4.

Η πορεία προς τη δηµοκρατία

Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. α) Να αναφέρετε τις πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες που οδήγησαν στην
καταγραφή του εθιµικού δικαίου και στη θέσπιση νέων νόµων κατά την
αρχαϊκή εποχή.
β) Να επισηµάνετε τις συνέπειες της καταγραφής των νόµων στις κοινωνικές
και πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
2.
ΠΗΓΗ 1
“Επειδή ο Σόλων έβλεπε το λαό να κατέχεται από θρασύτητα, λόγω της
κατάργησης των χρεών, δηµιούργησε και δεύτερη βουλή (εκτός από τη Βουλή
του Αρείου Πάγου), αφού επέλεξε εκατό άνδρες από καθεµιά από τις τέσσερις
φυλές. Ως έργο της όρισε να κρίνει και να αποφασίζει για διάφορα θέµατα πριν
συζητηθούν στην Εκκλησία του ∆ήµου και να µην επιτρέπει να εισάγεται στην
Εκκλησία του ∆ήµου κανένα ζήτηµα χωρίς αυτή να έχει διατυπώσει τη γνώµη της
γι’ αυτό. Τη βουλή του Αρείου Πάγου την όρισε επιτηρητή σε όλα και φύλακα των
νόµων, πιστεύοντας πως η πόλη µε τις δύο βουλές, σαν πλοίο που έχει ρίξει δύο
άγκυρες, θα κλυδωνιζόταν λιγότερο και ο λαός θα έµενε πιο ήρεµος”.
Πλουτάρχου, Σόλων, 19

Με βάση το κείµενο και τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) Να προσδιορίσετε τη σύνθεση της Βουλής των 400 και τις αρµοδιότητές
της.
β) Να εξηγήσετε γιατί η σύσταση της Βουλής των 400 αποτελεί ένα από τα µέτρα
του Σόλωνα που διαµόρφωσαν το δηµοκρατικό χαρακτήρα του αθηναϊκού
πολιτεύµατος.

3.
ΠΗΓΗ 1
“… Στους Θήτες δεν ανέθεσε καµιάν αρχή, µόνο συµµετείχαν στα δηµόσια µε
το να παίρνουν µέρος στις λαϊκές συνελεύσεις και τα λαϊκά δικαστήρια. Αυτό το
δικαίωµα των Θητών στην αρχή ήταν ασήµαντο, ύστερα όµως έγινε σπουδαίο,
γιατί οι πιο πολλές διαφορές των πολιτών κατέληγαν στους δικαστές, καθώς
µάλιστα ο Σόλων είχε ορίσει να εφεσιβάλλονται στο Ηλιακό δικαστήριο όλες οι
αποφάσεις των διαφόρων αρχών”.
Πλουτάρχου, Σόλων, 18
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ΠΗΓΗ 2
“Φαίνεται ότι στις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνα τρία ήταν τα πιο δηµοκρατικά
µέτρα: πρώτο και σπουδαιότερο όλων η απαγόρευση της συνάψεως δανείων
µε υποθήκη τα σώµατα⋅ έπειτα, το δικαίωµα που δόθηκε στον καθένα να
καταφεύγει στο δικαστήριο για την υπεράσπιση οποιουδήποτε είχε αδικηθεί⋅
και τρίτο µέτρο, το οποίο θεωρείται ότι κατ’ εξοχήν ισχυροποίησε τη µερίδα του
λαού, είναι η δυνατότητα να εφεσιβάλλονται οι αποφάσεις των διαφόρων
αρχών στο λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας, επειδή, όταν ο λαός είναι κύριος της
ψήφου του, γίνεται κύριος και του πολιτεύµατος”.
Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, 9.1

Αφού µελετήσετε προσεκτικά τις πηγές 1 και 2, να εξηγήσετε γιατί η Ηλιαία
απετέλεσε σηµαντική κατάκτηση του λαού στον τοµέα απονοµής της
δικαιοσύνης και σπουδαίο σταθµό στην πορεία προς τη δηµοκρατία.

