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β. κείµενα  από  τη  βιβλιογραφία 

α) Εισαγωγή στον Ρητορικό Λόγο 
β) Ἰσοκράτους Ἀρεοπαγιτικὸς 

 

 
 
Κείµενο 1. Η ρητορική και η εποχή της 

 

Για τους Αθηναίους του 5ου αιώνα, και γενικότερα, για όλους τους 

Έλληνες της κλασικής εποχής, η ικανότητα του λέγειν, ή η γνώση του εὖ 
λέγειν, αποτελούσε ουσιαστικό πλεονέκτηµα, που έπρεπε να το 

αποκτήσουν. Την εποχή εκείνη µπορούσε καθένας να ακουστεί άµεσα, και 

οι µεγάλες αποφάσεις ήταν όλες αποτέλεσµα δηµόσιας συζήτησης. Ο λόγος 

ήταν λοιπόν προνοµιακό µέσο για τη δράση, και η δύναµή του µεγάλωνε 

µε την πρόοδο της δηµοκρατίας. ∆εν είναι να απορήσουµε, αν ένας από 

τους πρώτους στόχους που επιδίωκε η διδασκαλία των σοφιστών ήταν η 

τέχνη της οµιλίας, η ρητορική. Η ρητορική αποτελεί ένα από τα πεδία, 

όπου συναντιούνται όλοι οι σοφιστές. Τη ρητορική αντιπροσωπεύει 

αργότερα, στα χρόνια των ρωµαίων αυτοκρατόρων, και το κίνηµα που 

ονοµάζουµε «∆ευτέρα σοφιστική»: οι προσωπικότητες που την 

αποτελούσαν ήθελαν βέβαια να θεωρούνται διδάσκαλοι της ορθής 

σκέψης, και δε δίσταζαν να συµβουλεύουν πολιτείες και προσωπικότητεςú 

ωστόσο πάνω απ� όλα υπήρξαν ρητοροδιδάσκαλοι, και πολύ γνοιάζονταν 

να επιδείξουν την ικανότητά τους στο πεδίο αυτό, διαλέγοντας στις 

οµιλίες τους τα πιο παράδοξα θέµατα. Έτσι συνδέονταν µε τους πρώτους 

σοφιστές της Αθήνας του 5ου αιώνα. 

Ο στόχος της ρητορικής διδασκαλίας ήταν απλός και ευνόητος, αλλά το 

περιεχόµενό της δηµιουργούσε προβλήµατα. Η ρητορική µπορούσε να 

φτάσει από τις απλές «συνταγές», τη θεωρητική ανάλυση, από το ύφος ως 

τη σκέψη, από την πρακτική ικανότητα ως τη νοητική διαµόρφωση. 

Ωστόσο, αν εξετάσουµε τι και µε ποιο πνεύµα δίδασκαν οι καινούριοι 

διδάσκαλοι, γρήγορα θα επισηµάνουµε ένα παράδοξο. Πραγµατικά, η 
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σκόπευσή τους αυτή καθαυτή οδηγούσε σε ένα ριζικό διαχωρισµό 

ανάµεσα σε αυτό που θα µπορούσαµε να ονοµάσουµε «βάθος» και στη 

µορφήú παρ� όλα αυτά, οι µορφολογικοί τρόποι, που επινόησαν και 

διέδωσαν, αποδείχτηκε πως πάνω απ� όλα αποτελούσαν µέσα για τη 

νοητική διαµόρφωση και την έρευνα. 

Το ίδιο συµβαίνει πιθανότατα σε κάθε ρητορική διδασκαλία, φανερά ή 

κρυφάú υπάρχουν όµως διαβαθµίσεις. Οι σοφιστές των µέσων του 5ου 

αιώνα κατασκεύασαν πραγµατικά καινούρια εργαλεία για τη νόηση: το 

καταλαβαίνουµε όταν εξετάσουµε την απότοµη αλλαγή που τους χωρίζει 

από τους προδρόµους τους. �  

Χωρίς άλλο η διδασκαλία της ρητορικής, όταν έγινε µόδα, δε γινόταν 

παρά να ανακινήσει το πρόβληµα των σχέσεών της µε την αλήθεια και το 

δίκιοú και αυτό το πρόβληµα δεν µπορούσε παρά να φέρει τους 

ρητοροδιδασκάλους σε αντίθεση µε τους φιλοσόφους σαν τον Σωκράτη. 

Η αντίδραση εκδηλώνεται δυναµικά στο γνωστό µας κεφάλαιο από τον 

Κυνηγετικό του Ξενοφώντα. Η αυστηρότητά του απέναντι στους σοφιστές 

ρητοροδιδασκάλους ∆ε µας παραξενεύει, καθώς ο Ξενοφώντας ήταν 

ένθερµος φίλος του αθλητισµού και µαθητής του Σωκράτη. Τους 

κατηγορεί λοιπόν µε πάθος ότι στόχο τους έχουν την εξαπάτηση και 

τίποτα άλλο. 

Την ίδια πάνω κάτω εποχή, η σύγκρουση ανάµεσα στο φιλόσοφο και 

το ρητοροδιδάσκαλο απασχολεί ολόκληρο το Γοργία του Πλάτωνα. Αυτή 

η σύγκρουση είναι τόσο σηµαντική, ώστε το σωστό είναι, πριν 

προσεγγίσουµε τα συγκεκριµένα τεχνικά ευρήµατα που αποδίδονται στον 

Πρωταγόρα, να εξετάσουµε πρώτα το ουσιαστικό πρόβληµα που 

ξεσήκωσαν οι θεωρίες του πρώτου αυτού µεγάλου σοφιστή και 

ρητοροδιδασκάλου.  

Η θέση του ίδιου του Γοργία, στο διάλογο, ταυτίζεται µε τη θέση που 

διαφαίνεται στο Ελένης ἐγκώµιον: η ρητορική µπορεί, όπως ο λόγος, να 

χρησιµοποιηθεί για το καλό ή το κακό. Την ίδια ουδετερότητα αποδίδει 

στο Γοργία και ο Πλάτωνας. Τον παρουσιάζει να λέει ότι η ρητορική 

ἁπάσας τὰς δυνάµεις συλλαβοῦσα ὑφ� αὑτή ἔχει (456 a), αλλά και τον 
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υποχρεώνει να παραδεχτεί ότι αυτή της η εξουσία µπορεί να υπηρετήσει 

τόσο το καλό όσο και το κακό, όπως συµβαίνει και µε άλλες τέχνες: 

«Πρέπει κανείς να χρησιµοποιεί τη ρητορική, όπως και κάθε άλλη 

αγωνιστική τέχνη. Όποιαν και να ξέρει κανείς, δεν είναι λόγος να τη 

χρησιµοποιεί εναντίον όλων των ανθρώπων». Το ίδιο και η ρητορική: «αν 

κανείς τη µάθει και ύστερα χρησιµοποιεί την τέχνη και τη δύναµή της για 

να κάνει κακό, δεν πρέπει να µισήσει κανείς και να διδάξει από την πόλη 

το δάσκαλο γιατί αυτός τη δίδαξε προορίζοντάς την για δίκαιη χρήση, και 

είναι ο µαθητής που τη χρησιµοποιεί για το αντίθετο». 

Μια ελπίδα παρουσιάστηκε η ρητορική να συµφιλιωθεί µε την ηθική, 

µε τον Ισοκράτη. Κατά κάποιον τρόπο o Ισοκράτης συµµεριζόταν 

βαθύτατα την εµπιστοσύνη που είχε ο δάσκαλός του, ο Γοργίας, στην 

τέχνη του, όπως συµµεριζόταν και τους δισταγµούς του. ∆εν είναι τόσο 

αυστηρός απέναντι στην προσωπική άποψη (δόξα) όσο ο Πλάτωνας. 

