που 

αποτυπωνόταν και στο κείµενο του νόµου: «ειπόντος του τάδε». Αν η πρόταση νόµου α-

ποσκοπούσε όχι στη θέσπιση νέων αλλά στην τροποποίηση ισχυουσών ρυθµίσεων, ο εισηγούµενος 



την πρόταση έπρεπε να τη συνοδεύει και µε τις τροποποιούµενες διατάσεις. Παρόµοια υποχρέωση 

ισχύει και στα σύγχρονα πολιτεύµατα προς πληρέστερη και ακριβέστερη ενηµέρωση των µελών 

του νοµοθετικού σώµατος
2
. 

Η Εκκλησία του ∆ήµου δεν επιτρεπόταν να νοµοθετήσει για οτιδήποτε «απροβούλευτον»
3
. 

∆ιαβίβαζε προηγουµένως την πρόταση νόµου στη Βουλή, η οποία ήταν υποχρεωµένη να υποβάλει 

τη γνώµη της στην Εκκλησία του ∆ήµου. Η γνώµη αυτή της Βουλής, το «προβούλευµα», ήταν, µε 

σύγχρονη ορολογία, µία απλή -όχι «σύµφωνη», δηλαδή δεσµευτική- γνώµη, που αποτελούσε όµως 

ουσιώδη τύπο της νοµοθετικής διαδικασίας. Συνιστούσε εγγύηση για την Εκκλησία του ∆ήµου ότι 

το Ζήτηµα είχε ελεγχθεί σε πρώτη επεξεργασία. Η αποφασιστική αρµοδιότητα για την ψήφιση του 

νόµου ανήκε πάντως στην Εκκλησία του ∆ήµου, πράγµα που η Βουλή αναγνώριζε µε τη φράση: 

«ό,τι αν τω ∆ήµω δοκεί άριστον είναι». Παρόµοια διαδικασία µιας πρώτης επεξεργασίας των 

νοµοσχεδίων ή προτάσεων νόµων ισχύει και σήµερα: η Βουλή συζητεί επ’ αυτών µετά την 

επεξεργασία τους από τις αρµόδιες κοινοβουλευτικές («διαρκείς») επιτροπές
4
. 

Της ψηφοφορίας στην Εκκλησία του ∆ήµου προηγείτο συζήτηση, στην οποία µπορούσε να 

µετάσχει κάθε πολίτης. Στην πράξη πάντως η συζήτηση περιοριζόταν µεταξύ των επιφανών 

Αθηναίων πολιτικών. Η ψηφοφορία γινόταν µε ανάταση των χειρών. Ο Επιστάτης των Πρυτάνεων, 

ο οποίος προήδρευε της συνεδριάσεως, καταµετρούσε ττς ψήφους. Έστω και αν ο νόµος 

ψηφιζόταν, ο Επιστάτης των Πρυτάνεων είχε τη δυνατότητα, είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε µε 

πρωτοβουλία άλλου βουλευτή ή πολίτη, να επαναφέρει την πρόταση για συζήτηση. 

Μετά το 403-402 π.Χ. η διαδικασία για τη θέσπιση νόµων από την Εκκλησία του ∆ήµου 

περιέλαβε και ένα ακόµη στάδιο επεξεργασίας των προτάσεων νόµου από ένα πολυµελές 

συµβούλιο «νοµοθετών», δηλαδή δικαστών αναδεικνυόµενων µε κλήρωση. Οι «νοµοθέτες» αυτοί, 

λόγω της δικαστικής ιδιότητας τους, είχαν καπότα εξοικείωση -όχι εξειδίκευση- µε το δίκαιο (αφού 

ήσαν λαϊκοί, απλοί πολίτες, που αναδεικνύονταν στο δικαστικό αξίωµα είτε µε κλήρωση είτε 

επειδή µετείχαν στο Ηλιαστικό ∆ικαστήριο βάσει της ιδιότητας τους ως Αθηναίων πολιτών). 

Επιτελούσαν πάντως ένα έργο που θα µπορούσε, κατά κάποιο τρόπο, να παροµοιαστεί µε το έργο 

που επιτελεί σήµερα η επιστηµονική υπηρεσία της Βουλής στη χώρα µας
5
. 

Η επεξεργασία των προτάσεων νόµου γινόταν πριν διαβιβαστεί n πρόταση από την 

Εκκλησία του ∆ήµου στη Βουλή. Ένα σηµείο που πρέπει να τονιστεί εδώ και που καταδεικνύει το 

σεβασµό των Αθηναίων στους «πατρώους νόµους» είναι ότι οι «νοµοθέτες», πριν εκφέρουν τη 

γνώµη τους ή τις παρατηρήσεις τους επί της προτάσεως νόµου, έπρεπε να ακούσουν µια επιτροπή 

πολιτών που αναλάµβανε να υποστηρίζει τον παλαιό νόµο έναντι της νέας προτεινόµενης 

ρύθµισης. 

ΟΟΟΟι γραφές «ι γραφές «ι γραφές «ι γραφές «παρανόµων» και «» και «» και «» και «νόµον µG Gπιτήδειον θεGναι»»»»    

∆ύο «γραφές» - δίκες δηµοσίου δικαίου, όπως θα λέγαµε σήµερα- είχαν µεγάλη 

σπουδαιότητα, καθώς αποτελούσαν προληπτικές και συγχρόνως κατασταλτικές εγγυήσεις 

τηρήσεως του πολιτεύµατος: η «γραφή παρανόµων» και η «γραφή νόµον µη επιτήδειον θείναι», 

που εκδικάζονταν από το δικαστήριο της Ηλιαίας. 

Η «γραφή παρανόµων»
8
 ήταν µία δηµοσίου δικαίου δίκη εναντίον εκείνου ο οποίος είχε 

προτείνει νόµο ή ψήφισµα που ερχόταν σε αντίθεση µε τους προϋφιστάµενους κανόνες ή που είχε 

θεσπισθεί κατά παράβαση της νοµοθετικής διαδικασίας. Μόλις ο µηνυτής εξεδήλωνε την πρόθεση 

του, µε δηµόσιο όρκο («υπωµοσία»), να καταθέσει «γραφή παρανόµων», η συνέχιση της 

νοµοθετικής διαδικασίας αναστελλόταν. Αναστελλόταν επίσης η ισχύς του νέου νόµου ή 

ψηφίσµατος, εάν η νοµοθετική διαδικασία επί της προτάσεως νόµου είχε ήδη ολοκληρωθεί.  



Οι γραφές «παρανόµων» και «νόµον µG Gπιτήδειον θεGναι», καθώς και ο οστρακισµός προστάτευαν 
τη λειτουργία του πολιτεύµατος 

Η αναστολή διαρκούσε, και στις δύο περιπτώσεις, έως την έκδοση της δικαστικής απόφασης. Εάν η 

απόφαση ήταν καταδικαστική για τον προτείνοντα, τότε ο νόµος ή το ψήφισµα ακυρωνόταν ή 

σταµατούσε η περαιτέρω νοµοθετική διαδικασία επί της προτάσεως. Η ποινή για τον ένοχο ήταν 

πρόστιµο και, σε περίπτωση υποτροπής για τρίτη φορά, στέρηση των πολιτικών δικαιωµάτων 

(«ατιµία»). Αν η δικαστική απόφαση επί της «γραφής παρανόµων» ήταν απαλλακτική, η 

νοµοθετική διαδικασία συνεχιζόταν ή ο ψηφισθείς νέος κανόνας δικαίου -νόµος ή ψήφισµα-

ανακτούσε την ανασταλείσα ισχύ του. 

Η γραφή «νόµον µG Gπιτήδειον θεGναι»7
 ήταν επίσης δίκη δηµοσίου δικαίου εναντίον 

της θεσπίσεως ασύµφορου νόµου, δηλαδή νόµου που θα µπορούσε να βλάψει τα συµφέροντα της 

πόλεως. Η διαφορά της γραφής αυτής από τη «γραφή παρανόµων» συνίστατο στο ότι αφορούσε 

µόνο νόµους, όχι ψηφίσµατα. Οι ποινές επί καταδίκης ήσαν κατά πολύ βαρύτερες από τις ποινές 

της «γραφής παρανόµων»: εξικνούντο έως το θάνατο. Πάντως η γραφή «νόµον µG Gπιτήδειον 
θεGναι» έπρεπε, για να έχει ποινικές συνέπειες, να ασκηθεί µέσα σε προθεσµία ενός έτους από την 

ψήφιση του νόµου. 

Εκτός από την ατοµική κύρωση της επιβολής ποινής, οι δύο «γραφές» είχαν και ακυρωτικό 

αποτέλεσµα ως προς το νόµο ή το ψήφισµα. 

Οι «γραφές» αυτές θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως διφυή ένδικα βοηθήµατα, τόσο 

ποινικού όσο και διοικητικού (ακυρωτικού) χαρακτήρα. 

Εκτός από τις ήδη αναφερθείσες «γραφές» υπήρχε και η ενώπιον του Ηλιαστικού 

∆ικαστηρίου ασκούµενη «γραφή» και κατά του Επιστάτη των Πρυτάνεων («επιστατική γραφή»). 

Εικάζεται ότι καταδικαστικές αποφάσεις της Ηλιαίας σε οποιαδήποτε από τις πτο πάνω 

«γραφές» σπανιότατα µόνον εκδίδονταν. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αποφάσεις 

απήλλασσαν τον κατηγορούµενο κατ επικύρωναν το θεσπισθέντα νόµο ή το ψήφισµα. Τούτο 

συνέβαινε προδήλως διότι το πολυµελέστατο δικαστήριο της Ηλιαίας αποτελούσαν τα ίδια τα µέλη 

της Εκκλησίας του ∆ήµου που είχαν ήδη ψηφί-σετ το νόµο ή το ψήφισµα. ∆ύσκολα θα µπορούσαν, 

εποµένως, οτ ίδιοι πολίτες να αναιρούν δικαστικά αυτό που είχαν αποφασίσει νοµοθετικά. 