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. α) Να ονοµάσετε τους σηµαντικότερους αισυµνήτες.
β) Να αναφέρετε τις αρµοδιότητες που είχαν και τα προβλήµατα που αντιµετώπισαν.
2. Να επισηµάνετε τις επιπτώσεις του έργου των αισυµνητών στις κοινωνικές και
πολιτικές εξελίξεις της εποχής.
3. α) Ποιο το νοηµατικό περιεχόµενο του όρου “τιµοκρατία” ή “εκ τιµηµάτων
πολιτεία”;
β) Να ονοµάσετε τα τέσσερα τέλη στα οποία διαίρεσε ο Σόλων τους
Αθηναίους και να αναφέρετε το κριτήριο στο οποίο στηρίχθηκε η διαίρεση
αυτή.
4. α) Να αναφέρετε τους παράγοντες που ευνόησαν την εγκαθίδρυση τυραννικών καθεστώτων.
β) Πώς εξηγείτε το γεγονός ότι η τυραννίς ήταν το βραχυβιότερο από όλα τα
πολιτεύµατα;
5. Να παρουσιάσετε τα µέσα που µεταχειρίστηκαν οι τύραννοι για να
καταλάβουν την εξουσία και τα µέτρα που πήραν για να στερεώσουν το
καθεστώς τους.
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Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Ο Σόλων εξασφάλισε τη διεύρυνση του σώµατος ενεργών πολιτών στο
αθηναϊκό πολίτευµα:
α) µε τη διαίρεση των Αθηναίων σε τέσσερα τέλη, ανάλογα µε τα ετήσια
εισοδήµατά τους
β) µε την παραχώρηση στους τριακοσιοµέδιµνους (ιππείς) του δικαιώµατος
να εκλέγονται στα ανώτερα αξιώµατα
γ) µε την εισδοχή των ζευγιτών στην Εκκλησία του ∆ήµου
δ) µε την παροχή πολιτικών δικαιωµάτων στους Θήτες
Β. Να προσδιορίσετε τα δηµοκρατικά στοιχεία του τιµοκρατικού πολιτεύµατος
του Σόλωνα.

2. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Οι νοµοθέτες ή αισυµνήτες:
α) ήταν αριστοκράτες που θέλησαν να θέσουν νόµους που εξυπηρετούσαν τα συµφέροντα των ευγενών
β) ήταν προσωρινοί κυβερνήτες που αποκλειστικό σκοπό είχαν να προασπίσουν τα συµφέροντα του λαού
γ) κατέγραψαν τους µέχρι τότε υπάρχοντες προφορικούς νόµους κατακτώντας την εξουσία µε τη βία
δ) θέλησαν να εξοµαλύνουν τις διαφορές µεταξύ των ευγενών-πλουσίων
και των φτωχών.
Β. Με ποια µέτρα πέτυχαν το σκοπό τους;
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Συνδυασµός ερωτήσεων του τύπου «σωστό-λάθος» και σύντοµης απάντησης
Α. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν ως Σωστές ή Λανθασµένες,
σηµειώνοντας Χ στο αντίστοιχο τετραγωνάκι.
Β. Στη συνέχεια, κάθε πρόταση που θεωρήσατε Λανθασµένη, να την αναδιατυπώσετε στη διάστικτη κενή γραµµή, ώστε να γίνει σωστή.
Σωστό Λάθος
α) Η πρώτη διεύρυνση του σώµατος των ενεργών πολιτών
στην Αθήνα έγινε από το ∆ράκοντα.
.................................................................................
!
!
β) Στα τιµοκρατικά καθεστώτα αναλάµβαναν την άσκηση
εξουσίας µόνο πολίτες που ανήκαν στην τάξη των
ευγενών.
.................................................................................

!

!

γ) Οι πρώτοι νοµοθετικοί κώδικες εξυπηρετούσαν κατά
κανόνα τα συµφέροντα των ευγενών.
.................................................................................

!

!

δ) Οι θήτες είχαν πρόσβαση σε όλα τα δηµόσια αξιώµατα στο τιµοκρατικό πολίτευµα του Σόλωνα.
.................................................................................

!

!

ε) Στη Βουλή των 400 συµµετείχαν όσοι ανήκαν στα
τρία πρώτα τέλη.
.................................................................................

!

!

!

!

ζ) Ένας από τους παράγοντες που συνέβαλαν στην
εγκαθίδρυση τυραννικών καθεστώτων υπήρξε η
αύξηση του πλούτου.
.................................................................................

!

!

η) Οι περισσότεροι τύραννοι προέρχονταν από τα
κατώτερα κοινωνικά στρώµατα.
.................................................................................

!

!

στ) Ο Σόλων κατάργησε τη Βουλή του Αρείου Πάγου.
.................................................................................
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5.