Αναγνωρίζει, όπως και ο Γοργίας, ότι είναι εύθραυστη, αλλά παρ� όλα 

αυτά, σε γενικές γραµµές, τη θεωρεί σωστή. Οπωσδήποτε, δε διαθέτουµε 

τίποτε πέρα από προσωπικές απόψεις, καθώς οι µεγάλες αλήθειες που 

κυνηγά ο Πλάτωνας βρίσκονται, κατά τη γνώµη του, πολύ µακριά. Έτσι ο 

Ισοκράτης ανακαλύπτει µια δυνατότητα να συµφιλιωθούν τα πάντα: αν 

δεν νοσούν οι προσωπικές απόψεις, ο ρήτορας που επιχειρεί να πείσει ένα 

ακροατήριο είναι υποχρεωµένος να τις υπολογίσει. Πρέπει να έχει 

προετοιµαστεί καλά, για να εντυπωσιάσει και να προδιαθέσει ευνοϊκά το 

κοινό του και θα χρειαστεί να υποστηρίξει ιδέες, που γίνονται δεκτές και 

θεωρείται ότι ισχύουν. Αυτή του η φροντίδα θα τον οδηγήσει γενικά σε 

όσα µπορούν να διακρίνουν ως αλήθεια, και που σηµάδι τους είναι 

ακριβώς η επιδοκιµασία των άλλων. Σίγουρα, δεν πρόκειται για την 

«αρετή» και την «αλήθεια», όπως τα αντιλαµβάνονται οι φιλόσοφοι· 

πρόκειται όµως για την αρετή και για την αλήθεια, όπως την φαντάζονται 

οι άνθρωποι. Οι φιλόσοφοι, γράφει ο Ισοκράτης, «µας προτρέπουν να 

επιδιώξουµε την αρετή και την φρόνηση, που οι άλλοι την αγνοούν και οι 

ίδιοι τη συζητούν διαφωνώνταςú εγώ σας προτρέπω να επιδιώξετε την 
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αρετή που αναγνωρίζει ο κόσµος όλος1». Από δω κι εµπρός η ρητορική και 

η αρετή τα χέρια.  

Και να που ο Ισοκράτης, για να δώσει ένα παράδειγµα, διαλέγει µε τη 

σειρά του το θέµα της Ελένης, και το χρησιµοποιεί για να τοποθετηθεί 

απέναντι στο Γοργία. Τον κατηγορεί ότι έχοντας αναγγείλει εγκώµιο 

περιορίστηκε σε υπεράσπιση δικανικού τύπου. Ο ίδιος, για να δείξει τι 

ακριβώς εννοεί, επαινεί όλα όσα µπορούσαν να κινήσουν το θαυµασµό 

για την Ελένη: τη θεϊκή της γέννηση, τα κατορθώµατα εκείνων που 

εκστρατεύσαν για χάρη της, την οµορφιά µε την καθολική της δύναµη, τη 

λατρεία που της προσφέρεται, την επίδραση που άσκησε ενώνοντας την 

Ελλάδα εναντίον των βαρβάρων. Η ταχυδακτυλουργική ικανότητα του 

παλιού δασκάλου έχει εξαφανιστεί, και στη θέση της βλέπουµε την Ελένη 

να συσχετίζεται µε όλα όσα οι άνθρωποι επιδοκιµάζουν και 

αναγνωρίζουν ως αρετές. Ο ρήτορας που ήξερε να επιχειρηµατολογεί σε 

δύσκολες καταστάσεις παραχώρησε τη θέση του στον ικανό και 

αφοσιωµένο εκπαιδευτή. 

Μπορούµε εδώ να ζυγίσουµε, τι κερδίζουµε και τι χάνουµε. Η ρητορική 

διαφηµίστηκε τον 5ο αιώνα, στην Αθήνα, ως το κλειδί κάθε επιτυχίας, 

αλλά γρήγορα, από την άποψη της ηθικής, η παρουσία της προκάλεσε 

δυσφορία και συζητήσεις. Ήταν έργο ενός αθηναίου διδασκάλου, µαθητή 

κάποτε του Γοργία, να συµφιλιώσει τη δύναµη του λόγου µε την πρακτική 

και παραδοσιακή ηθική. Χάρη στον Ισοκράτη η ιδιαίτερη ουσία της 

ρητορικής διατηρήθηκε, συνδεδεµένη µε την ιδέα της κυρίαρχης κοινής 

γνώµης. 

Jacqueline de Romilly, Οι µεγάλοι σοφιστές στην Αθήνα του Περικλή,  

µτφρ. Ι. Κακριδής, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα 1994, σσ. 99-119 

  

 

                                                           
1  Ἰσοκράτους Περὶ ἀντιδόσεως 84: Οἱ µὲν γὰρ παρακαλοῦσιν ἐπὶ τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν 

φρόνησιν τὴν ὑπὸ τῶν ἄλλων µὲν ἀγνοουµένην, ὑπ� αὐτῶν δὲ τούτων ἀντιλεγοµένην, 
ἐγὼ δὲ ἐπὶ τὴν ὑπὸ πάντων ὁµολογουµένην. 
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Κείµενο 2α. Ο παιδαγωγικός Ισοκράτης και η στάση του απέναντι στη 

Ρητορική 

 

Ο Ισοκράτης ήταν ρήτωρ και διδάσκαλος στον τοµέα της 

Παιδαγωγικής Φιλοσοφίας και είδε και κατάλαβε ότι η Ρητορική δεν 

βαδίζει στο σωστό δρόµο µε το ενδεδειγµένο πρόγραµµα διδασκαλίας. 

Υποστήριζε ότι η Ρητορική δεν είναι κάποια εµπειρία, κάποια πρακτική 

που πρέπει να απορριφθεί, ασυζητητί µάλιστα. Φαίνεται ότι πρώτος πήρε 

την απόφαση να ιδρύσει Σχολή, όπου να διδάσκεται ο ορθός τρόπος και 

ρόλος της Ρητορικής και επί πλέον να εξετάζονται οι τρόποι πιθανής 

αναπτύξεως της Ρητορικής σε ένα σύστηµα Παιδαγωγικό. Όταν 

πραγµατοποίησε το σχέδιό του είχε ήδη συµπληρώσει µια δεκαετία 

δραστηριότητας σαν λογογράφος, εποµένως είχε σηµαντική εµπειρία. Πριν 

την δεκαετία αυτή ήταν µαθητής της Φιλοσοφίας και πιθανόν µαθητής του 

Σωκράτη. (Σηµ. τ. συγγραφέα: Η µαρτυρία του Πλουτάρχου, Βίοι Χ, 838.f: 