Σηµειώθηκε ότι οι γραφές «παρανόµων» κατ «νόµον µη επιτήδειον θείναι» δεν ήσαν µόνο κατα-

σταλτικές αλλά και προληπτικές εγγυήσεις τηρήσεως των πολιτικών κατ δικαιικών θεσµών της α-

θηναϊκής δηµοκρατίας. Ο προληπτικός χαρακτήρας των γραφών αυτών συνίστατο στο ότι οι 

επαπειλούµενες βαριές ποινές λειτουργούσαν αποτρεπτικά για τη θέσπιση νέων νοµοθετικών 

ρυθµίσεων που θα ήσαν «δυνάµει» επικίνδυνες για τη λειτουργία του πολιτεύµατος. 

Οστρακισμός 

Προληπτική και κατασταλτική εγγύηση για τη λειτουργία του αθηναϊκού πολιτεύµατος ήταν και ο 

θεσµός του οστρακισµού. Βάσει αυτού η Εκκλησία του ∆ήµου µπορούσε να εξορίζει επί ορισµένο 

χρόνο αυτούς που θεωρούσε επικίνδυνους για το πολίτευµα κατ την ασφάλεια της πόλεως, επειδή 

είχαν αποκτήσει κάποια φήµη ή δύναµη στο δηµόσιο βίο. Ο οστρακισµός είχε ως δικαιολογητική 

Βάση την αποφυγή αποκτήσεως πολιτικής ισχύος. «Ο γαρ οστρακισµός την αυτήν έχει δύναµιν 

τρόπον τινά, τω κολούειν τους υπερέχοντας»
3
. Οι Αθηναίοι πολίτες έγραφαν σε µικρά κεραµίδια 

(όστρακα) το όνοµα εκείνου που επιθυµούσαν να αποµακρύνουν από την πόλη. Η ψηφοφορία ήταν 

µυστική. Λόγω της σοβαρότητας του Ζητήµατος, για να ληφθεί απόφαση οστρακισµού, ήταν 



απαραίτητο να συγκεντρωθούν έξι χιλιάδες ψήφοι υπέρ η - κατ’ άλλην εκδοχή - η απόλυτη 

πλειοψηφία έτη παρόντων τουλάχιστον έξι χιλιάδων
10

. 

Το δικαίωµα και καθήκον αντιστάσεως κατά της καταλύσεως της δηµοκρατίας 

Σηµαντικός θεσµός για την προστασία του δηµοκρατικού πολιτεύµατος υπήρξε και η µέριµνα για 

την αποτροπή καταλύσεως της δηµοκρατίας. Σύµφωνα µε το «Ψήφισµα του ∆ηµοφάντου» (410 

Π.Χ.): «Gάν τις δηµοκρατίαν καταλGG τGν Gθήνησιν G Gρχήν τίνα GρχG καταλελυµένης 
τGς δηµοκρατίας, πολέµιος Gστω τGν Gθηναίων καG νηποινί τεθνάτω καG τG χρήµατα 
αGτοG δηµόσια Gστω καG τοG θεοG τG Gπιδέκατον, G δG Gποκτείνας τGν ταGτα 
ποιήσαντα καG G συµβουλεύσας Gσιος Gστω καG εGαγής...»11

. Ο νόµος αυτός, πρόδροµος 

των συγχρόνων προστατευτικών του πολιτεύµατος ποιντκών διατάξεων που τιµωρούν την «εσχάτη 

προδοσία», καθιερώνει το δικαίωµα αντιστάσεως, το οποίο, συνδυαζόµενο µε το θαυµασµό κατ 

σεβασµό προς τους τυραννοκτόνους - περίπτωση Αρµοδίου και Αρκπογείτονος - αποδεικνύει 

πόσο περί πολλού είχαν οι Αθηναίοι το πολίτευµα τους και τους δηµοκρατικούς θεσµούς που 

αποτέλεσαν τη βάση της µεγαλειώδους δηµιουργίας τους στον πολιτικό, το φιλοσοφικό, τον 

καλλιτεχνικό και τον πολιτισµικό εν γένει τοµέα. 

Το πολίτευµα της αθηναϊκής δηµοκρατίας, παρά τις όποιες εσωτερικές αντιφάσεις του και όσα 

αρνητικά στοιχεία εµφάνισε στη λειτουργία του ή στις σχέσεις του και στην εν γένει συµπεριφορά 

των Αθηναίων προς άλλες πόλεις-κράτη (π.χ. έναντι των ∆ηλίων), υπήρξε αναµφισβήτητα µια 

πρωτοποριακή ιστορική κατάκτηση της ελληνικής αρχαιότητας. 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ    

Βλ. Ακαδηµία Αθηνών, Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, Μελέτες για το πολίτευµα και την ιδεολογία ίων 

Αθηναίων Αθήνα, 1995. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 
1. Βλ. άρθρο 73 παρ. 1 Συντ. 
2. Βλ. άρθρο 74 παρ. 4 Συν. και άρθρο 85 παρ. 3 και 4 του Κανονισµού της Βουλής. 
3. Αριστοτέλους, Αθ. Πολ. XLV, 5. 
4. Βλ. άρθρο 74 παρ. 2 Συντ. κατ άρθρο 89 του Κανονισµού της Βουλής. 
5. Βλ. άρθρο 74 παρ. 1 Συντ. και άρθρο 160 επ. του Κανονισµού της Βουλής. 
6. Glotz, 190 en., Mac Dowell, 80 επ., Walker, 100 επ., Stockton, 79 επ. 
7. Glotz, 191, Biscardi, 121, οηµ, 68. 
8. Βλ. Glotz, 184 επ., Forrest, 201 επ. 
9 . Αρτοτοτέλους, Πολ. 1284 α 17 επ., 20, 42. 
10. Βλ. Glotz, 184 επ. 
11. Βλ. Βελισσαροπούλου, 65 επ., όπου ολόκληρο το κείµενο του νόµου, καθώς και σ. 67 επ., όπου ο ιδίου περιεχοµένου νόµος του 
Εύκρατους (336 π.Χ.) και ο νόµος Ιλίου κατά των τυράννων, ολιγαρχίας κατ δήµου καταλύοεως (3ος αιώνας π.Χ.) · 

 



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ∆ΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Νίκου Μπιργάλια 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία εµφανίζεται πρακτικά ως η εξαίρεση του αρχαίου ελληνικού κόσµου. 

Ουσιαστικά η πολιτική συµµετοχή ήταν υπόθεση λίγων ανδρών, των οποίων τα δικαιώµατα ολοένα 

αυξάνονταν όσο η δηµοκρατία αποκτούσε στερεές βάσεις. Αν και αριθµητικά ο αθηναϊκός δήµος 

(το σύνολο των πολιτών) αποτελούσε µια µειοψηφία του πληθυσµού της Αθήνας για τα δεδοµένα 

της εποχής, θεωρούνταν εξαιρετικά µεγάλος. Στον ξένο δεν αναγνωρίζονταν και πολλά 

δικαιώµατα, όσο για τούς δούλους, αυτοί πρακτικά δεν είχαν κανένα. Η γυναίκα αντιµετωπιζόταν 

ως σύζυγος. µητέρα, αδερφή, κόρη και όχι ως ενεργός και συµµέτοχος πολίτης. Ωστόσο οι τρεις 

αυτές κατηγορίες του πληθυσµού, αν και αποκλείονταν από την πολιτική ζωή, συνέβαλαν 

σηµαντικά σε κοινωνικό, οικονοµικό, πολιτιστικό και πνευµατικό επίπεδο και χωρίς αυτούς, τους 

συχνά «ανώνυµους» κατοίκους της Αττικής. δύσκολα η δηµοκρατική Αθήνα θα γινόταν για δυο 

σχεδόν αιώνες ο πόλος έλξης του ελληνικού κόσµου.  

Οι Αθηναίοι λοιπόν, χωρισµένοι σε εισοδηµατικές τάξεις σύµφωνα µε τις οποίες ρυθµίζονταν και 

τα πολιτικά τους δικαιώµατα, αισθάνονταν ότι είναι µέλη µιας προνοµιούχου κοινωνικής οµάδας, η 

οποία κρατούσε στα χέρια της κάθε µορφή εξουσίας, ενώ µοιραζόταν µε τις άλλες κατηγορίες του 

πληθυσµού τις υποχρεώσεις της απέναντι στην πόλη. 

Οι Αθηναίοι ήταν χωρισµένοι σε εισοδηµατικές τάξεις, σύµφωνα µε τις οποίες ρυθµίζονταν και τα 
πολιτικά τους δικαιώµατα 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία ήταν µια άµεση δηµοκρατία και στο πλαίσιο αυτής της 

πραγµατικότητας η ενεργός συµµετοχή του πολίτη στα κοινά ήταν ζωτικής σηµασίας γιατί από 

αυτή εξαρτιόταν η λειτουργία του πολιτεύµατος. Το περιεχόµενο όµως αυτής της συµµετοχής 

µεταβαλλόταν όσο η δηµοκρατία εξελισσόταν. 