Η δηµοκρατική πόλη

Ερωτήσεις ανάπτυξης
1. Λαµβάνοντας υπόψη σας την κρίση του Αριστοτέλη ότι η πολιτεία του
Κλεισθένη ήταν πιο δηµοκρατική από την πολιτεία του Σόλωνα (Αθηναίων
Πολιτεία, 22.1: “Τούτων δε γενοµένων δηµοτικωτέρα πολύ της Σόλωνος εγένετο η
πολιτεία”), να αναφέρετε τις πολιτειακές µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη και να
επισηµάνετε τις συνέπειές τους στη µετεξέλιξη του αθηναϊκού πολιτεύµατος.

2.
ΠΗΓΗ 1
“Οι δηµοκρατικές πόλεις, για τούτο το λόγο θεσπίζουν τον οστρακισµό⋅ γιατί
τούτες φαίνεται πως πάνω απ’ όλα επιδιώκουν την ισότητα. Έτσι οστράκιζαν
και αποµάκρυναν από την πόλη για ορισµένα χρόνια όσους φαίνονταν να
υπερέχουν σε δύναµη, είτε διότι ήταν πλούσιοι, είτε διότι είχαν πολλές φιλίες
είτε διότι, για κάποιον άλλο λόγο, είχαν πολιτική ισχύ”.
Αριστοτέλη, Πολιτικά, 1284α 17-22

ΠΗΓΗ 2
“Και αφού συγκεντρώθηκαν απ’ όλες τις µεριές στην πόλη, εξοστράκισαν τον
Αριστείδη ονοµάζοντας το φθόνο τους για τη δόξα του σε φόβο για το
ενδεχόµενο της τυραννίδας”.
Πλουτάρχου, Αριστείδης, 7. 2

ΠΗΓΗ 3
“Και ήρθε ύστερα η εξορία (του Θεµιστοκλή) που του την επιβάλανε οι
Αθηναίοι γιατί ήθελαν να µειώσουν τη µεγάλη προβολή και υπεροχή του, κατά
πως το συνήθιζαν να κάνουν σε όλους, για τους οποίους νόµιζαν πως είχαν
αποκτήσει µεγάλη δύναµη και είναι αταίριαστοι µέσα στην ισότητα της
δηµοκρατίας. Ήταν λοιπόν ο εξοστρακισµός όχι τιµωρία, αλλά µια ικανοποίηση
και µια εκτόνωση του φθόνου, που χαίρεται όταν πέφτουν εκείνοι που
βρίσκονται ψηλά και είναι γεµάτος από επιθυµία για τούτο το πέσιµό τους”.
Πλουτάρχου, Θεµιστοκλής, 22. 4-5, εκδ. Κάκτος, 1992

Να επισηµάνετε τις θετικές και αρνητικές πλευρές της εφαρµογής του
οστρακισµού.
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3.

ΠΗΓΗ
Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΤΟΥ ΕΦΙΑΛΤΗ

“Καθώς όµως ο λαός αποκτούσε µεγαλύτερη δύναµη, ο Εφιάλτης, γιος του
Σοφωνίδη, που είχε τη φήµη αδέκαστου και αφοσιωµένου στο πολίτευµα, έγινε
αρχηγός των δηµοκρατικών και στράφηκε εναντίον της βουλής του Αρείου
Πάγου. Πρώτα απ’ όλα αποµάκρυνε πολλούς αρεοπαγίτες κάνοντάς τους δίκη
για τον τρόπο µε τον οποίο είχαν διοικήσει. Έπειτα … αφαίρεσε από τον Άρειο
Πάγο όλες τις πρόσθετες εξουσίες µε τις οποίες είχε την περιφρούρηση του
πολιτεύµατος, και άλλες έδωσε στους πεντακοσίους, άλλες στην εκκλησία του
δήµου, άλλες στα δικαστήρια … Μετά από µικρό χρονικό διάστηµα σκοτώθηκε
ο Εφιάλτης, δολοφονηµένος από τον Αριστόδικο τον Ταναγραίο”.
Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, 25

Με βάση το παράθεµα και τις ιστορικές σας γνώσεις:
α) Να εκθέσετε το περιεχόµενο της µεταρρύθµισης του Εφιάλτη το 462 π.Χ.

β) Να εξηγήσετε γιατί η µεταρρύθµιση αυτή θεωρείται σηµαντική για την εξέλιξη της αθηναϊκής δηµοκρατίας.