κατά την οποία ο Ισοκράτης «µελανειµονῶν τῇ ὑστεραίᾳ [του θανάτου 

του Σωκράτους] προῆλθε» αµφισβητείται για τη γνησιότητά της). Ο 

Ισοκράτης συνεδύασε την Φιλοσοφία µε την Ρητορική προσπαθώντας να 

εύρει έναν «τύπο» εκπαιδευτικής µεθόδου κατάλληλης για την εποχή του� 

όταν άνοιξε την Σχολή του, φρόντισε να εκδώσει ένα βιβλίο, που να 

εκθέτει το πρόγραµµα της διδασκαλίας του και αυτό το έργο ήταν ο Κατά 

Σοφιστών λόγος2. �  

Ο Ισοκράτης δεν πιστεύει ότι ο ρήτωρ είναι εκείνος που υποχρεωτικά 

έχει µαθητεύσει κοντά σε σοφιστή για να µάθει να οµιλεί, φρονεί ότι τον 

καλό οµιλητή τον κάνει η ευφυία του και η πρακτική εµπειρία: «Αἱ µὲν 

γὰρ δυνάµεις � γεγυµνασµένοις» (ΚΣ14). Βεβαίως ο δάσκαλος πρέπει να 

είναι ικανός να διδάξει την κατάλληλη µέθοδο στον µαθητή του, χωρίς να 

παραλείπει τίποτα και συγχρόνως να είναι ο ίδιος παράδειγµα 

χαρακτήρος και ικανότητος, γιατί ο µαθητής απαραιτήτως θα µιµηθεί τον 

διδάσκοντα (ΚΣ 17, 18). �  

                                                           
2  Στο έργο αυτό ελέγχει και κατηγορεί τους σοφιστές για τις προθέσεις τους, την τεχνική 

τους και την αξία τους. Ταυτόχρονα προβάλλει τις δικές του θέσεις για την πραγµατική 
Ρητορική και τον παιδαγωγικό τρόπο άσκησής της. 
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Η προσπάθεια που καταβάλλει για να πείσει, το περιβάλλον του ότι το 

κύριο µέρος της φιλοσοφίας του είναι η ηθική, είναι επίπονη, γιατί η φήµη 

της µέχρι τότε ρητορικής πρακτικής τον ακολουθεί σε όλα τα σχέδια και 

του αφαιρεί ένα µέρος από το κύρος των επιχειρηµάτων του. Πρέπει πολύ 

να κοπιάσει για να ξεριζώσει ό,τι ο Αθηναίος των αρχών του 4ου π.Χ. 

αιώνος πιστεύει. Απαιτεί από τους δασκάλους της πολιτικής ρητορείας 

λιγότερη οίηση και εντατικώτερη προσπάθεια για να έχουν καλά 

αποτελέσµατα γιατί «µεγάλας ποιοῦσι τὰς τέχνας οὐχ οἱ τολµῶντες 

ἀλαζονεύεσθαι περὶ αὐτῶν, ἀλλ� οἵτινες ἄν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑκάστη, τοῦτ� 

ἐξευρεῖν δυνηθῶσιν» (ΚΣ10). Η προσπάθειά του - πιστεύει - στο τέλος θα 

δώσει καρπούς (ΚΣ19) και θα γίνει κατανοητό ότι η φιλοσοφία του «πρὸς 

ἐπιείκειαν ἤ πρὸς ῥητορείαν ὠφελήσειεν» (ΚΣ21). Θα παραδεχθεί ο 

καχύποπτος πολίτης ότι η ρητορική είναι χρήσιµη γιατί βοηθεί τον 

άνθρωπο να αποκτήσει ηθικές αρχές. ∆εν τον αποµακρύνει εποµένως από 

αυτήν. Και κάτι επίσης σπουδαίο: οι ηθικές αρχές δεν µπορούν να δοθούν 

µε διδακτική µέθοδο, παρά µόνο µε «τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν 

ἐπιµέλειαν» µπορούν να γίνουν κατανοητές και οι διδασκόµενοι να 

ασκηθούν στην χρήση αυτών. 

Νικ. ∆. ∆ηµητριάδης, Η ανατοµία της Ρητορικής, Η «διαφωνία» Πλάτωνος  
και Ισοκράτους, εκδ. Μιχαλά, Αθήνα 1983 

 

 

Κείµενο 2β. Η «φιλοσοφία» του διδασκάλου Ισοκράτη 

 

Ο Ισοκράτης διδάσκει στη σχολή του «φιλοσοφία». Η φιλοσοφία του 

όµως δεν είναι ούτε οντολογία, ούτε γνωσιολογία, είναι αποκλειστικά και 

µόνο φιλοσοφία της πράξης και, ακόµη ειδικότερα παιδεία πρὸς 
πολιτικὴν ἀρετὴν.  � Ο νέος δεν πρέπει να γίνει φιλόσοφος, πρέπει να 

γίνει άνθρωπος. Να µπορή να κρατηθή µέσα στην πολιτεία, να κρατήση 

έπιτα µε τη σειρά του την πολιτεία, µέσα στην αδιάκοπη ανταλλαγή 

στοιχείων ανάµεσα στο άτοµο και στην πολιτεία να έχη κάτι να δώση, 

κάτι να πάρη. Μια τέτοια αγωγή ούτε το άτοµο υπερτιµά, ούτε την 
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πολιτείαú περισσότερο από τις δυο αυτές ετερότητες, τελικό σκοπό της έχει 

τον ανθρωπισµό, την ισόρροπη ανάπτυξη των δυνάµεων του ανθρώπου 

όχι σε µιαν ενότητα αθροισµατική, αλλά σε ένα σύνολο αξεδιάλυτα 

ενιαίο. Για το σκοπό αυτό της αγωγής, η φιλοσοφία, όπως την ασκούσαν 

οι Σωκρατικοί, οι σοφιστές και οι µεταφυσικοί, δεν έχει καµιάν αξία . 

Εκείνο που χρειάζεται είναι η µορφολογική αγωγή του νέου. Αλλά για να 

δηµιουργηθή αυτή η ανθρωπιστική συνείδηση είναι απαραίτητες τρεις 

προϋποθέσεις: Πρώτα και κύρια, οι φυσικές ικανότητες του νέου. Έπειτα 

πρέπει να έρθη η αγωγή και τρίτη να προστεθή η πείρα. «Λέµε λοιπόν πως 

αυτοί που θα ξεχωρίσουν ή στους λόγους ή στις πράξεις ή στις άλλες 

µορφές ζωής πρέπει πρώτα να είναι από την ίδια τους τη φύση φτιαγµένοι 

καλά για ό,τι έχουν διαλέξει, έπειτα να µορφωθούν και να καταχτήσουν 

την επιστήµη, όποια είναι για καθένα τους, και τρίτο να εξασκηθούν και 

να γυµναστούν στη χρησιµοποίησή της και στην πείρα της. Γιατί από αυτό 

γίνονται τέλειοι σε όλες τις µορφές ζωής και ξεχωρίζουν πολύ από τους 

άλλους»3. 

Βασιλείου Λαούρδα, Ο Ισοκράτης και η εποχή του, Παιδ. Ινστ.  

Επιστηµονική Βιβλ/κη, ΟΕ∆Β, Αθήναι 1966, σσ. 42-43 

 
 
Κείµενο 3. Η φιλειρηνική ιδεολογία του Ισοκράτη 

 

Όπως είχε συµβή και µε τους άλλους ηγεµόνες, που τους είχε καλέσει 

για πανελλήνια πολιτική, στο πρόσωπο του Φιλίππου ο Ισοκράτης δε 

θαυµάζει ούτε το µακεδονικό λαό, ούτε και την οργάνωση του 

µακεδονικού κράτους. Ο λαός - αυτό είναι βασική του πεποίθηση - είναι 

µονάχα το υλικό, που παίρνει τη µορφή του πάντα από τον ηγεµόνα και 

το πολίτευµα - ως ιστορικός παράγοντας δεν έχει σηµασία. Εκείνα που 

δρουν µέσα στην ιστορία είναι οι πολιτειακές µορφές και η 

προσωπικότητα του ηγέτη.  