Τα Μηδικά και στη συνέχεια η εξάπλωση της Αθήνας στο Αιγαίο άλλαξαν τις κοινωνικές 

βάσεις της δηµοκρατίας του Κλεισθένη, φέρνοντας στο πολιτικό προσκήνιο τους θήτες που 

κινούσαν το στόλο. Παρ' όλο που οι διαφορές ανάµεσα στις εισοδηµατικές τάξεις ως προς τα 

πολιτικά δικαιώµατα µειώνονταν, δεν συνέβαινε το ίδιο και ως προς τις υποχρεώσεις. Οι πλούσιοι 

επωµίζονταν σχεδόν όλα τα βάρη των φόρων και των στρατιωτικών δαπανών. Εξάλλου, η ίδια η 

πραγµατικότητα επέβαλλε όρια στην άσκηση µιας άµεσης δηµοκρατίας: πρακτικά ήταν αδύνατον 

να συµµετέχουν όλοι, δεδοµένου ότι η Αθήνα αριθµούσε την εποχή εκεί vn περίπου 30.000-40.000 

πολίτες. Ενώ οι διοικούντες συνέχιζαν να προέρχονται από τα µέλη της παλαιάς αριστοκρατίας, 

παραδοσιακά «εκπαιδευµένα» στη διοίκηση του κράτους, ο αστικός δήµος ασκούσε ένα 

πραγµατικό µονοπώλιο σε Βάρος του αγροτικού που ζούσε µακριά από το κέντρο. Οι θήτες ήταν οι 

µοναδικοί που είχαν πρακτικά τη δυνατότητα να συµµετέχουν στις ολοένα αυξανόµενες 

συνεδριάσεις της Εκκλησίας, της Βουλής και των ∆ικαστηρίων. Τα µέτρα του Εφιάλτη και ο 

θεσµός της Μισθοφόρος επί Περικλή κατέστησαν την κυριαρχία του δήµου mo συγκεκριµένη και 

ισχυρή. Ταυτόχρονα όµως η άσκηση των πολιτικών δικαιωµάτων έγινε ισότιµη µε ένα 

«επάγγελµα» και ο έλεγχος της λειτουργίας του καθεστώτος ξέφυγε από ιούς σηµαντικούς 

Αθηναίους. 

Με τον Πελοποννησιακό πόλεµο (431-405) δηµιουργήθηκε στην ύπαιθρο και στην πόλη 

µια τάξη φτωχών που ενδιαφερόταν περισσότερο για την καθηµερινή της επιβίωση παρά για τον 

πολιτικό προορισµό της δηµοκρατίας. Η αδιαφορία αυτή συνοδευόταν και από τον ενθουσιασµό 

που εκδήλωναν για τους νικητές στρατηγούς. Παράλληλα, οι διάφοροι µισθοί (εκκλησιαστικός, 

θεωρικός) προσέφεραν στους φτωχότερους µια µικρή βοήθεια, ενώ τα πρόστιµα, οι δηµεύσεις 

περιουσιών, οι δίκες κατά των πλουσίων που ολοένα πολλαπλασιάζονταν, αλλά και ο αυξανόµενος 



επαγγελµατικός χαρακτήρας της πολιτικής ζωής υπέθαλπαν την ελεύθερη λειτουργία των 

πολιτικών θεσµών και ενέτειναν την πολιτική παραίτηση του δήµου. Στο προσκήνιο της πολιτικής 

εµφανίστηκαν νέοι άντρες που ορισµένοι είχαν αντικείµενο τους να πείθουν, ενώ άλλοι 

εµφανίζονταν ως ειδικοί σε τεχνικά θέµατα. Οι περισσότεροι αντλούσαν την περιουσία τους κυρίως 

από την κατοχή ενός ή περισσοτέρων εργαστηρίων ή από τόκους δανείων. Επιδέξιοι στην τέχνη 

του λόγου κατάφεραν να µεταχειρίζονται την Εκκλησία σύµφωνα µε τα συµφέροντα τους. 

Με την εγκαθίδρυση της δηµοκρατίας (τέλη 6ου π.Χ. αι.) δικαίωµα Αθηναίου πολίτη είχαν όσοι 

κατάγονταν από άνδρες Αθηναίους που ήταν εγγεγραµµένοι στους δήµους που δηµιούργησε ο 

Κλεισθένης. Στη νοµιµοποίηση αυτή, από το 451, συµµετέχει κατ η γυναίκα, αφού πολίτες πλέον 

θεωρούνταν µόνο όσοι είχαν και τους δύο γονείς Αθηναίους και προέρχονταν από νόµιµο γάµο. Η 

πόλη ανέθετε στον πατέρα την εξουσία να αναδείξει έναν πολίτη, παρακολουθώντας από κοντά όλη 

τη διαδικασία: δηµόσια αναγνώριση του παιδιού, εγγραφή του στη φρατρία, εγγραφή του σε ηλικία 

18 ετών στα µητρώα του δήµου του. Ο κάθε Αθηναίος πολίτης λοιπόν είναι ταυτόχρονα µέλος µιας 

οικογένειας, ενός γένους, µιας φρατρίας, ενός δήµου, µιας φυλής.  

Στην ύπαιθρο ενδιαφέρονταν περισσότερο για την καθηµερινή τους επιβίωση παρά για τον 

πολιτικό προορισµό της δηµοκρατίας 

Ωστόσο, αυτό που διακρίνει τον Αθηναίο ως πολίτη από κάθε άλλη κατηγορία του 

πληθυσµού είναι η συµµετοχή του στην πολιτεία, δηλαδή στην οργάνωση των εξουσιών. Η 

πολιτεία ορίζει τη λειτουργία των κυριοτέρων οργάνων της, τις προϋποθέσεις για να συµµετέχει 

κανείς σε αυτά, καθώς και τον τρόπο εκλογής και ελέγχου των αρχόντων. Οι άρχοντες επιλέγονταν 

δια κλήρου. Όλες οι αρχές ήταν συλλογικές, ενιαύσιες και όλοι οι αξιωµατούχοι λογοδοτούσαν στο 

τέλος της θητείας τους στο δήµο. Οι άρχοντες δεν διατηρούσαν προσωπική εξουσία. Πρακτικά 

ήταν δηµόσιοι λειτουργοί που ελέγχονταν ακατάπαυστα και απειλούνταν συνεχώς µε καθαίρεση. 

Για ορισµένα ωστόσο αξιώµατα, όπως του στρατηγού, δεν είχαν όλοι οι πολίτες τα ίδια δικαιώµα-

τα: η εκλογή γινόταν µε ψηφοφορία και µόνο όσοι προέρχονταν από τις πλουσιότερες 

εισοδηµατικές τάξεις µπορούσαν να εκλεγούν. Το δικαίωµα του πολίτη να αποφασίζει ασκούνταν 

στη συνέλευση του δήµου και το δικαίωµα του να δικάζει ασκούνταν στα δικαστήρια. Νοµικά, 

µόνο ο πολίτης απολάµβανε απεριόριστη νοµική ικανότητα την οποία έχανε µόνο όταν στερούνταν 

τα πολιτικά του δικαιώµατα. Οικονοµικά, είχε το δικαίωµα να κατέχει γη και απαλλασσόταν από 

κάθε σταθερό άµεσο φόρο. Οι εύποροι επιφορτίζονταν µε πρόσθετα οικονοµικά βάρη όπως ήταν οι 

λειτουργίες (δηµόσιες δαπάνες) κατ οι εισφορές (φόρος που επιβαλλόταν κυρίως σε περίοδο 

πολέµου). Με την ιδιότητα του πολίτη συνδεόταν άµεσα και η υπηρεσία του στον πόλεµο είτε ως 

πολίτη είτε ως ναύτη. Ως πολίτης ήταν υποχρεωµένος να συµµετέχει στις δηµόσιες εορτές και 

λατρείες της πόλης του. 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία δεν στηριζόταν στην αρχή της ισοµοιρίας, αλλά στις αρχές της ισονοµίας, της 
ισοτιµίας και της ισηγορίας 

Η αθηναϊκή δηµοκρατία δεν επιδίωξε να εξαλείψει τις κοινωνικές ή οικονοµικές ανισότητες 

(κάτι τέτοιο για τους Αθηναίους θα οδηγούσε µοιραία σε τυραννία). Πέτυχε ωστόσο να 

εγκαθιδρύσει ένα σύστηµα πολιτικής ισότητας το οποίο εξασφάλιζε την κοινωνική γαλήνη και 

ισορροπία και το οποίο δεν στηριζόταν στην αρχή των ίσων δικαιωµάτων (ισοµοιρία), αλλά σε 

τρεις άλλες εξίσου σηµαντικές αρχές: την ισονοµία, την ισοτιµία, και την ισηγορία. Η βάση αυτής 

της πολιτικής ισότητας κατ κατ’ επέκταση της αθηναϊκής δηµοκρατίας ήταν η κυριαρχία του 

δήµου, η οποία εκφραζόταν κυρίως δια µέσου των συνελεύσεων της Εκκλησίας του ∆ήµου και της 

Βουλής, των δικαστηρίων και των αρχόντων. Αυτό σηµαίνει ότι κάθε πολίτης έχει δικαίωµα να 

διοικεί, να αποφασίζει και να δικάζει. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που δηλώνουν τα πλήρη πολιτικά 

δικαιώµατα. 



Κανένα από αυτά τα τρία δικαιώµατα δεν απολάµβανε η Αθηναία. Γι’ αυτό και νοµικά 

θεωρούνταν «ανήλικη» και βρισκόταν υπό την κηδεµονία ενός άνδρα (πατέρα, συζύγου, αδερφού ή 

γιου), χωρίς τη συγκατάθεση του οποίου δεν µπορούσε να κατέχει περιουσία, να απευθυνθεί µόνη 

της σε δικαστήρια, να συνάψει συµβόλαιο ή να παντρευτεί. 