Ερωτήσεις σύντοµης απάντησης
1. Να αναφέρετε τους τοµείς της δηµόσιας ζωής στους οποίους ασκούσε άµεσο
ή έµµεσο έλεγχο η Βουλή των 500.
2. α) Ποια ήταν τα στοιχεία που ελέγχονταν κατά τη διαδικασία της δοκιµασίας
για την ανάληψη του βουλευτικού αξιώµατος;
β) Ποιο άλλο σώµα εκτός από τη Βουλή είχε τη δυνατότητα άσκησης ελέγχου
των οργάνων διοίκησης;
γ) Πού αποσκοπούσε, κατά τη γνώµη σας, το µέτρο της “δοκιµασίας”;
3. Να προσδιορίσετε το νοηµατικό περιεχόµενο των όρων:
α) απροβούλευτον
β) συκοφάντες
γ) επιστάτης των πρυτάνεων
δ) γραφή παρανόµων
4. Να αναφέρετε τους τοµείς της δηµόσιας ζωής στους οποίους εκτείνονταν οι
αρµοδιότητες της Εκκλησίας του ∆ήµου.
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5. Οι “δεινοί ρήτορες υπήρξαν ευλογία και κατάρα για την πολιτική ζωή της
κλασικής Αθήνας”. Να αιτιολογήσετε την παραπάνω θέση εκθέτοντας
σύντοµα τα µειονεκτήµατα και τα πλεονεκτήµατα του ρόλου των ρητόρων
στην πολιτική ζωή.
6. Να αναφέρετε τις αρµοδιότητες των δέκα στρατηγών, τη διαδικασία της
εκλογής τους και τη διάρκεια της θητείας τους.
7. Να αναφέρετε τα σώµατα τα οποία είχαν δικαστικές αρµοδιότητες στην Αθήνα
του 5ου αιώνα π.Χ. και να προσδιορίσετε τους τοµείς στους οποίους
εκτείνονταν οι αρµοδιότητες καθενός από τα σώµατα αυτά.
8. Να αναφέρετε τον ακριβή αριθµό των µελών της Ηλιαίας, τη διαδικασία της
εκλογής τους και την κοινωνική προέλευσή τους.
9. Να προσδιορίσετε τις κύριες ιδέες στις οποίες βασιζόταν η ποινική νοµοθεσία
της αρχαίας Αθήνας.

Συνδυασµός ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και σύντοµης απάντησης
1. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Ο Περικλής, το 451 π.Χ., εισηγήθηκε νόµο σύµφωνα µε τον οποίο πολιτικά
δικαιώµατα αποκτούσαν µόνο όσοι είχαν και τους δύο γονείς Αθηναίους
πολίτες. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπούσε στο:
α) να αποκλείσει από τα αξιώµατα της πόλης τους Θήτες
β) να αφαιρέσει από τους µετοίκους το δικαίωµα συµµετοχής στην
Εκκλησία του ∆ήµου
γ) να εµποδίσει τη γέννηση νόθων παιδιών
δ) να αποτρέψει την ενίσχυση της δύναµης των αριστοκρατικών γενών.
Β. Αιτιολογήστε την απάντησή σας.
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2. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Στην εποχή του Αριστοτέλη ο µισθός για έναν απλό βουλευτή ήταν 5
οβολοί την ηµέρα και για τους πρυτάνεις 1 δραχµή, περίπου όσο και η
ηµερήσια αµοιβή ενός εργάτη. Η βουλευτική αποζηµίωση, εποµένως, δεν
ήταν αξιόλογη. Αυτό συνέβαινε, επειδή:
α) στην εποχή του Αριστοτέλη ο ρόλος της βουλής των 500 είχε
υποβαθµιστεί
β) µέλη της βουλής µπορούσαν να είναι µόνο εύποροι πολίτες, χωρίς
οικονοµικά προβλήµατα
γ) η οικονοµική κατάσταση της Αθήνας δεν επέτρεπε αύξηση της
βουλευτικής αποζηµίωσης
δ) η βουλευτική αποζηµίωση δεν έπρεπε να αποτελεί το βασικό κίνητρο
για τη διεκδίκηση του αξιώµατος του βουλευτή
Β. Να αναφέρετε τους τοµείς της δηµόσιας ζωής στους οποίους ασκούσε
άµεσο ή έµµεσο έλεγχο η Βουλή των 500.
3. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Ο επώνυµος άρχων:
α) επέβλεπε τις τελετές ταφής των νεκρών του πολέµου
β) ασκούσε έργο υψηλής επιστασίας σε θέµατα νοµοθετικά και δικαστικά
γ) έδινε στο έτος της θητείας του το όνοµά του
δ) είχε την προεδρία του Αρείου Πάγου
Β. Να αναφέρετε τα καθήκοντα των εννέα αρχόντων στην Αθήνα της κλασικής
εποχής.
4. Α. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση, τοποθετώντας σε κύκλο το γράµµα
αρίθµησής της.
Η γραφή παρανόµων ήταν µήνυση που απευθυνόταν:
α) στους συκοφάντες, πολίτες δηλαδή που κατηγορούσαν συµπολίτες
τους προκειµένου να έχουν οικονοµικό όφελος
β) στους άρχοντες, οι οποίοι είχαν κάνει κατάχρηση της εξουσίας που τους
είχε δώσει ο λαός
γ) σε αθηναίους πολίτες, οι οποίοι αµελούσαν το καθήκον συµµετοχής
τους στις συνεδριάσεις της Εκκλησίας του ∆ήµου
δ) σε οποιονδήποτε πολίτη, ο οποίος επεδίωκε τη θέσπιση νόµου που
παραβίαζε την υπάρχουσα νοµοθεσία
Β. Να εξηγήσετε τους λόγους που οδήγησαν στη θέσπιση της γραφής παρανόµων.
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Ερώτηση διάταξης
∆ιευκρινίστε ποια από τα παρακάτω όργανα εξουσίας ανήκουν στο πολίτευµα
της Σπάρτης και ποια σε εκείνο της Αθήνας της κλασικής εποχής:
απέλλα, βουλή των 500, γερουσία, Εκκλησία του ∆ήµου,
οι δύο βασιλείς, ο Άρειος Πάγος, οι εννέα άρχοντες, η Ηλιαία, οι πέντε έφοροι
Σπάρτη