                                                           
3  Βλ. Ἰσοκράτους Κατά Σοφιστῶν 13 - 15. 
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Το Μακεδονικό κράτος υπήρχε και πριν, αλλά τι ήταν και τι θα 

εξακολουθούσε να έµενε δίχως το Φίλιππο!4 ∆εν µένει τώρα πια παρά να 

αποφευχθή η επανάληψη των εχθροπραξιών Αθήνας και Μακεδονίας και 

η καταπληκτική δραστηριότητα του Φιλίππου να διοχετευθεί σε 

γενικότερους και πιο ελληνικούς σκοπούς.  

Ο Ισοκράτης ξαναπαίρνει το παλαιό πρόγραµµα του «Πανηγυρικοῦ» 

και των επιστολών προς τους διάφορους ηγεµόνες: Τα µεγαλύτερα κράτη 

της Ελλάδας βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Η περσική διπλωµατία 

παρεµβαίνει διαρκώς στην ελληνική πολιτική ζωή � θα φέρη στο τέλος τον 

Ελληνισµό αυτή η απαθλίωση; Και όµως η σωτηρία είναι τόσο εύκολη και 

τόσο απλή: Να ενωθούν οι Έλληνες � Για την ένωση αυτή ο µόνος τώρα 

ικανός και ο µόνος υποχρεωµένος από τις ίδιες τις αρετές του να φροντίση 

είναι ο Φίλιππος. � Όλες οι συνθήκες και οι αντικειµενικές (η κατάσταση 

της Ελλάδας) και οι υποκειµενικές (οι δικές του ικανότητες) είναι 

απόλυτα ευνοϊκές. Πανελλήνιες ελπίδες είχαν ξεσηκώσει παλαιότερα και 

οι επιτυχίες άλλων ηγεµόνων, του Ιάσονα, του ∆ιονυσίου, του Αρχίδαµου. 

Ο Φίλιππος όµως είναι ο µόνος ικανός να πραγµατοποιήση τους 

πανελλήνιους πόθους, γιατί ανώτερος σε τούτο από κάθε άλλον ηγέτη, δεν 

είναι µόνο στρατιωτικά ασυναγώνιστος, είναι και ηθικά ο πρώτος στην 

Ελλάδα: Βλαστάρι από τη γενιά των Ηρακλειδών, φίλος του Ελληνισµού, 

δίκαιος, συνετός, µε πολυάριθµους και ικανότατους συνεργάτες, δεν είναι 

πια ο δυνατός που θα µπορέση, αλλά ο διαλεχτός που πρέπει να ενώση 

την Ελλάδα. Η προσωπικότητα του Φιλίππου ωριµάζει βαθµιαία µέσα στο 

υπόµνηµα του Ισοκράτη, από τις στρατιωτικές επιτυχίες του, στους 

διπλωµατικούς του συνδυασµούς, από κει στην ηρακλείδεια καταγωγή 

                                                           
4  Ο Ισοκράτης χαρακτηρίζει τους Μακεδόνες ως έθνος οὐχ ὁµόφυλον («Πρὸς Φίλιππον» 

§108) αλλά το Φίλιππον συνδέοντάς τον µε τον Ηρακλή τον παρουσιάζει Έλληνα. Η 
στάση εποµένως του Ισοκράτη απέναντι στους Μακεδόνες είναι όµοια µε τη στάση του 
∆ηµοσθένη.  

 Όπως απέδειξε ο Α. Κεραµόπουλος, Οι βάρβαροι Μακεδόνες του ∆ηµοσθένους. Εις 
µνήµην Σπ. Λάµπρου, 1935, σσ. 63-67, ο χαρακτηρισµός των Μακεδόνων ως βαρβάρων 
από τον ∆ηµοσθένη δε στηρίζεται σε φυλετικά αλλά πολιτιστικά κριτήρια - οι 
Μακεδόνες είναι βάρβαροι όχι γιατί δεν είναι ὁµόαιµοι µε τους Έλληνες της Στερεάς 
Ελλάδας, αλλά γιατί βρίσκονται σε πολύ χαµηλή πολιτιστική βαθµίδα. Βλ. και Α. 
∆ασκαλάκη, Ο Ισοκράτης και τα περί οὐχ ὁµοφύλου γένους των Μακεδόνων. Αθηνά 
55, 1951. 
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και στον «φιλελληνισµό» του, για να ακεραιωθή τελικά στη θεοφιλία των 

τελευταίων παραγράφων ...  

Τέτοιος ήταν ο ηγεµόνας που γύρευε ο Ισοκράτης, και όλες εκείνες οι 

εκκλήσεις του προς το Νικοκλή, τον Ιάσονα, το ∆ιονύσιο ή τον Αρχίδαµο 

γίνονται τώρα τα σκαλοπάτια µονάχα προς την τελική κατάχτηση της 

µορφής του ηγέτη. Η αγάπη του για τον Αλκιβιάδη ήταν αγάπη για τον 

ξεχωριστό, που έσπαζε τα δεσµά της συµβατικότητας, της άφτερης ζωής. 

Οι ελπίδες που στήριξε στον Ιάσονα ήταν ελπίδες στηριγµένες στην 

αλύγιστη δύναµη και στη σκληρότητα του Θεσσαλού ηγεµόνα. 

Πνευµατικότερη υφή είχε  η κύρια αρετή του ∆ιονύσου, η επιδεξιότητά 

του. Περισσότερο τώρα από την προσωπικότητα που χάνεται στο άµετρο, 

µη µπορώντας  να ζήση µέσα στο µέτρο, ή από την προσωπικότητα που 

ξεπερνάει το µέτρο  µε τη δύναµη και τη σκληρότητά της, από την 

προσωπικότητα τέλος που ελίσσεται γύρω στο µέτρο, η αναζήτηση της 

ιδανικής µορφής  εφησυχάζει στην προσωπικότητα που ενσαρκώνει το 

µέτρο, στον Έλληνα την καταγωγή και µε ελληνική συνείδηση βασιλιά της 

Μακεδονίας. Αν ο Φίλιππος είναι έτσι πραγµατικά, όπως περιγράφεται 

από τον Ισοκράτη, αµφιβάλλει γι� αυτό και ο ίδιος ο συγγραφέας της 

επιστολής-υποµνήµατος. Για τους δισταγµούς που έχει είναι 

χαραχτηριστικό το εύρηµα που χρησιµοποιεί από τις πρώτες κιόλας 

παραγράφους της επιστολής του, βάζοντας να λένε άλλοι όσα ασφαλώς ο 

ίδιος σκέφτεται για την πολιτική του Φιλίππου5: «∆ε θα διστάσω όµως να 

σου φανερώσω µε τι απόψεις µε δυσαρέστησαν µερικά πρόσωπα από το 

περιβάλλον µου. Νοµίζω άλλωστε πως κάπως θα ωφελήση. Όταν τους 

ανακοίνωσα πως πρόκειται να σου στείλω ένα λόγο που δε θα είχε καµιά 

επιδεικτική πρόθεση, ούτε θα εγκωµίαζε τους πολέµους που έκανες, αλλά 

που θα προσπαθούσε να σε κάνη να στραφής σε πράξεις περισσότερο 

ελληνικές, καλύτερες και πιο ωφέλιµες απ� ό,τι ως τώρα έτυχε να 

προτιµήσης, τόσο ξαφνιάστηκαν, µήπως από τα γεράµατα δεν ξέρω τι 

κάνω, ώστε τόλµησαν να µου κάνουν παρατήρηση, πράγµα που δεν το 

συνήθιζαν άλλοτε, και να µου λεν πως ασχολούµαι µε απίθανα και 

                                                           
5  Η µετάφραση του χωρίου από τον «Φίλιππον» είναι από το Λαούρδα Βασ., Ισοκράτους 