Θεωρητικά, η Αθηναία παρέµενε «φυλακισµένη» στο σπίτι της. Ωστόσο, δεν πρέπει να υποτιµούµε 

ούτε να υπερεκτιµούµε αυτόν τον «έγκλειστο» βίο της, ο οποίος δεν αφορά σε νοµικά µέτρα, αλλά 

σε κοινωνικές πρακτικές. Πράγµατι, η πλειοψηφία των γυναικών της «µεσαίας τάξης», αν και οεν 

έλειπαν οι προφάσεις ή οι ευκαιρίες «διαφυγής» από το σπίτι τους (θρησκευτικές εορτές, Ουσίες), 

τον περισσότερο χρόνο τους τον περνούσαν µέσα σε αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές περιπτώσεις 

και κατηγορίες γυναικών που είχαν κάποια ελευθερία και οικονοµική ανεξαρτησία. Η παντρεµένη 

γυναίκα, δεδοµένου ότι ο άντρας ήταν απασχοληµένος µε την εργασία του ή µε την τρέχουσα 

πολιτική. διαχειριζόταν µε απόλυτη εξουσία τον οίκο της (η προίκα άλλωστε την αναβάθµιζε 

κοινωνικά), δραστηριότητα ιδιαίτερα σηµαντική για τη Ζωή της οικογένειας. Όταν µάλιστα ο 

σύζυγος απουσίαζε σε εκστρατεία έπρεπε να συντηρεί παιδιά και δούλους, ενώ οι χήρες 

διαχειρίζονταν την περιουσία των παιδιών τους µέχρι να ενηλικιωθούν. Οι φτωχές Αθηναίες συχνά 

ήταν αναγκασµένες να εργάζονται (τροφοί, µεταπράτριες στα χωράφια κ.ά.). Οι πλούσιες απο-

λάµβαναν µεγαλύτερη ελευθερία (δύσκολα φανταζόµαστε την Ελπινίκη, αδελφή του Κίµωνα, 

περιορισµένη στο σπίτι). Από τα τέλη του 5ου π.Χ. αι. εξάλλου οι γυναίκες απέκτησαν πιο 

ελεύθερες συνήθειες και συνευρίσκονταν συχνότερα µε άντρες. Αν και η δηµοκρατική Αθήνα 

απέκλειε τη γυναίκα από τις πολιτικές συζητήσεις και αποφάσεις, της απέδιδε ωστόσο µια 

εξέχουσα θέση στη διαχείριση του οίκου και κυρίως στην αναπαραγωγή της πολιτικής κοινότητας 

(από το 451 και έπειτα). Έτσι, η γυναίκα «πολίτης» µε την τεκνοποίηση γνήσιων παιδιών ανήκε 

στην πόλη και µε τη συµµετοχή της στις δηµόσιες λατρείες ενσωµατωνόταν στην κοινότητα. 

Αντίθετα ο ξένος που εγκαθίστατο στην Αθήνα (µέτοικος) παρέµενε έξω από την κοινότητα των 

Αθηναίων. Εγγραφόταν στους καταλόγους του δήµου στον οποίο κατοικούσε, κατέβαλλε ετήσιο 

τακτικό φόρο, το µετοίκιον (12 δραχµές οι άνδρες και 6 οι γυναίκες) και είχε τις ίδιες στρατιωτικές 

και οικονοµικές υποχρεώσεις µε τον πολίτη. Οι πλουσιότεροι συµµετείχαν στις εισφορές και 

αναλάµβαναν ορισµένες λειτουργίες, υπηρετούσαν ως οπλίτες, ενώ οι υπόλοιποι στο ελαφρύ πεζικό 

ή στο στόλο. Όλοι απολάµβαναν την προστασία των δικαστηρίων της Αθήνας, στα οποία (τον 5ο 

τουλάχιστον αιώνα) έπρεπε να αντιπροσωπεύονται από έναν πολίτη Αθηναίο. Οι µέτοικοι δεν είχαν 

δικαίωµα να είναι ιδιοκτήτες γης στην Αττική, γι' αυτό συγκέντρωναν τις προσπάθειες τους στη 

βιοτεχνία, στο εµπόριο, στην οικονοµία. Ωστόσο, υπήρχαν κατ οι «διανοούµενοι» που τους 

προσείλκυε η φήµη των φιλοσοφικών σχολών, όπως υπήρχαν κατ οι πολιτικοί πρόσφυγες. Αν και η 

συµµετοχή τους στη ζωή της πόλης συνεχώς αυξανόταν ακόµη και µέχρι τα τέλη του 4ου αι., το δι-

καίωµα του πολίτη δινόταν σε ένα µέτοικο µε εξαιρετική φειδώ. Και παρ’ όλο που η σχέση τους µε 

τους πολίτες ήταν ιδιαίτερα στενή, ανάµεσα τους υπήρχε το αξεπέραστο εµπόδιο των πολιτικών 

δικαιωµάτων. Οι Αθηναίοι άλλωστε δεν παρέλειπαν ποτέ να τους υπενθυµίζουν την ξενική τους 

καταγωγή.  

Η Αθηναία βρισκόταν υπό την κηδεµονία ενός άνδρα, χωρίς τη συγκατάθεση του οποίου δεν µπορούσε 
να κάνει τίποτα 

Ξενική καταγωγή είχαν και οι δούλοι. Στην πράξη o δούλος αποτελούσε ένα ιδιωτικό 

περιουσιακό στοιχείο, αν και του επιτρεπόταν να κατέχει χρήµατα ή άλλα αγαοά. Οποιαδήποτε 

νοµική πράξη που τον αφορούσε ασκούνταν µόνο από τον κύριο του. Παρ' όλο που ο νόµος 

απαγόρευε να σκοτώσει κάποιος ένα δούλο χωρίς αιτία, η προβλεπόµενη «τιµωρία» ήταν να 

υποβληθεί ο υπαίτιος στην ιεροτελεστία του εξαγνισµού. Ο καθένας µπορούσε να διαθέτει το 

δούλο του όπως επιθυµούσε: να τον ενοικιάσει, να τον δώσει ως ενέχυρο, να τον πουλήσει, να τον 

βασανίσει, να τον κτυπήσει. 



Το ερώτηµα πώς συµβιβάζονταν η δουλεία µε τη δηµοκρατία δεν έπαψε να απασχολεί 

όσους βλέπουν στο αθηναϊκό πολίτευµα ένα καθεστώς ισότητας. Οι δούλοι δεν απάλλασσαν 

εντελώς τους πολίτες από την εργασία. Η µεγάλη πλειοψηφία των Αθηναίων ήταν αναγκασµένοι να 

εργάζονται για να ζήσουν, ακόµη κατ όταν avópazav έναν ή δύο δούλους για να τους βοηθούν. Η 

δουλεία αποτέλεσε απαραίτητο συµπλήρωµα της δηµοκρατίας όταν εξαφανίστηκε από την Αθήνα 

η εξάρτηση των αγροτών. 

Η δουλεία αποτέλεσε απαραίτητο συµπλήρωµα της δηµοκρατίας όταν εξαφανίστηκε από την Αθήνα η 
εξάρτηση των αγροτών 

Με την πολιτική του Σόλωνα και του Πεισίστρατου δεν ήταν πλέον δυνατό στους 

µεγάλους ιδιοκτήτες γης να απευθύνονται στην εργασία των ελεύθερων αγροτών και έπρεπε να 

βρουν αλλού τα εργατικά χέρια που χρειάζονταν. Η διαδικασία αυτή, η ανάπτυξη της βιοτεχνίας 

και του αθηναϊκού εµπορίου είχε αποτέλεσµα να αυξάνεται συνεχώς ο αριθµός των δούλων. Τους 

βρίσκουµε στα ορυχεία, στα ναυπηγεία, στα δηµόσια εργοτάξια, στα εργαστήρια της πόλης, στους 

αγρούς. Οι γυναίκες χρησιµοποιούνταν ή ως οικιακές βοηθοί ή στα υφαντουργεία, και βέβαια ως 

πόρνες στα «σπίτια» του Πειραιά. Ωστόσο, αν και το νοµικό καθεστώς ήταν το ίδιο για όλους τους 

δούλους, υπήρχαν αξιοσηµείωτες διαφορές µεταξύ τους. Η τροφός, ο παιδαγωγός ή η οικονόµος 

µοιράζονταν πολύ πιο στενά τη Ζωή των κυρίων τους από τους δούλους που εργάζονταν κάτω από 

σκληρές συνθήκες, όπως στα ορυχεία του Λαυρίου. Και δεν µπορούµε να παραλείψουµε και τις 

µεγάλες «δυναστείες» των δούλων τραπεζιτών, οι οποίοι µετά το θάνατο του κυρίου τους, τους 

διαδέχονταν, εξαγόραζαν την ελευθερία τους κατ παντρεύονταν τη χήρα. Ωστόσο, οι περιπτώσεις 

αυτές είναι σπάνιες και δεν µπορούν να αποτελέσουν επιχειρήµατα σχετικά µε την ήπια 

συµπεριφορά των Αθηναίων προς τους δούλους τους. Αν στη δηµοκρατική Αθήνα δεν υπήρξαν 

ποτέ επαναστάσεις δούλων, είναι γιατί συχνότατα ήταν «βαρβαρικής» καταγωγής και δεν 

αποτέλεσαν ποτέ, µε την κυριολεξία του όρου, µια τάξη ή µια οµοιογενή οµάδα µε κοινά 

συµφέροντα. 

ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Για την κοινωνική διάσταση της αθηναϊκής δηµοκρατίας καθώς και για τους «δηµιουργούς» της, υπάρχει 

στην ελληνική αγορά ευρεία ελληνική και ξένη βιβλιογραφία. 
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∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ  
ΣΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Κωνσταντίνου ∆εσποτόπουλουΚωνσταντίνου ∆εσποτόπουλουΚωνσταντίνου ∆εσποτόπουλουΚωνσταντίνου ∆εσποτόπουλου    

Το ερώτηµα: ποια η λειτουργική σχέση µεταξύ δηµοκρατίας και πολιτισµού των Αθηνών, 

ανάγει σε γενικότερο και προβληµατικότερο Ζήτηµα, σπουδαιότατο για την επιστήµη της Ιστορίας, 

και διερευνητέο µάλλον από τη σκοπιά της φιλοσοφίας της Ιστορίας. 

Το προκείµενο Ζήτηµα είναι: Υπάρχει στην ιστορική πραγµατικότητα επίδραση ορισµένου 

πολιτικού συστήµατος, αποτελεσµατική για την άνθηση του πολιτισµού, ή συµβαίνει αντίστροφα η 

κατάσταση του πολιτισµού να έχει αποτελεσµατική επίδραση για τη γένεση ορισµένου πολιτικού 

συστήµατος; 

Η λύση του προβλήµατος αυτού προϋποθέτει αποσαφήνιση της έννοιας του πολιτισµού, ως 

προς το λογικό της πλάτος. 

Εάν προϋποθέτουµε, λοιπόν, την ευρεία έννοια του πολιτισµού, τότε και η ίδια η 

δηµοκρατία είναι στοιχείο του πολιτισµού. Και ως στοιχείο του πολιτισµού, προσφέρεται η 

δηµοκρατία να αξιολογηθεί για τις συστατικές της ιδιότητες, πολιτικές, δηλαδή, και ηθικές. 