Αθήνα

Στη συνέχεια, να κατατάξετε τα όργανα αυτά σε δύο οµάδες µε βάση το
δηµοκρατικό ή τον αριστοκρατικό χαρακτήρα τους.

ΟΜΑ∆Α Α

ΟΜΑ∆Α Β

∆ηµοκρατικός χαρακτήρας

Αριστοκρατικός χαρακτήρας
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Ερώτηση αντιστοίχισης
Να ενώσετε µε ένα βέλος κάθε δεδοµένο της στήλης Α µε εκείνο από τα δεδοµένα
της στήλης Β, µε το οποίο συνδέεται άµεσα. (Να έχετε υπόψη σας ότι κάποια
δεδοµένα της στήλης Β είναι περιττά).

Α.΄

1. Άρχων βασιλεύς

Β.΄
α. εκδίκαση υποθέσεων φόνου εκ προµελέτης,
δηλητηρίασης και εµπρησµών κατοικηµένων
σπιτιών

2. Έξι θεσµοθέτες

β. προκαταρκτική δοκιµασία των πολιτών που
επρόκειτο να αναλάβουν τα αξιώµατα των
εννέα αρχόντων

3. Άρειος Πάγος

γ. εκδίκαση επί τόπου διαφορών

4. ∆έκα στρατηγοί

δ. επίβλεψη κάποιων εορτών και προετοιµασία
των µυστηρίων

5. 51 Εφέτες

ε. λήψη αποφάσεων για πόλεµο ή ειρήνη

6. Πολέµαρχος
7. 30 περιοδεύοντες δικαστές

στ. άσκηση εκτελεστικής εξουσίας στην Αθήνα
του 5ου αιώνα π.Χ.
ζ. άσκηση έργου υψηλής επιστασίας σε θέµατα
νοµοθετικά και δικαστικά
η. εκδίκαση υποθέσεων των µετοίκων και των
ξένων
θ. εκδίκαση υποθέσεων φόνου εξ αµελείας και
ηθική αυτουργία για φόνο
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Εργασία για το σπίτι

ΕΙΚΟΝΑ 1

Η ∆υτική πλευρά. Άποψη από τα Νοτιοανατολικά, 2ος αι. µ.Χ. Μακέτα.
ΕΙΚΟΝΑ 2

Σχέδιο των δηµοσίων οικοδοµηµάτων της δυτικής πλευράς.