Φίλιππος, Εισαγωγή, µετάφρασις και σηµειώσεις, Αθήναι, 1939. 
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εντελώς παράλογα πράγµατα, «που πρόκειται στο Φίλιππο να στείλης 

λόγο συµβουλευτικό .. που κι αν παλαιότερα θεωρούσε τον εαυτό του 

λιγότερο ικανό από άλλου να βρίσκη το σωστό, τώρα επειδή είναι πολύ 

µεγάλα όσα έγιναν, δεν είναι  δυνατό να µη νοµίζη πως είναι ικανός να 

σκέφτεται καλύτερα από τους άλλους � δε νοµίζης πως εκείνος που πολλά 

και µεγάλα πραγµατοποίησε, πως θα χαρακτηρίση πολύ ανόητο τον 

αποστολέα του φυλλαδίου;» (Φίλιππος, 17-22). Επίσης  µεγάλη ανησυχία 

διατυπώνει και πιο κάτω: «Υποστηρίζω πως πρέπει τους Έλληνες να τους 

ευεργετής, στους Μακεδόνες να βασιλεύης και τους βαρβάρους όσο το 

δυνατόν περισσότερο να εξουσιάζης. Αν ακολουθήσης αυτή την πολιτική, 

όλοι θα σε ευγνωµονούν - οι Έλληνες για τα καλά που τους έκανες, οι 

Μακεδόνες, αν τους κυβερνάς ως βασιλιάς και όχι ως τύραννος και τα 

υπόλοιπα έθνη, αν χάρη σε σένα απαλλαγούν από βαρβαρικές δυναστείες 

και τεθούν υπό την προστασία των Ελλήνων» (154). Πώς θα µπορούσε 

άλλωστε τόσο εύκολα να δεχτή ο υπερπολιτισµένος Αθηναίος του 4ου 

αιώνα τη θυελλώδη µορφή του Μακεδόνα βασιλιά; �  

Ο Φίλιππος του λόγου δεν είναι ο Φίλιππος ο πραγµατικός. Είναι ένας 

παιδαγωγικός µύθος υψωµένος µπροστά στο Μακεδόνα βασιλιά και 

κλείνει µέσα του όλες τις ανησυχίες, τις ελπίδες και τα ιδανικά του 

Αθηναίου πολιτικού.  

Τον ιδανικό ηγέτη τον ζήτησε πολύ τις πρώτες δεκαετίες του 4 αιώνα η 

ελληνική ψυχή. Οι γενικές γραµµές του ιδανικού  αυτού τύπου δε 

διαφέρουν και πολύ από τα χαρακτηριστικά που συνιστούν την ιδανική 

µορφή του ηγέτη, όπως τον προβάλλει ο Ισοκράτης. 

Βασιλείου Λαούρδα, Ο Ισοκράτης και η εποχή του, Παιδ. Ινστ.  

Επιστηµονική Βιβλ/κη, ΟΕ∆Β, Αθήναι 1966, σσ. 110-115 

 

 

Κείµενο 4. Το ιστορικό παράδειγµα ως στοιχείο της παιδαγωγικής 

µεθόδου του Ισοκράτη 

 

Η ιστορία, που ως τρίτο µάθηµα συµπληρώνει το πρόγραµµα της 

σχολής του Ισοκράτη, δεν είναι ύλη γνωστική, αλλά «παραδειγµατική».  
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Το ιστορικό ενδιαφέρον που φάνηκε πως θα συνεχιζόταν ύστερα από 

τον πρώτο ευρετή του, τον Ηρόδοτο, παραµερίστηκε πολύ γρήγορα στην 

κλασική Αθήνα. Η ιστορική γνώση έγινε υλικό αγαθό και αναµείχτηκε 

στην τριβή της καθηµερινής ζωής, ως όπλο πολιτικής δράσης, ηθικής 

διάπλασης και εθνικής πολιτικής. Στον Ισοκράτη το ιστορικό υλικό και η 

µυθική παράδοση έχουν παραδειγµατικό χαρακτήρα, ενσαρκώνουν ένα 

νόηµα, αυτό που θέλει να τους δώση ο συγγραφέας. Ο ίδιος άλλωστε 

ζήτησε και θεωρητικά να θεµελιώση το πολυσήµαντο αυτό του ιστορικού 

περιστατικού: Το να ερµηνεύση τη µια φορά έτσι και την άλλη 

διαφορετικά την ίδια παράδοση δεν είναι αντίφαση, αλλά «ψευδολογία» 

που µπορεί «µετά παιδείας» να ωφελή ή να ευχαριστή τους ακροατές. Η 

αντίληψη αυτή είναι ειδικά ελληνική, γιατί η παιδεία στην Ελλάδα δεν 

ήταν κανονιστική, όπως είναι στα χρόνια µας, ήταν «υποδειγµατική», 

στηριζότανε µόνο στην παραδειγµατική προβολή ιδανικών � στο θέατρο, 

στην τέχνη, στη ζωή. Ο νέος µέσα στην ελληνική πολιτεία δε «µάθαινε» και 

δε συµµόρφωνε τη ζωή του µε κανόνες αγωγής, που δίνονταν απέξω, αλλά 

ανυψωνόταν βαθµιαία, έβρισκε τη µοίρα της ζωής του ακολουθώντας µε 

αναγκαιότητα τις µυθικές µορφές που πρόσφερε η ζωή γύρω του. 

Βασιλείου Λαούρδα, Ο Ισοκράτης και η εποχή του, Παιδ. Ινστ.  

Επιστηµονική Βιβλ/κη, ΟΕ∆Β, Αθήναι 1966, σσ. 50-51 

 
 
Κείµενο 5. Ο Ισοκράτης ως «διδάσκαλος» 

 

Η σύγχρονος περί Ισοκράτους αντίληψις, η οποία δια πρώτην φοράν 

µετά από αιώνας ετοποθέτησεν ορθώς το πολιτικόν περιεχόµενον των 

έργων του και ηξιολόγησεν την σηµασίαν του δια την ιστορία του 4ου αι., - 

εν αντιθέσει προς την παλαιοτέραν άποψιν, η οποία έβλεπεν εις αυτόν 

µόνον τον ηθικολόγον, - ετόνισεν µονοµερώς τον συγγραφέα και τον 

δηµοσιολόγον εις βάρος του διδασκάλου και δεν κατέστησεν επαρκώς 

σαφές ότι ολόκληρον το συγγραφικόν του έργον, ως και εκείνο του 

Πλάτωνος και του Αριστοτέλους, ήτο εις την υπηρεσίαν του παιδευτικού 

προγράµµατος της σχολής του. Βεβαίως ο Ισοκράτης ήθελε µε τα έργα του 
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να επιδράση και πέραν των ορίων του κύκλου των µαθητών του- και οι 