Από την άποψη αυτή διαθέτει και σπάνιους τίτλους η αθηναϊκή δηµοκρατία του Περικλέους, ως 

καίριο στοιχείο του ελληνικού πολιτισµού, όσο και αν είναι απόληξη προγενέστερων φάσεων του 

ελληνικού πολιτικού βίου, µάλιστα όχι µόνο στην Αττική µε τον Σόλωνα και τον Κλεισθένη, αλλά 

και στη Σπάρτη µε τη νοµοθεσία του Λυκούργου, και πριν ακόµη σε πόλεις της Ιωνίας. 

Αναµφίβολα, στην αθηναϊκή δηµοκρατία του Περικλέους είχε σε µέγιστο βαθµό 

εξασφαλιστεί, όχι νοµικά µόνο, αλλά και οικονοµικά, η ενεργός συµµετοχή των πολιτών, πλουσίων 

ή φτωχών. στο δηµόσιο βίο, εφαρµόζονταν αρά και οι δυο αρχές της πολιτικής δηµοκρατίας. η 

ισηγορία και ισοπολιτεία. (Άλλωστε, δεν υπήρχαν τότε η τηλεόραση και το ραδιόφωνο και η 

καταλυτική της ισηγορίας λειτουργία τους» Εξάλλου, οι φτωχοί πολίτες δεν ήταν αφηµένοι στην 

τύχη τους ως προς το βιοπορισµό τους και ως προς τις πνευµατικές απολαύσεις. Παρεχόταν ο' 

αυτούς εργασία, είτε µε τη ναυτολόγηση τους συχνά είτε µε την απασχόληση τους σε δηµόσια 

έργα. Χορηγούνταν σ’ αυτούς χρηµατικοί πόροι µε τη «µισθοφόρο» ή και µε τα «θεωρικά», ώστε 

και να µετέχουν κάπως στην πνευµατική πανδαισία των αθηναϊκών δηµόσιων εορτών. 

Εξάλλου, δεν έλειπαν τα ελαττώµατα και οι αµαρτίες από την αθηναϊκή δηµοκρατία. Πολύ 

γνωστές είναι κάποιες σφαλερές ή εγκληµατικές αποφάσεις του λαού των Αθηνών, ως κυρίαρχου 

οργάνου της αθηναϊκής δηµοκρατίας. Ορισµένες από αυτές σε θέµατα εξωτερικής πολιτικής 

υπήρξαν ολέθριες, άλλες υπήρξαν ατιµωτικές για την πόλη των Αθηνών, όπως οι καταδίκες του 

Μιλτιάδου, των στρατηγών της ναυµαχίας των Αργινουσών, του Σωκράτους και άλλων, οι 

διώξεις του Θεµιστοκλέους, του Αναξαγόρα, του Πρωταγόρα και άλλων. 

Παρά ταύτα, η αθηναϊκή δηµοκρατία, συγκριτικά προς άλλα πολιτεύµατα, καταφαινόταν 

πάντοτε προτιµότερη, όπως τονίζει και ο ίδιος ο Πλάτων, αν και αυστηρός κριτικός της. 

Ως προς τη γένεση της αθηναϊκής δηµοκρατίας πολύ αµφιβάλλω αν παράγων 

αποφασιστικός γι’ αυτήν υπήρξε η στάθµη του πολιτισµού των Αθηνών. Κύριοι συντελεστές, 

πιστεύω, για την εγκαθίδρυση και διάπλαση της αθηναϊκής δηµοκρατίας υπήρξαν η τότε πολιτική 

συγκυρία και η πρωτοβουλία πολιτικών ηγετών, µε συµβολή έµµεση µάλλον της τότε κοινωνικής 



ηθικής των Αθηνών ή και των συναισθηµάτων εχθρότητας µεταξύ των κοινωνικών τάξεων, οιονεί 

στοιχείων πολιτισµού και αυτών υπό ευρεία έννοια. 

Τα υπό στενή έννοια στοιχεία του αθηναϊκού πολιτισµού, καθώς και οι λεγόµενες 

«θρησκευτικές βάσεις» του αθηναϊκού πολιτεύµατος, επηρέασαν, νοµίζω, κάποιες µόνο µικρότερης 

σπουδαιότητας λειτουργίες της αθηναϊκής δηµοκρατίας. 

Και ας ερευνήσουµε τώρα το πιο σηµαντικό Ζήτηµα: Υπήρξε και µε ποιον τρόπο το 

δηµοκρατικό πολίτευµα των Αθηνών η κύρια αιτία για την άνθηση του υπό στενή έννοια 

πολιτισµού στην εποχή του Περικλέους, για το λεγόµενο χρυσούν αιώνα της Ελλάδος; 

Ας µην παραγνωρίζουµε ότι ο πολιτισµός υπό στενή έννοια είναι σύνολο, έστω δίχως αυστηρή 

συνοχή, διαθέσεων, ικανοτήτων και προπάντων έργων ποιήσεως, λογοτεχνίας, καλλιτεχνίας, 

φιλοσοφίας, επιστήµης ή και τεχνικής. Ερωτάται λοιπόν: Ο πολιτισµός, στην έννοια του αυτή, πώς 

δηµιουργείται; Είναι αυτόβλαστος από την ψυχή του λαού π.χ. ή από το πνεύµα προσώπων µε 

ιδιοφυΐα; Η τυχόν υποκινείται η διάπλαση του από την πολιτική εξουσία ή έστω από την πολιτική 

συγκυρία; 

Στους πολίτες δίνονταν τα «θεωρικά» να µετέχουν στην πανδαισία των αθηναϊκών δηµόσιων εορτών 

Ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης αναγνώρισαν στην πολιτική, ως «αρχιτεκτονική», το 

δικαίωµα και το καθήκον να εφορεύει στη διάπλαση των καλών τεχνών και των επιστηµών
1
 αν και 

δεν αµφισβητούσαν τον αυτόβλαστο κάπως χαρακτήρα τους. θα ήταν όµως εξήγηση καταχρηστική, 

αν αποδίδαµε τη θαυµαστή πνευµατική µεγαλουργία πολιτών και µετοίκων των Αθηνών της εποχής 

του Περικλέους στο δηµοκρατικό εκεί τότε πολίτευµα. ∆εν πρέπει, άλλωστε, να λησµονούµε την 

πνευµατική ακµή των Αθηνών υπό τον Πεισίστρατο και τους Πεισιστρατίδες µε τους έξοχους 

καλλιτέχνες, µε τη φροντίδα για την ποίηση του Οµήρου, µε την ίδρυση του θεάτρου ως θεσµού 

της «πόλεως». Και ας µη λησµονούµε ακόµη ότι ακριβώς στην εποχή του Περικλέους, ύστερα από 

το ψήφισµα κατά πρόταση του ∆ιοπείθους, η πολιτική συγκυρία των Αθηνών υπήρξε 

δυσµενέστατη για m φιλοσοφία και την επιστήµη και γενικά τον ελεύθερο στοχασµό. Βέβαια, το 

θλιβερό αυτό ψήφισµα ήταν έργο των εχθρών του Περικλέους, αλλά θέσπισε κανόνες ισχύοντος 

δικαίου, θεµελιωτικούς του διωγµού φιλοσόφων και σοφιστών. 

Πρέπει, όµως, και να µην παραβλέψουµε ότι η αθηναϊκή δηµοκρατία είχε αποτελέσει 

πολιτική συγκυρία ιδιαίτερα ευνοϊκή για την ανάπτυξη της ρητορικής, δηλαδή σπουδαίου κλάδου 

της λογοτεχνίας, άρα του υπό στενή έννοια πολιτισµού, και µάλιστα όχι απλώς της λογοτεχνίας. 

Καθώς τότε δεν υπήρχαν εφηµερίδες και ο λαός συµµετείχε πολύ ενεργά στην Εκκλησία του 

∆ήµου και στα διάφορα δικαστήρια, η ρητορική είχε µεγάλη συµβολή στη λήψη από το λαό 

αποφάσεων, πολύ σπουδαίων συχνά, ενώ εξάλλου είχε συµβολή επίσης για την καλλιέργεια της 

διάνοιας των πολιτών, όπως και της εκφραστικής τους ικανότητας, αλλά και για την παρουσίαση 

προβληµάτων και διαµόρφωση εννοιών, προδροµικών των προβληµάτων και των εννοιών των 

επιστηµών του ανθρώπου και των πολιτικών επιστηµών της εποχής µας. Παραστατικότατη έκθεση 

της γόνιµης αυτής συµβολής της ρητορικής υπάρχει στο βιβλίο της διάσηµης ελληνίστριας 

Jacqueline de Romilly «Le grands sophistes dans Γ Athènes de Pericles». 

Το θέατρο περιελάµβανε ένα στοιχείο κατ’ εξοχήν δηµοκρατικό. Υποβαλλόταν όχι στην κρίση 
ειδηµόνων, αλλά του λαού 

Εξάλλου, η «πόλις» των Αθηνών, υπό καθεστώς δηµοκρατίας, δεν φειδόταν φροντίδων για 

τη λειτουργία του θεάτρου, του δηµόσιου αυτού θεσµού, του θεσπισµένου από τον Πεισίστρατο. 