Η Αγορά αποτελούσε το κέντρο της δηµόσιας ζωής της πόλης. Αφού
παρατηρήσετε τις εικόνες καθώς και την εικόνα του σχολικού σας βιβλίου (σ. 167),
να κάνετε ένα υπόµνηµα των οικοδοµηµάτων που σχετίζονται µε τη δηµόσια ζωή
της πόλης και µια σύντοµη περιγραφή της λειτουργίας του καθενός.
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Εργασία για το σπίτι

ΠΗΓΗ 1
XIV. Ο Πεισίστρατος, ο οποίος εθεωρείτο εντελώς αφοσιωµένος στη
δηµοκρατία και είχε αποκτήσει µεγάλη φήµη στον πόλεµο κατά των Μεγαρέων,
τραυµατίστηκε µόνος του και κατόρθωσε να πείσει το λαό, αφού ισχυρίστηκε
ότι ο τραυµατισµός του οφειλόταν στους πολιτικούς του αντιπάλους να του
παραχωρήσουν σωµατοφυλακή⋅ η σχετική πρόταση υποβλήθηκε από τον
Αριστίωνα. Αφού λοιπόν του έδωσαν τους λεγόµενους ροπαλοφόρους, ο
Πεισίστρατος εκήρυξε µε τη βοήθειά τους επανάσταση κατά της δηµοκρατίας
και κατέλαβε την Ακρόπολη, τριανταένα χρόνια µετά τη νοµοθεσία του
Σόλωνα, όταν ήταν άρχοντας ο Κωµέας. 2. Λέγουν ότι ο Σόλων, όταν ο
Πεισίστρατος ζητούσε σωµατοφυλακή, αντέκρουσε τούτο αφού είπε ότι ο
αυτών ήταν σοφότερος από τους µεν και γενναιότερος από τους δε⋅ διότι από
όσους δεν καταλάβαιναν ότι ο Πεισίστρατος απέβλεπε στην τυραννία, από
αυτούς ήταν σοφότερος, από όσους δε το εγνώριζαν και εσιωπούσαν,
γενναιότερος. Και επειδή δεν έπειθε το λαό µε τα λόγια του, εκρέµασε τα όπλα
µπροστά στην πόρτα του σπιτιού του και είπε ότι ο ίδιος είχε συντρέξει την
πατρίδα του όσο µπορούσε (διότι ήταν πολύ ηλικιωµένος πλέον),
παρακινούσε όµως και τους άλλους να κάµουν το ίδιο. 3. Ο Σόλων δεν
κατόρθωσε τίποτε τότε µε τις προτροπές του⋅ ο δε Πεισίστρατος αφού πήρε
την εξουσία, κυβερνούσε µάλλον ως πολιτικός νοµοταγής παρά ως τύραννος.
Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, κεφ. XIV, εκδ. Ζαχαρόπουλος, Αθήνα

ΠΗΓΗ 2
XIV. Κατ’ αυτό τον τρόπο λοιπόν εγκαθιδρύθηκε κατ’ αρχήν η τυραννία του
Πεισιστράτου και αυτές υπήρξαν οι φάσεις αυτής. 2. Ο Πεισίστρατος
κυβερνούσε την πόλη, όπως ελέγχθη, µε µετριοπάθεια και µάλλον ως
πολιτικός νοµοταγής παρά ως τύραννος. Γενικά, ήταν φιλάνθρωπος, ήπιος και
επιεικής προς τους ενόχους, ιδιαίτερα δε προκατέβαλλε ως δάνειο χρήµατα
στους πτωχούς για τις εργασίες τους, κατά τρόπον ώστε να συντηρούνται από
την καλλιέργεια της γης. 3. Ενεργούσε έτσι για δύο λόγους: για να βρίσκονται
διασκορπισµένοι στην εξοχή, αντί να περνούν τις ώρες τους µέσα στην πόλη,
και για να µην έχουν µήτε την όρεξη µήτε τον καιρό να καταγίνωνται µε τα
ζητήµατα του κράτους, εφόσον θα έχουν κάποια µέτρια ευπορία και θα είναι
απορροφηµένοι από τις ασχολίες τους. 4. Ταυτόχρονα, µε το να καλλιεργείται
η εξοχή, ηύξαναν και τα δικά του εισοδήµατα⋅ διότι εισέπραττε φόρο από τα
προϊόντα. 5. Γι’ αυτό το σκοπό διόρισε και τους δικαστές των δήµων κι ο ίδιος
έβγαινε συχνά στην εξοχή, επιθεωρώντας και συµφιλιώνοντας όσους είχαν
διαφορές, για να τους εµποδίζει να κατεβαίνουν στην πόλη και να παραµελούν
την εργασία τους.
Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, κεφ. XIV
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ΠΗΓΗ 3
Μάζεψε λοιπόν οπαδούς, έγινε αρχηγός των Υπερακρίων και µε τους
Ορεινούς εφάρµοσε το εξής σχέδιο: Αυτοτραυµατίστηκε, πλήγωσε και τα
µουλάρια του, και αφού µπήκε στην αγορά, µε την άµαξά του δείχνοντας ότι
τάχα ξέφυγε από τους εχθρούς του που του επιτέθηκαν καθώς πήγαινε στα
κτήµατά του, ζήτησε την προστασία του δήµου. Θύµισε στους Αθηναίους τα
κατορθώµατά του στην εκστρατεία κατά των Μεγάρων, όπως και το ότι είχε
κυριέψει τη Νίσαια και άλλα σηµαντικά κατορθώµατά του και ζήτησε
προσωπική φρουρά. Ο δήµος τότε, ξεγελάστηκε και του επέτρεψε να διαλέξει
τριακόσιους πολίτες για φρουρά. Ο Πεισίστρατος, τότε, τους µετέτρεψε από
δορυφόρους σε ροπαλοφόρους, δίνοντάς τους ρόπαλα αντί για δόρατα και
τον ακολουθούσαν πιστά σε κάθε µετακίνησή του. Η φρουρά αυτή
επαναστάτησε και µαζί του κατέλαβε την Ακρόπολη. Από τότε ο Πεισίστρατος
κυβερνούσε την Αθήνα µε σύνεση, χωρίς να αλλάξει θεσµούς και νόµους.
Σεβάστηκε το καθεστώς που υπήρχε και διοίκησε καλά και συνετά την πόλη.
Ηροδότου, Ιστορίαι, βιβλίο Α΄, κεφ. 59, εκδ. Επικαιρότητα