οποίοι ουδέποτε είχον απολαύσει την διδασκαλίαν του. Συγχρόνως όµως 

οι πολιτικοί του «λόγοι» αποτελούν υποδείγµατα του νέου είδους 

ρητορικότητος, το οποίον εδίδασκεν εις την σχολήν του. Ο ίδιος εις τον 

«περί αντιδόσεως» λόγον του εξήγησεν εις ευρύτερον κύκλον αργότερον, 

επί τη βάσει κατ� επιλογήν χωρίων εκ των κυριωτέρων λόγων του, το είδος 

αυτό της διδασκαλίας του. Οι λόγοι αυτοί υποτίθεται ότι ήσαν 

υποδείγµατα τόσον κατά το περιεχόµενον όσον και κατά την µορφήν. Θα 

πρέπει να το έχωµεν αυτό διαρκώς υπόψη εφ� όσον θέλοµεν να 

σχηµατίσωµεν µίαν εικόνα � επί τη βάσει των µοναδικών αυτών στοιχείων 

που διαθέτοµεν � περί της ουσίας της µορφώσεως που έδιδεν. Ευτυχώς, 

χάρις εις την συνήθειάν του να µας λέγη εις κάθε παρουσιαζόµενην 

ευκαιρίαν τας σκέψεις του περί αυτού που εκφράζει και περί του πώς και 

διατί το εκφράζει, έχει οµιλήσει πολλαπλώς περί της τέχνης του και των 

στόχων του ως παιδαγωγούú ήδη εις την αρχήν της δράσεώς του 

συνέγραψεν πλείονα «προγραµµατικά» έργα δια να προσδιορίση µε 

σαφήνειαν την θέσιν του έναντι των λοιπών εκπροσώπων της συγχρόνου 

εκπαιδεύσεως. Αυτά θα πρέπει να έχωµεν ως αφετηρίαν δια να 

αντιληφθώµεν ορθώς την παιδείαν του Ισοκράτους εν τω πλαισίω της όλης 

δραστηριότητός του. 

Jaeger Werner, Παιδεία Η µόρφωσις του Έλληνος ανθρώπου,  
µτφρ. Γ. Π. Βερροίου, τόµος Γ΄, εκδ. «Παιδεία», Αθήναι 1974, σ. 136 

 

Κείµενο 6.   

ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

Εις το όνοµα της Αγίας και Οµοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος  

Β' Ψήφισµα της 6ης Μαρτίου 1986 της ΣΤ' Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων  
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ   Οργάνωση και λειτουργίες της Πολιτείας 

ΤΜΗΜΑ Γ΄.  Βουλή 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ:  Ανάδειξη και συγκρότηση της Βουλής  

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆ΕΥΤΕΡΟ:  Κωλύµατα και ασυµβίβαστα των βουλευτών  

Άρθρο 55  

1. Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής απαιτείται να είναι Έλληνας πολίτης, 

να έχει τη νόµιµη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το 

εικοστό πέµπτο έτος της ηλικίας του κατά την ηµέρα της εκλογής. 

2. Βουλευτής που στερήθηκε κάποιο από τα παραπάνω προσόντα 

εκπίπτει αυτοδικαίως από το βουλευτικό αξίωµα. 
 

Άρθρο 57  

1. Τα καθήκοντα του βουλευτή είναι ασυµβίβαστα µε τα έργα ή την 

ιδιότητα µέλους του διοικητικού συµβουλίου, διοικητή, γενικού 

διευθυντή, ή των αναπληρωτών τους, ή υπαλλήλου εµπορικής εταιρίας 

ή επιχείρησης που απολαµβάνει ειδικά προνόµια ή κρατική 

επιχορήγηση ή προς την οποία παραχωρήθηκε δηµόσια επιχείρηση. 

2. Οι βουλευτές δεν µπορούν να αναλαµβάνουν προµήθειες, µελέτες ή την 

εκτέλεση έργων του Κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης 

ή άλλων νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή δηµόσιων ή 

δηµοτικών επιχειρήσεων και ενοικιάσεις δηµόσιων ή δηµοτικών φόρων, 

ούτε να µισθώνουν ακίνητα που ανήκουν στα προαναφερόµενα 

πρόσωπα ή να δέχονται παραχωρήσεις κάθε µορφής στα ακίνητα αυτά. 

Η παράβαση των διατάξεων αυτής της παραγράφου συνεπάγεται 

έκπτωση από το βουλευτικό αξίωµα και ακυρότητα των πράξεων.  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ:  Καθήκοντα και δικαιώµατα των βουλευτών  

΄Αρθρο 59  

1. Οι βουλευτές πριν αναλάβουν τα καθήκοντά τους δίνουν στο 

Βουλευτήριο και σε δηµόσια συνεδρίαση τον ακόλουθο όρκο: 

"Ορκίζοµαι στο όνοµα της Αγίας και Οµοούσιας και Αδιαίρετης 

Τριάδας να είµαι πιστός στην Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, 
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να υπακούω στο Σύνταγµα και τους νόµους και να εκπληρώνω 

ευσυνείδητα τα καθήκοντά µου". 

2. Αλλόθρησκοι ή ετερόδοξοι βουλευτές δίνουν τον ίδιο όρκο σύµφωνα 

µε τον τύπο της δικής τους θρησκείας ή του δικού τους δόγµατος. 

3. Βουλευτές που ανακηρύσσονται όταν η Βουλή απουσιάζει δίνουν τον 

όρκο στο Τµήµα της που λειτουργεί. 

 

Άρθρο 60  

1. Οι βουλευτές έχουν απεριόριστο το δικαίωµα της γνώµης και ψήφου 

κατά συνείδηση. 

2. Η παραίτηση από το βουλευτικό αξίωµα είναι δικαίωµα του βουλευτή, 

συντελείται µόλις ο βουλευτής υποβάλλει γραπτή δήλωση στον 

Πρόεδρο της Βουλής και δεν ανακαλείται. 
 

Άρθρο 61  

1. Ο βουλευτής δεν καταδιώκεται ούτε εξετάζεται µε οποιονδήποτε τρόπο 

για γνώµη ή ψήφο που έδωσε κατά την άσκηση των βουλευτικών 

καθηκόντων. 

2. Ο βουλευτής διώκεται µόνο για συκοφαντική δυσφήµηση, κατά το νόµο, 
ύστερα από άδεια της Βουλής. Αρµόδιο για την εκδίκαση είναι το 
Εφετείο. Η άδεια θεωρείται ότι οριστικά δεν δόθηκε, αν η Βουλή δεν 
αποφανθεί µέσα σε σαράντα πέντε ηµέρες αφότου η έγκλιση περιήλθε 
στον Πρόεδρο της Βουλής. Αν η Βουλή αρνηθεί να δώσει την άδεια ή αν 
περάσει άπρακτη η προθεσµία, η πράξη θεωρείται ανέγκλητη. Η 
παράγραφος αυτή έχει εφαρµογή από την προσεχή βουλευτική περίοδο. 

3. Ο βουλευτής δεν έχει υποχρέωση µαρτυρίας για πληροφορίες που 
περιήλθαν σ' αυτόν ή δόθηκαν από αυτόν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του, ούτε για πρόσωπα που του εµπιστεύθηκαν τις 
πληροφορίες ή στα οποία αυτός τις έδωσε. 

 

Άρθρο 62  
1. Όσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος ο βουλευτής δεν διώκεται ούτε 

συλλαµβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε µε άλλο τρόπο περιορίζεται 
χωρίς άδεια του Σώµατος. Επίσης δεν διώκεται για πολιτικά εγκλήµατα 
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βουλευτής της Βουλής που διαλύθηκε, από τη διάλυσή της και έως την 
ανακήρυξη των βουλευτών της νέας Βουλής. 

 

Άρθρο 63  
1. Οι βουλευτές, για την άσκηση του λειτουργήµατός τους, δικαιούνται 

από το ∆ηµόσιο αποζηµίωση και δαπάνες. Το ύψος τους καθορίζεται µε 
απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής. 