Ήταν ενταγµένο το αθηναϊκό θέατρο στις δηµόσιες εορτές, διοργανωµένες για να έχει ο λαός 

ευκαιρίες αναψυχής υψηλής στάθµης («τ2ν πόνων 2ναπα2λας τ2 γνώµ2 2πορισάµεθα, 2γ2σι 



µ2ν γε κα2 θυσίαις διετησίοις νοµίζοντες», όπως εξαίρει ο Περικλής στον περίφηµο Λόγο του: 

θουκυδίδου Ιστοριών Β38), επιτελούσε όµως και την αποστολή του να παρέχει στους Αθηναίους 

ηθική διδαχή και πολιτική παιδεία. Άλλωστε, και σύµφωνα µε την επίσηµη ορολογία, ο δραµατικός 

ποιητής «εδίδασκε». Πραγµατικά, ο δραµατικός ποιητής, και όταν επιχειρούσε να εισηγηθεί ή να 

υποστηρίξει ορισµένη πολιτική σε Ζητήµατα επίκαιρα, ασκούσε και τότε διδακτικό έργο 

ηθοπλαστικό, συνέβαλλε δηλαδή στην καλλιέργεια της ηθικής ευαισθησίας και νοηµοσύνης των 

πολιτών και στη βελτίωση άρα του πολιτικού τους φρονήµατος και της ικανότητας να εκφέρουν 

πολιτική γνώµη, ώστε να είναι καλύτερα διαπαιδαγωγηµένοι για την εκπλήρωση των ποικίλων δη-

µόσιων καθηκόντων. Και για την επιτέλεση του ηθικοπλαστικού αυτού έργου, ο δραµατικός 

ποιητής βρισκόταν σε θέση πλεονεκτική, συγκριτικά προς τον πιο άξιο έστω ρήτορα· καθώς δεν 

αναφερόταν ρητά σε καταστάσεις και δράσεις του παρόντος, όπως ο ρήτωρ, και άρα ήταν υπεράνω 

υποψίας για µεροληψία και απαλλαγµένος της απότοκης της δυσπιστίας, ενώ το αντίθετο συνέβαινε 

στο ρήτορα. 

Επιπλέον, όµως, το αθηναϊκό θέατρο, το δηµόσιο αυτό λειτούργηµα και αναψυχής και 

παιδείας υψηλής στάθµης, περιελάµβανε στην άσκηση του ως δηµόσιου λειτουργήµατος και 

ορισµένο στοιχείο κατ’ εξοχήν δηµοκρατικό: η τελική αποτίµηση των θεατρικών έργων 

υποβαλλόταν όχι στην κρίση κάποιων ειδηµόνων, αλλά στην κρίση άµεσα του λαού. Και αυτό είχε 

συνέπεια την υποχρέωση των δραµατικών ποιητών να υπολογίζουν κάπως και τα όρια της δεκτι-

κότητας από το λαό για τα πνευµατικά τους δηµιουργήµατα, να µην τα υπερβαίνουν υπέρµετρα ή, 

τουλάχιστον, να εκφράζονται όχι πολύ σκοτεινά. Όποιες δοκιµασίες και αν συνεπαγόταν για τους 

µεγάλους τότε δραµατικούς ποιητές, ιδιαίτερα για τον Αισχύλο ή και για τον Ευριπίδη, το ακραία 

δηµοκρατικό αυτό θέσµιο, είναι όµως συστατικό της αθηναϊκής δηµοκρατίας. Και η επισήµανση 

του ενέχει τη διαπίστωση µιας αναµφίβολης επιρροής του αθηναϊκού δηµοκρατικού πολιτεύµατος 

σε κλάδο τρισένδοξο του αθηναϊκού πολιτισµού, όπως η αττική τραγωδία, κορυφαίο δηµιούργηµα 

του ελληνικού πνεύµατος. Αλλά είναι αµελητέα µάλλον η σηµασία της επιρροής αυτής για την 

απαράµιλλη µεγαλοσύνη της αθηναϊκής δραµατουργίας του χρυσού αιώνα. Ό,τι συνέβαλε 

αποφασιστικά στην πνευµατική αυτή µεγαλουργία, υπήρξε η µεγαλοφυΐα των έξοχων τότε ποιητών 

δράµατος, ή και ό,τι ονοµάζεται κάπως «ελληνικό θαύµα», και ίσως ακόµη, σε κάποιο Βαθµό, η 

ευρύτατα εννοηµένη ιστορική συγκυρία, δηλαδή όχι απλώς πολιτική. 

Και τέλος, δεν πρέπει να παραβλέπεται είτε να υποτιµάται η πρακτικότερη θετική σχέση 

µεταξύ της αθηναϊκής δηµοκρατίας και του υπό στενή έννοια πολιτισµού, η χρηµατοδότηση 

δηλαδή από το δηµόσιο θησαυρό της συµµετοχής και των πιο φτωχών Αθηναίων στις πνευµατικές 

εκδηλώσεις των Αθηνών, ώστε και αυτοί να zouv όχι δίχως απόλαυση των πνευµατικών αγαθών 

της πατρίδας τους. Η λέξη «θεωρικά» υποδηλώνει την πολύ ανθρώπινη άποψη του ηθικού 

µεγαλείου της αθηναϊκής δηµοκρατίας, µε την ωραία µεριµνά της να εξασφαλίζει τους όρους και 

«τοG εG ζGν» στους Αθηναίους πολίτες. 

Συγκεφαλαιωτικά: Η επίδραση της αθηναϊκής δηµοκρατίας για τη διάπλαση του υπό στενή 

έννοια πολιτισµού υπάρχει όχι ως προς το σύνολό του, αλλά ως προς τη ρητορική προπάντων και 

ως προς την τραγωδία και την κωµωδία, ενώ περιλαµβάνει και τη συµβολή στη βίωση και από το 

λαό των πνευµατικών αγαθών υψηλής στάθµης. Εξάλλου, η µοναδική µεγαλοσύνη των έργων του 

καθαρού πνεύµατος, όσα επιτεύχθηκαν στην Αττική της κλασικής εποχής, εκπηγάζει από τη 

µεγαλοφυΐα των ποιητών, καλλιτεχνών, στοχαστών, υποκινηµένων όµως στη δηµιουργική δράση 

τους από την πολιτιστική πολιτική της αθηναϊκής δηµοκρατίας, υπό την ηγεσία του Περικλέους, 

πολιτικού προικισµένου και φιλοσοφηµένου. 

∆εν πρέπει, λοιπόν, να αποδίδουµε χονδρικά την πνευµατική µεγαλουργία των Αθηνών του 

χρυσού αιώνα στην αθηναϊκή δηµοκρατία, µε την υστεροβουλία ενδεχόµενα και να συναγάγουµε 

καταχρηστικά συµπεράσµατα για την αξία της δηµοκρατίας γενικά. Η δηµοκρατία διαθέτει 

χαρίσµατα ιδικά της αρκετά, ώστε να µην παύει να είναι, µε αυτά και µόνο, το καλύτερο, σχετικά 



έστω, πολίτευµα. Και η «πόλις» των Αθηναίων δικαιούται να υπερηφανεύεται ανά τους αιώνες, 

ενώπιον του ∆ικαστηρίου της Ιστορίας, και για το δηµοκρατικό της πολίτευµα χωριστά και για την 

πνευµατική µεγαλουργία της χωριστά, δύο απαράγραπτους ηθικούς τίτλους, έγκυρους προς 

ολόκληρη την ανθρωπότητα. 

1. Βλ. Πλάτωνος Πολιτικός 305 c-e,  

Αριοτοτέλους Ηθικά Νικοµάχεια 1094 a26-b25, Πολιτικά 1282 bl5-16, Ρητορική 1359  

bl6-1360 a37 · 



Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΩΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗ  

Υπερχρονική απάντηση των κλασικών στην παγκοσµιοποίηση και τον πολυπολιτισµό 

Στεφ. Μυτιληναίου  

Τον τελευταίο καιρό πολύς είναι ο λόγος που γίνεται σχετικά µε την παγκοσµιοποίηση και τις 

λεγόµενες «πολυπολιτισµικές» κοινωνίες που αναγκαία θα προκύψουν ως συνέπεια αυτής. Και 

είναι κάποιοι διανοούµενοι οι οποίοι, ενώ από τη µία εµφανίζονται ως πολέµιοι της παγκοσµιο-

ποίησης, από την άλλη οι ίδιοι είναι οι θερµότεροι υποστηρικτές των «πολυπολιτισµικών» 

κοινωνιών, στις οποίες λαοί και έθνη εντελώς διάφορα και ξένα µεταξύ τους θα συµβιώνουν στο 

µέλλον αρµονικά. 

Ωστόσο οι περισσότεροι από εκεί νους που εκφράζουν αυτές τις απόψεις δεν τις θεµελιώνουν µε 

στοιχειώδη ιστορική γνώση γύρω από το θέµα, εφόσον η παγκοσµιοποίηση δεν είναι ένα 

φαινόµενο πρωτοφανές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει ξανασυµβεί στο παρελθόν στο 

πλαίσιο της ρωµαϊκής κοσµοκρατορίας. Βεβαίως, ενώ τα µεγέθη είναι ανάλογα των εποχών, οι 

πληροφορίες που αντλούµε µέσα από τα κείµενα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας είναι 

αρκούντως προειδοποιητικές για το τι µας περιµένει.  

Όπως θα δούµε και στη συνέχεια, οι κλασικοί Έλληνες τοποθέτησαν τα πράγµατα στη λογική και 

πραγµατική τους βάση έχοντας υπόψη τους πάνω απ’ όλα τις αδυναµίες της απαίδευτης 

ανθρώπινης φύσης, οι οποίες συνήθως προκαλούν παρανοήσεις, φοβίες, φανατισµούς και 

παρεξηγήσεις, που µοιραία µε τη σειρά τους οδηγούν σε φυλετικές συγκρούσεις. 

Τι συµβολίζει η ελληνική αντίσταση στον Περσικό εξουσιασµό 
Έχουµε συνηθίσει να λέµε ότι η αντίσταση των Αθηναίων και των Πλαταιέων στη µάχη του 

Μαραθώνα σε συνδυασµό και µε τη µετέπειτα νικηφόρα αντίσταση των ελληνικών πόλεων στους 

Μηδικούς Πολέµους έσωσε τον πολιτισµό από την ανατολίτικη βαρβαρότητα που πρέσβευε ή 

Περσία. Ό Πλάτων στους «Νόµους» του µας δίνει και µία άλλη διάσταση εκείνου του αγώνα, η 

οποία, όπως την περιγράφει ο ίδιος, ήταν µία µάχη και κατά του «πολυπολιτισµού» της τότε 

εποχής. 
«Πραγµατικά, όταν λέµε ότι οι Έλληνες απέκρουσαν τον εχθρό, δεν µιλάµε  
σωστά. "Αν δεν υπήρχε η κοινή απόφαση Αθηναίων και Σπαρτιατών να αντι-  
σταθούν στον κίνδυνο τής δουλείας, θα είχαµε τώρα ολοκληρωτική επιµειξία  
ανάµεσα σε όλες τις ελληνικές φυλές αλλά κι ανάµεσα σε Έλληνες και βαρβά-  
ρους - και το αντίστροφο. Αυτό ακριβώς είχε γίνει ανάµεσα στους λαούς, που  
είναι σήµερα υπόδουλοι στους Πέρσες, οι διάφορες φυλές διασπάστηκαν και  
µετά ανακατεύτηκαν µε τις άλλες, σχηµατίζοντας νέες κοινότητες».  