ΠΗΓΗ 4
Ο Πεισίστρατος είχε το χάρισµα του λόγου και στις επαφές του γινόταν αγαπητός,
βοηθούσε τους φτωχούς και ήταν επιεικής και µετρηµένος στα πολιτικά πάθη. Αλλά
και όσα χαρίσµατα δεν είχε από φυσικού του, και σ’ αυτά τον πίστευαν, µάλιστα πιο
πολύ από εκείνους που τα είχαν πραγµατικά, γιατί ήξερε να υποκρίνεται: έδειχνε
πως είναι συντηρητικός, σοβαρός και µεγάλος φίλος της ισότητας και εναντιωνόταν
σε όποιον ήθελε ανατροπή του καθεστώτος και µεταρρυθµίσεις⋅ µε αυτά ξεγελούσε
τους πολλούς. Αλλά ο Σόλων κατάλαβε γρήγορα τα φρονήµατά του και είδε πολύ
καλά πρώτος την επιβουλή του. ∆εν τον µίσησε όµως γι’ αυτό, µόνο προσπαθούσε
να τον ηµερώσει και τον συµβούλευε⋅ έλεγε µάλιστα και στον ίδιο και σε άλλους
πως, αν κάποιος του έβγαζε από την ψυχή τη φιλαρχία και του έσβηνε τη νοσηρή
δίψα της τυραννίας, τότε δεν θα υπήρχε άλλος κανένας καλύτερος πολίτης, µε
τόσην αρετή προικισµένος…
Πλουτάρχου, Σόλων, κεφ. 29