 

 
Η Βουλή των Ελλήνων σήµερα  

Κείµενο 7.   

Θεσµική Οργάνωση και Λειτουργία της Βουλής των Ελλήνων 

Ι. Η ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ, Η ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΚΑΙ Η ∆ΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  

Α. Η εκλογή των βουλευτών (΄Αρθρα 51-58 Συντ.)  
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα του 1975, οι βουλευτές εκλέγονται µε άµεση, 
καθολική, µυστική και υποχρεωτική ψηφοφορία για τέσσερα συνεχή έτη. Οι 
εκλογές είναι γενικές, διενεργούνται µέσα σε τριάντα ηµέρες από τη λήξη της 
βουλευτικής περιόδου ή από τη διάλυση της Βουλής και διεξάγονται 
ταυτόχρονα σε όλη τη χώρα. Το Σύνταγµα δεν καθιερώνει συγκεκριµένο 
εκλογικό σύστηµα ούτε καθορίζει τις εκλογικές περιφέρειες. Οι σχετικές 
ρυθµίσεις γίνονται µε νόµο που ψηφίζεται από την Ολοµέλεια της Βουλής.  
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα και την ισχύουσα εκλογική νοµοθεσία ο αριθµός 
των βουλευτών ανέρχεται στους 300 από τους οποίους οι 12 είναι βουλευτές 
Επικρατείας (δηλ. βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται ενιαίως σε όλη την 
επικράτεια, σε συνάρτηση µε την εκλογική δύναµη των κοµµάτων).  
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Για να εκλεγεί κανείς βουλευτής πρέπει να είναι ΄Ελληνας πολίτης, να έχει τη 
νόµιµη ικανότητα να εκλέγει και να έχει συµπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας 
του. Πρέπει επίσης να µην εµπίπτει στα κωλύµατα του άρθρου 56 του 
Συντάγµατος. Εάν υφίσταται κώλυµα, πρέπει να παραιτηθεί πριν ανακηρυχθεί 
υποψήφιος βουλευτής. Παράλληλα, το Σύνταγµα καθιερώνει στο άρθρο 57 το 
ασυµβίβαστο του βουλευτικού αξιώµατος µε διάφορες ιδιότητες και έργα. Στην 
περίπτωση αυτή ο βουλευτής έχει δικαίωµα επιλογής µετά την εκλογή του.  
Ο έλεγχος του κύρους των εκλογών ανατίθεται στο κατά το άρθρο 100 του 
Συντάγµατος.  
 

Β. Καθήκοντα και δικαιώµατα των βουλευτών  

Οι βουλευτές πριν από την ανάληψη των καθηκόντων τους δίνουν, σε 
δηµόσια συνεδρίαση στο Βουλευτήριο, όρκο ότι θα είναι πιστοί στην 
Πατρίδα και το δηµοκρατικό πολίτευµα, θα υπακούουν στο Σύνταγµα και 
στους νόµους και θα εκπληρώνουν ευσυνείδητα τα καθήκοντά τους.  
Οι βουλευτές, σύµφωνα µε το Σύνταγµα, αντιπροσωπεύουν το ΄Εθνος και 
έχουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους απεριόριστο δικαίωµα γνώµης 
και ψήφου. Επίσης έχουν ορισµένα προνόµια (ασυλίες) που συνδέονται µε το 
λειτούργηµά τους. Τα προνόµια αυτά είναι:  
α)  το ανεύθυνο των βουλευτών, για γνώµη ή ψήφο που έδωσαν κατά την 

άσκηση των καθηκόντων τους (εξαιρείται η συκοφαντική δυσφήµιση, 
οπότε χρειάζεται, για ενδεχόµενη δίωξη, άδεια της Βουλής).  

β)  το ακαταδίωκτο των βουλευτών. ΄Οσο διαρκεί η βουλευτική περίοδος οι 
βουλευτές δεν διώκονται ούτε συλλαµβάνονται ούτε φυλακίζονται ούτε µε 
άλλο τρόπο περιορίζονται χωρίς άδεια της Βουλής. Εξαιρούνται τα 
αυτόφωρα κακουργήµατα.  

Τα µέλη του κοινοβουλίου, προκειµένου να είναι ανεξάρτητα κατά την 
άσκηση των καθηκόντων τους, δικαιούνται βουλευτική αποζηµίωση και 
ατέλειες, που προσδιορίζονται µε απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής. (�) 
 

ΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ 

(�) 
Β. Οι συνεδριάσεις της Βουλής (΄Αρθρα 66, 67 Συντ., 53-61 Κ.Β.)  
Η Βουλή συνεδριάζει στο Βουλευτήριο. Οι συνεδριάσεις είναι δηµόσιες. Η 
Βουλή µπορεί, κατ' εξαίρεση, να διασκεφθεί και σε µυστική συνεδρίαση, µε 
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απόφασή της που λαµβάνεται - σε µυστική συνεδρίαση - µετά από πρόταση 
της Κυβέρνησης ή δεκαπέντε βουλευτών.  
Οι υπουργοί και υφυπουργοί έχουν ελεύθερη είσοδο στις συνεδριάσεις της 
Βουλής και ακούγονται όποτε ζητήσουν τον λόγο. Την παρουσία εξ άλλου 
του αρµόδιου υπουργού ή υφυπουργού καθώς και κάθε δηµόσιου λειτουργού, 
µπορούν να ζητήσουν τόσο η Βουλή όσο και οι κοινοβουλευτικές επιτροπές.  
Οι αποφάσεις της Βουλής λαµβάνονται κατά κανόνα µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών, η οποία όµως δεν µπορεί να είναι 
µικρότερη από το ένα τέταρτο του όλου αριθµού των βουλευτών. Σε 
ορισµένες περιπτώσεις, όµως, το Σύνταγµα απαιτεί αυξηµένη πλειοψηφία 
(συνήθως την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθµού των βουλευτών).  
 

ΙΙΙ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ  

(�) 
Β. Η Βουλή ψηφίζει τους νόµους (΄Αρθρα 73-77 Συντ., 84-123 Κ.Β.)  
Σύµφωνα µε το Σύνταγµα, το δικαίωµα της πρότασης των νόµων ανήκει στη 
Βουλή και στην Κυβέρνηση. Ειδικότερα οι βουλευτές υποβάλλουν στη Βουλή 
προτάσεις νόµων, τροπολογίες και προσθήκες, ενώ η κυβέρνηση υποβάλλει 
νοµοσχέδια, τροπολογίες και προσθήκες. Τόσο οι προτάσεις όσο και τα 
σχέδια νόµων πρέπει να συνοδεύονται υποχρεωτικά από αιτιολογική έκθεση 
που να περιέχει τους λόγους και τους σκοπούς των ρυθµίσεων που 
προτείνονται. ΄Οταν τα νοµοσχέδια ή οι προτάσεις νόµων συνεπάγονται 
επιβάρυνση του προϋπολογισµού πρέπει να συνοδεύονται και από έκθεση 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που προσδιορίζει τη σχετική δαπάνη.  
Τα σχέδια και οι προτάσεις νόµων που κατατίθενται στη Βουλή 
παραπέµπονται για επεξεργασία και εξέταση στην αρµόδια επιτροπή (διαρκή 
ή ειδική), η οποία συντάσσει και υποβάλλει στη Βουλή σχετική έκθεση.  
Η συζήτηση και η ψήφιση των σχεδίων και προτάσεων νόµων γίνονται σε 
τρεις φάσεις : κατ' αρχήν, κατ' άρθρο και στο σύνολο. Υπάρχουν όµως και 
συνοπτικές νοµοθετικές διαδικασίες, όπως η ψήφιση σχεδίων και προτάσεων 
νόµων χωρίς συζήτηση ή µε περιορισµένη συζήτηση ή µε τις διαδικασίες είτε 
του επείγοντος είτε του κατεπείγοντος. (�) 
 