(Πλάτων, «Νόµοι», 693α).  
Οι Έλληνες λοιπόν αντιστάθηκαν στη δουλεία, η οποία µεταξύ άλλων δεινών θα έφερνε και 

την πλήρη απώλεια της εθνικής τους συνείδησης. Μόνος δρόµος, όπως έδειξαν µε το 

παράδειγµά τους οί Έλληνες, είναι η αντίσταση σε µια τέτοια πολιτισµική καταστροφή. 

Οι αρχαίοι φιλόσοφοι μιλούν για τη σύνθεση της κοινωνίας  
Ο Πλάτων και ο επηρεασµένος από τις πλατωνικές θέσεις Πλούταρχος δείχνουν την αντίθεσή 

τους προς το µοντέλο των πολυπολιτισµικών πόλεων. Το θεωρούν καταδικασµένο εξ αρχής και 

αδιέξοδο για όποιον επιχειρήσει να το εφαρµόσει. Οι µαρτυρίες των δύο φιλοσόφων είναι 

σηµαντικότατες, διότι, ενώ απέχουν µεταξύ τους περίπου πέντε αιώνες, βλέπουµε να 

υποστηρίζουν - κατ’ αναλογίαν - τα ίδια τα οποία έχουν απήχηση και στην εποχή µας, πράγµα που 

σηµαίνει ότι η ανθρώπινη φύση και οι κοινωνίες έχουν παραµείνει αµετάβλητες στις βασικές τους 

δοµές ανεξάρτητα από τις εποχές.  

Ο Πλάτων, αναφερόµενος στις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που προηγούνται της ίδρυσης 



µιας πόλης, γράφει χαρακτηριστικά για το αρνητικό ενδεχόµενο οι υποψήφιοι πολίτες να 

προέρχονται από διαφορετικού πολιτιστικού επιπέδου πόλεις, ακόµα και αν είναι όλοι Έλληνες. 

Ας µην λησµονούµε ότι κατά την εποχή του Πλάτωνα, αλλά και σήµερα ακόµα, οι κατά τόπους 

Έλληνες πέρα από την κοινή εθνική συνείδηση και τις πανελλήνιες συνήθειες που τους συνδέουν 

έχουν και τα ιδιαίτερα τοπικά τους έθιµα και αντιλήψεις, που πολλές φορές δεν συµβαδίζουν µε τα 

έθιµα και τις συνήθειες άλλων περιοχών της Ελλάδας.  

«Τότε δεν θα είναι εύκολο για τις Κρητικές πόλεις να ιδρύσουν την αποικία τους. Γιατί οι άποικοι 

δεν έχουν την ενότητα ενός σµήνους µελισσών, δεν είναι λαός από µία συγκεκριµένη περιοχή µε 

αµοιβαίες καλές διαθέσεις ανάµεσα σ’ αυτούς που µένουν πίσω και σ’ εκείνους που φεύγουν 

αναγκασµένοι από τη στενότητα του χώρου ή από άλλες παρόµοιες δυσκολίες. Μερικές φορές ένα 

µέρος της πόλης, διωγµένο από εµφύλιους σπαραγµούς, αναγκάζεται να φύγει και να πάει σε άλλο 

τόπο. Σε κάποια περίπτωση µετανάστευσε ολόκληρη η πόλη, όταν νικήθηκε από ισχυρότερους 

αντιπάλους. Μ’ αυτές τις συνθήκες άλλοτε είναι σχετικά εύκολο και άλλοτε µάλλον δύσκολο να 

ιδρυθεί µία πόλη και να θεσπιστούν οι νόµοι της. Όταν ένας λαός µιλάει την ίδια γλώσσα και 

υπακούει στους ίδιους νόµους, δηµιουργείται ένα συναίσθηµα αδελφοσύνης, αφού όλοι κάνουν τις 

ίδιες θρησκευτικές και άλλες τελετές. (...) Απ’ το άλλο µέρος τα άτοµα που έχουν συγκεντρωθεί 

από διάφορες περιοχές ίσως να φανούν περισσότερο πρόθυµα να υπακούσουν σε ένα νοµικό 

κώδικα, αλλά θα χρειαστεί πολύς καιρός, για να αποκτήσουν σύµπνοια, όπως τα άλογα που είναι 

ζεµένα µαζί» 
( «Νόµοι» 708 bd).  

Σηµειώνουµε ότι ο Πλάτων αναγνωρίζει τις παραπάνω δυσκολίες για τη σωστή λειτουργία µιας 

πόλης - κράτους έχοντας στο νου του σύνθεση πληθυσµού από διαφορετικά µέρη της 'Ελλάδας, 

δηλαδή µε διαφορετικά έθιµα, τοπικές παραδόσεις, ηθικές αντιλήψεις της καθηµερινότητας κ.λπ. 

Και φυσικά είχε δίκιο. Όποιος µελετήσει τις κοινωνικές δοµές της σηµερινής Αθήνας, ή οποία 

µετατράπηκε σε ένα χωνευτήρι των Ελλήνων, µπορεί µε άνεση να διαπίστωση ότι στη 

µεγαλούπολη του Ελληνισµού έχουν πλέον πλήρως χαθεί όχι µόνο τα τοπικά παραδοσιακά ήθη και 

τα έθιµα της ίδιας της πόλης των Αθηνών αλλά και των υπολοίπων Ελλήνων πού ήρθαν να 

κατοικήσουν σε αυτήν. Επίσης ή συγκέντρωση πληθυσµού µε διαφορετικές νοοτροπίες εντός του 

λεκανοπεδίου αλλοίωσε και τους ίδιους τους πολίτες. Βεβαίως το γεγονός ότι µέχρι πριν µία 

δεκαετία ό πληθυσµός της Αθήνας ήταν τουλάχιστον αµιγώς ελληνικός είχε περιορίσει την 

πολιτισµική αλλαγή, εφόσον τα πανελλήνια έθιµα είχαν παραµείνει αλώβητα, αλλά υπήρχε και ή 

κοινή εθνική συνείδηση µεταξύ των πολιτών ως ένας ισχυρότατος συνδετικός κρίκος. 

Τι συµβαίνει όµως, όταν σε µία πόλη αρχίζουν και έρχονται επί ίσοις όροις αλλοεθνείς; Ό 

Πλούταρχος, πού έζησε κατά τα ρωµαϊκά χρόνια και είχε γνωρίσει τις πόλεις του ρωµαϊκού 

«imperium», εντός των οποίων ζούσαν άνθρωποι απ’ όλα τα µέρη και τα έθνη της αυτοκρατορίας, 

εφαρµόζοντας τις θέσεις του Πλάτωνα στη σύγχρονη του πραγµατικότητα καταλήγει στο 

παρακάτω πόρισµα:  
«Οι πολλές και πoικίλες ποιότητες, πού περικλείουν αντιθέσεις και είναι δύσκολο να τις δαµάσεις, 
καταστρέφονται, προτού βρεθούν µαζί, εφόσον, όπως σε πόλη µε ανθρώπους µιγάδες που έχουν 
συγκεντρωθεί από παντού, δεν είναι εύκολο να φτάσουν σε κατάσταση ενότητας και 
οµοιοπάθειας, αλλά κάθε µία τραβάει προς αυτό που της είναι οικείο και είναι δύσκολο να 
συνδυαστεί µε το αλλόφυλο».  

(«Συµποσιακά», ∆', Πρόβληµα α', 661 C).  
Πόσο δίκιο είχε πράγµατι ο Πλούταρχος. Όσα περιγράφει τα ζούµε πλέον και στις µεγάλες 

πόλεις της πατρίδας µας, ενώ πολύ πριν από εδώ τα ίδια συνέβησαν στις πρωτεύουσες των δυτικών 

χωρών. Εκεί µπορεί να δη κανείς ότι οι διάφορες εθνότητες µόνο τυπικά συνυπάρχουν, εφόσον τα 

«γκέττο» (οι γειτονιές), στα όποια συσπειρώνονται οι οµοεθνείς, είναι ο µόνιµος τρόπος πού επι-

λέγουν οι έχοντες κοινή καταγωγή, για να συµβιώσουν εντός της ίδιας πόλης µε αλλόφυλους. Οι 

λεγόµενες «Τσαινατάουν» (κινεζικές πόλεις - συνοικίες), τα εβραϊκά γκέττο αλλά και οι ελληνικές 

συνοικίες σε Ευρώπη και Η.Π.Α. είναι η καλύτερη απόδειξη. 

Συχνά τα γκέττο συγκρούονται µεταξύ τους όπως στις Η.Π.Α., οπού οι Πορτορικανοί 

ανοίγουν συχνά πόλεµο µε τους Νέγρους ή τους Μεξικανούς ή τους Κουβανούς, µε τον νόµο να 

µην µπορεί να επιβληθεί στις περιοχές πού ελέγχουν και την κρατική εξουσία να έχει δώσει τη 



θέση της στις ένοπλες συµµορίες µε τους εµπόρους ναρκωτικών ως Οπλαρχηγούς τους. Μάλιστα οι 

άγριες φυλετικές συγκρούσεις µεταξύ των εθνοτήτων των Η.Π.Α., όπου Ολόκληρες συνοικίες 

µετατρέπονται σε πεδία µάχης, αποδεικνύουν ότι είναι αδύνατον να ύπαρξη αρµονική συµβίωση 

µεταξύ ανθρώπων πού νιώθουν, αλλά και είναι, ξένοι µεταξύ τους. 
Την ίδια ώρα στη Βρετανία οι Πακιστανοί, όπου είναι πληθυσµιακή πλειοψηφία και οι Άγγλοι µειονότητα, όπως συµβαίνει στην πόλη του 

Μπράντφορντ, επιδίδονται σε καθηµερινούς βιασµούς νεαρών λευκών κοριτσιών και γυναικών, επειδή ή «κουλτούρα» τους τους απαγορεύει να 

έχουν ολοκληρωµένη σχέση µε οµόφυλη πριν το γάµο, πράγµα πού δεν ισχύει φυσικά για τις λευκές, τις όποιες αντιµετωπίζουν ως ξένες· και ως 

τέτοιες τις θέτουν εκτός των ηθικών κανόνων πού τους δεσµεύουν µε τις όµοιες τους. Επίσης στον αµερικανικό νότο συχνά οι λευκοί 

«διασκεδάζουν» καίγοντας νέγρους, διότι δεν τους θεωρούν ανθρώπους. 

Αυτή είναι ή πραγµατικότητα. Οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν επισηµάνει, αλλά κανείς δεν 

τους άκουσε. Οι αρχαίοι φιλόσοφοι γνώριζαν ότι εξαιτίας της έλλειψης ουσιαστικής παιδείας, πού 

σε όλες τις εποχές καταδυναστεύει περισσότερο ή λιγότερο τις λαϊκές µάζες, είναι πολύ δύσκολο 

να συµβιώσουν αρµονικά οµάδες ανθρώπων πού δεν αισθάνονται οµόφυλοι ή οµοεθνείς. 
Επίσης πολύ συχνά τον τελευταίο καιρό ακούµε ως επιχείρηµα ότι εξαιτίας της υπογεννητικότητας πού υπάρχει στους Έλληνες ήταν λύση 
ανάγκης το να έλθουν αλλοδαποί στην Ελλάδα. Ο Πλάτων έχει άποψη για το θέµα αυτό εντελώς διαφορετική από το επιχείρηµα - δικαιολογία 

πού µόλις αναφέραµε: εξηγεί ότι η εισαγωγή ξένων στην πόλη, για να αντιµετωπισθεί η έλλειψη πληθυσµού, αν δεν συνοδεύεται από την 

κατάλληλη εκπαίδευση στο σύστηµα αξιών της πόλης, θα αποβεί µοιραία: 

«Αν όµως ο πληθυσµός ελαττωθεί από επιδηµίες ή από πόλεµο και πέσει) κάτω 
από τον επιθυµητό αριθµό, δεν πρέπει να φέρνουµε στην πόλη ξένους πολίτες πού δεν 
έχουν εκπαιδευθεί µε το σωστό τρόπο»  

(«Νόµοι» 741α).  
Την προειδοποίηση του Πλάτωνα κανείς δεν την πήρε στα σοβαρά, όταν προ ετών άνοιξαν 

τα σύνορα µε την Αλβανία. Έτσι, την ίδια ώρα πού οι Έλληνες λειτουργούσαν σύµφωνα µε τις 

πανάρχαιες αρχές της φιλοξενίας και άνοιγαν τα σπίτια τους στα ακριτικά χωριά, για να 

υποδεχθούν τους Αλβανούς λαθροµετανάστες, οι νεοφερµένοι, φορείς άλλης αντίληψης, πού θέλει 

όποιο σπίτι ξεκλείδωτο υποψήφιο για «πλιάτσικο», έπραξαν ανάλογα µε τον τρόπο πού είχαν µάθει 

να σκέφτονται και να λειτουργούν στη χώρα τους: Κατάκλεψαν εκείνους πού τους υποδέχτηκαν µε 

ανοικτές τις αγκαλιές! Στο τελευταίο δεν τίθεται ζήτηµα καλών Ελλήνων και κακών Αλβανών. 

Πρόκειται για τη σύγκρουση δύο κοινωνιών πού είχαν διαφορετικές αξίες και αποκωδικοποιούσαν 

εντελώς αλλιώς τα γεγονότα.  

Η πρόταση Σωκράτη: «Πολίτης του Κόσμου» 
Ωστόσο οι Έλληνες, όντας λαός ναυτικός και ανήσυχος, από νωρίς βρέθηκαν να 

περιπλανώνται σε χώρες ξένες, µακριά από τις πατρίδες τους. Αποτέλεσµα των περιπλανήσεων 

τους ήταν και ή ίδρυση αποικιών σε όλο τον κόσµο. Εκεί, στις αποικίες, έµαθαν να συνυπάρχουν 

µε τους ντόπιους λαούς. Εντός των πόλεων τους οι Έλληνες σπάνια επέτρεπαν τη συµβίωση µε 

τους αλλοδαπούς, εκτός αν γινόταν αποδεκτή από τους ξένους ή ελληνική παιδεία, Οπότε τότε δεν 

είχαν κανένα πρόβληµα, αν και πάλι σπάνια τους παραχωρούσαν πολιτικά δικαιώµατα. 

Η παραχώρηση πολιτικών δικαιωµάτων σε ξένο εθεωρείτο στις πόλεις - κράτη των 

Ελλήνων ως ή υπέρτατη τιµή, και ήταν κάτι πού συνέβαινε σπάνια. 

Ήταν δε τόσο σχολαστικοί µε τα πολιτικά δικαιώµατα, ώστε για παράδειγµα Αθηναίος πολίτης 

µπορούσε να είναι µόνο όποιος είχε και τους δύο γονείς του Αθηναίους. Τηρούσαν µε ευσέβεια 

αυτή τη νοµοθεσία, όχι γιατί ήταν ρατσιστές, αλλά γιατί θεωρούσαν ότι µία πόλη έχει δικό της 

πολιτικό πολιτισµό και, για να κυβερνηθεί) σωστά, πρέπει οι πολίτες της να έχουν κοινή νοοτροπία, 

δοκιµασµένη µέσα από πολλές γενιές. Έξαλλου αν οι Έλληνες ήταν ξενόφοβοι, δεν θα είχαν 

αναγορεύσει τη φιλοξενία σε υπέρτατο αγαθό που τελούσε υπό την αιγίδα του ∆ιός (Ξένιος Ζευς). 

Κατά τα ελληνιστικά χρόνια όµως και τα ρωµαϊκά πού ακολούθησαν ό ελληνικός πολιτικός 

τρόπος οργάνωσης (πόλη - κράτος) παραχώρησε τη θέση του στις µεγάλες πολυεθνικές 

αυτοκρατορίες. Οι Έλληνες πολύ πιθανό να αφοµοιώνονταν µέσα στην κοσµοπληµµύρα των 

βαρβάρων, αν δεν οχυρώνονταν µε την ελληνική παιδεία, τη φιλοσοφία τους και τον πολιτισµό 

τους. Κατάφεραν έτσι όχι µόνο να επιβιώσουν, αλλά και σύντοµα να επιβάλουν τον ελληνικό τρόπο 

ζωής και σκέψης ως χαρακτηριστικό γνώρισµα του µορφωµένου και πνευµατικά ανώτερου 

ανθρώπου. Έτσι από πολίτες εξελίχτηκαν σε κοσµοπολίτες.  

Ό Πλούταρχος έχει γράψει σχετικά:  
«Ό άνθρωπος, όπως λέει ο Πλάτων, «δεν είναι φυτό της γης» ούτε ακίνητο «άλλα 
ουράνιο», οπού σαν άλλη ρίζα ή κεφαλή κρατάει το σώµα όρθιο, στραµµένο προς τον 
ουρανό. Εποµένως εύστοχα είπε ό Ηρακλής:»"Αργείος ή Θηβαίος, αφού δεν καυχιέµαι 



ότι ανήκω σε µία πόλη· όλα τα οχυρά των Ελλήνων είναι για µένα πατρίδα».  
«Ο Σωκράτης το είπε ακόµα πιο εύστοχα, λέγοντας πως δεν είναι Αθηναίος ούτε 
Έλληνας πολίτης, αλλά πολίτης του κόσµου».  

(«Περί Φυγής», 600 F)  
Στην εποχή µας τις ίδιες ελληνικές αρχές του πολιτισµού και της παγκόσµιας συνεργασίας 

υπό τον όρο «παγκόσµιες αρχές» εξέφρασε και ο µύστης ποιητής µας Άγγελος Σικελιανός, ο οποίος 

διαδήλωνε την πεποίθηση του, ότι «υπάρχουν και σήµερα σε όλα. τα έθνη άνθρωποι, που έχουν 

µία καθαρή εικόνα του τι σηµαίνουν αυτές οι αρχές: αυτοί πού βλέπουν καθαρά πέρα από 
δογµατισµούς την εσώτερη αλήθεια και ενότητα...». (Εύα Πάλµερ Σικελιανοϋ, «Ιερός Πανικός», 

σελίδες 78-79, εκδόσεις Εξάντας). 
Σε αυτό πού διαφέρει ο Ελληνισµός ως κοσµοθεωρία από τις υπόλοιπες φιλοσοφίες και ιδεολογίες είναι ότι αφενός µεν µέσα από τα αρχαία 
κείµενα µας προειδοποιεί για τα επερχόµενα δεινά πού θα οφείλονται - όπως πάντα εξάλλου - στην ανθρώπινη άγνοια, απαιδευσία ή αλαζονεία, 

αφετέρου µας αντιπροτείνει και τους τρόπους, για να προλάβουµε τα χειρότερα. 

Η ελληνικότητα, πού συνέλαβε τότε και ανέλυσε το πρόβληµα, µε άλλα λόγια ή ελευθερία στο 

σκέπτεσθαι, χωρίς εξουσιαστικές σκοπιµότητες, είναι ή βάση πού µπορεί να δώσει και πάλι µία 

βιώσιµη πρόταση στο αίνιγµα «πολυπολιτισµός» - «παγκοσµιοποίηση».  
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