Ζ. Η Βουλή ελέγχει την Κυβέρνηση (΄Αρθρα 68-70 Συντ., 41Α και 124-149 
Κ.Β.)  
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Η Βουλή ασκεί έλεγχο στη δράση της Κυβέρνησης ως συλλογικού οργάνου 
καθώς και στη δράση καθενός από τα µέλη της. Υπάρχουν τέσσερις µορφές 
κοινοβουλευτικού ελέγχου:  
α) Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται κατ' αρχήν από τη Βουλή σε 
Ολοµέλεια δύο τουλάχιστον φορές την εβδοµάδα (Τρίτη και Παρασκευή). Τα 
µέσα άσκησης κοινοβουλευτικού ελέγχου είναι:  
1. Οι αναφορές: Υποβάλλονται γραπτώς από άτοµα ή συλλογικούς φορείς και 
παρουσιάζονται από βουλευτή ή παραδίδονται στον Πρόεδρο της Βουλής. 
Απαντήσεις στις αναφορές δίνουν οι καθ' ύλην αρµόδιοι υπουργοί.  
2. Οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων. Υποβάλλονται γραπτώς από βουλευτές 
και αφορούν την κατάθεση εγγράφων που σχετίζονται γενικά µε δηµόσια 
υπόθεση. Ο αρµόδιος υπουργός οφείλει είτε να αποστείλει στη Βουλή τα 
ζητούµενα έγγραφα είτε να αιτιολογήσει τυχόν αδυναµία κατάθεσης.  
3. Οι ερωτήσεις. Απευθύνονται γραπτώς από τους βουλευτές στους αρµόδιους 
υπουργούς και µπορούν να αφορούν οποιαδήποτε δηµόσια υπόθεση. Οι 
υπουργοί οφείλουν να απαντούν γραπτώς. Αν δεν απαντήσουν ή απαντήσουν 
εκπρόθεσµα, οι ερωτήσεις εγγράφονται στην ηµερήσια διάταξη κατά τη σειρά 
της καταχώρησής τους.  
4. Οι επίκαιρες ερωτήσεις. Πρόκειται για καινοτοµία του νέου Κανονισµού 
της Βουλής. Αφορούν ζητήµατα άµεσης επικαιρότητας και η συζήτησή τους 
γίνεται κάθε Παρασκευή, µε επιλογή των προέδρων των κοινοβουλευτικών 
οµάδων.  
5. Οι επερωτήσεις. Αποτελούν εντονότερη µορφή ελέγχου από τις ερωτήσεις 
διότι συνήθως µε αυτές ασκείται κριτική ή αποδίδεται µοµφή στην Κυβέρνηση 
για συγκεκριµένες πράξεις ή παραλείψεις της. Σε επερωτήσεις µπορούν να 
µετατραπούν υπό όρους και οι ερωτήσεις ή οι αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων. 
Η διαδικασία των επερωτήσεων είναι προφορική. Η Βουλή µπορεί να λάβει 
απόφαση για τη γενίκευση της συζήτησης µιας επερώτησης, αλλά δεν 
επακολουθεί ψηφοφορία.  
6. Οι επίκαιρες επερωτήσεις. Πρόκειται για ειδική µορφή επερωτήσεων που 
αφορούν, όπως και οι επίκαιρες ερωτήσεις, θέµατα άµεσης επικαιρότητας. Η 
επιλογή των συζητούµενων κάθε Τρίτη επίκαιρων επερωτήσεων γίνεται σε 
πρώτο στάδιο από τους προέδρους των κοινοβουλευτικών οµάδων και σε 
δεύτερο στάδιο από τη διάσκεψη των προέδρων. (�) 
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γ) Κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται και στην περίπτωση που 
ενεργοποιούνται ορισµένοι σηµαντικοί κοινοβουλευτικοί θεσµοί όπως:  
1. Οι εξεταστικές επιτροπές. Για τη σύστασή τους απαιτείται αιτιολογηµένη 
πρόταση 60 βουλευτών που να καθορίζει το αντικείµενό τους και απόφαση 
της Ολοµέλειας στης Βουλής. Στο πλαίσιο του ζητήµατος για το οποίο έχουν 
συσταθεί οι εξεταστικές επιτροπές µπορούν να ασκήσουν ευρύτατες και 
ουσιαστικές ανακριτικές αρµοδιότητες. Μετά το πέρας των εργασιών τους 
υποβάλλουν στη Βουλή το τελικό τους πόρισµα, µαζί µε όλο το αποδεικτικό 
υλικό. 
2. Οι συζητήσεις προ ηµερησίας διατάξεως. Αυτές αφορούν εθνικά θέµατα ή 
θέµατα γενικότερου ενδιαφέροντος και διεξάγονται - υποχρεωτικά δύο φορές 
σε κάθε βουλευτική σύνοδο - µετά από ενηµέρωση της Βουλής από τον 
Πρωθυπουργό. Ο κύκλος των συµµετεχόντων στην συζήτηση είναι κατ' αρχήν 
περιορισµένος ανάµεσα στα µέλη της Κυβέρνησης και στους προέδρους των 
κοινοβουλευτικών οµάδων, µπορεί όµως να διευρυνθεί κατ' εξαίρεση, µε 
απόφαση της Βουλής.  
δ) Ο κοινοβουλευτικός έλεγχος µπορεί να είναι και παρεµπίπτων. Τέτοιος 
κοινοβουλευτικός έλεγχος ασκείται ιδίως κατά τη διάρκεια της ψήφισης του 
προϋπολογισµού, της κύρωσης του απολογισµού και του γενικού ισολογισµού 
του Κράτους, της έγκρισης των προγραµµάτων οικονοµικών και κοινωνικής 
ανάπτυξης και, τέλος, της ψήφισης των σχεδίων και προτάσεων νόµων. (�) 
 

Θ. Η Βουλή ασκεί αρµοδιότητες οιονεί δικαστικού χαρακτήρα (΄Αρθρα 47, 
49, 61, 62 και 86 Συντ., 83 και 153-159 Κ.Β.)  
Η Βουλή µπορεί να παραπέµψει σε δίκη τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας -µόνο 
για εσχάτη προδοσία και εκ προθέσεως παραβίαση του Συντάγµατος - και 
τους υπουργούς, σε Ειδικό ∆ικαστήριο που προβλέπεται από το Σύνταγµα. 
Χάρη σε υπουργούς που καταδικάσθηκαν από το ∆ικαστήριο αυτό, 
απονέµεται µόνο µε συγκατάθεση της Βουλής. Επίσης, για την άρση της 
ασυλίας των βουλευτών, απαιτείται άδεια της Βουλής. Τέλος, δικαστικό 
χαρακτήρα θα µπορούσε να θεωρηθεί ότι έχει, από µία άποψη, και η παροχή 
αµνηστίας από τη Βουλή για πολιτικά εγκλήµατα. Για την ψήφιση του 
σχετικού νόµου χρειάζεται πλειοψηφία των τριών πέµπτων του συνόλου των 
βουλευτών. 
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Η Ελληνική Βουλή σήµερα. Το εντευκτήριο των βουλευτών 
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