ΠΗΓΗ 5
Ο ουσιαστικός παράγοντας είναι το αποτέλεσµα που έχει στον κοινό άνθρωπο
η αντικατάσταση τη αριστοκρατικής µερίδας από ένα σταθερό, συνεχές και
προστατευτικό καθεστώς. Παλιότερα ένας φτωχός µπορούσε να προσφύγει
µόνον στον πάτρονά του, που ανήκε στην ανώτερη τάξη και του οποίου η
θέση στα πολιτικά πράγµατα ήταν αβέβαιη, ενώ οι ενέργειές του δεν
ξεπερνούσαν το επίπεδο του κοµµατικού ανταγωνισµού. Στο πρόσωπο του
τυράννου είχε έναν αφέντη, αλλά έναν αφέντη που η θέση του ήταν
εξασφαλισµένη και οι αποφάσεις του δεσµευτικές για τους άλλους. Παράλληλα
είχε έναν αφέντη, που ευνοούσε τους µικρούς γαιοκτήµονες και υιοθετούσε
µέτρα ευνοϊκά για την βιοτεχνία και το εµπόριο. Η περιγραφή του Πεισίστρατου
από τον Αριστοτέλη, όπου τον παρουσιάζει ως ηγέτη του δήµου, αν και δεν
είναι µια σωστή περιγραφή του τρόπου που τον ανέδειξε στην εξουσία, µπορεί
να σταθεί αν θεωρηθεί πως αναφέρεται στον τρόπο που χρησιµοποίησε την
εξουσία όταν την κατέλαβε.
A. Andrewes, Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, σσ. 157-158
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Με βάση τις πηγές 1, 2, 3, 4 και 5 και τη βιβλιογραφία να σκιαγραφήσετε το
πορτρέτο του Πεισίστρατου περιγράφοντας τις πολιτικές του ενέργειες µε τα εξής
κριτήρια - κατηγορίες: πολιτικές αρχές, πολιτική πρακτική, τρόπος άσκησης
εξουσίας.
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
♦ Α. Andrewes, Η τυραννία στην αρχαία Ελλάδα, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1982
♦ Cl. Mossé, Οι τύραννοι στην αρχαία Ελλάδα, εκδ. το Άστυ, Αθήνα, 1989, σσ. 59-89.



Εργασία για το σχολείο

ΠΗΓΗ 1
Ο νόµος που ακολουθεί, γνωστός και ως ψήφισµα του ∆ηµόφαντου,
ψηφίστηκε από την αθηναϊκή Εκκλησία του δήµου το έτος 410 π.Χ., ένα
χρόνο µετά το ολιγαρχικό πολίτευµα των τετρακοσίων (411 π.Χ.), και
αποτελεί ένα από τα πιο σηµαντικά κείµενα που µας κληροδότησαν οι
Αρχαίοι.
“…Αν κάποιος ανατρέψει το δηµοκρατικό πολίτευµα ή, µετά από την
ανατροπή του, ασκήσει κάποιο αξίωµα, να είναι εχθρός των Αθηναίων και να
θανατώνεται χωρίς να τιµωρείται ο φονιάς του⋅ και να ανήκει στο δηµόσιο η
περιουσία του και το ένα δέκατο στη θεά (Αθηνά). Εκείνος που θα σκοτώσει
όποιον διέπραξε µια τέτοια πράξη καθώς και ο ηθικός αυτουργός, ας είναι
αγνοί και απαλλαγµένοι από κάθε ιεροσυλία. Και ας ορκιστούν όλοι οι
Αθηναίοι ανεξαιρέτως, κατά φυλές και κατά δήµους, µε θυσίες που τελούνται
µε όλες τις καθιερωµένες τελετές, ότι θα φονεύσουν εκείνον που θα κάνει
αυτά”.
Ανδοκίδη, Περί των Μυστηρίων, 96-98

− Πώς κρίνετε τις προβλεπόµενες ποινές για όσους θα αποτολµούσαν να
καταλύσουν τη δηµοκρατία ή να συνεργαστούν µε οποιοδήποτε τρόπο µε
τους σφετεριστές της εξουσίας;
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ΠΗΓΗ 2
Άρθρον 120 του Συντάγµατος (Εφηµερίς της Κυβερνήσεως,
τεύχος πρώτον, αριθµός φύλλου 111 / 9 Ιουνίου 1975):

1. Το παρόν Σύνταγµα, ψηφισθέν υπό της Ε΄ Αναθεωρητικής Βουλής των
Ελλήνων, υπογράφεται υπό του Προέδρου αυτής και δηµοσιεύεται υπό του
προσωρινού Προέδρου της ∆ηµοκρατίας δια της Εφηµερίδος της
Κυβερνήσεως δια διατάγµατος προσυπογραφοµένου υπό του Υπουργικού
Συµβουλίου τίθεται δε εις ισχύν από της ενδεκάτης Ιουνίου 1975.
2. Ο σεβασµός προς το Σύνταγµα και τους συνάδοντας προς αυτό νόµους και
η αφοσίωσις προς την Πατρίδα και την ∆ηµοκρατίαν συνιστούν θεµελιώδη
υποχρέωσιν πάντων των Ελλήνων.
3. Ο καθ’ οιονδήποτε σφετερισµός της λαϊκής κυριαρχίας και των εκ ταύτης
απορρεουσών εξουσιών διώκεται άµα τη αποκαταστάσει της νοµίµου
εξουσίας, αφ’ ης άρχεται και η παραγραφή του εγκλήµατος.
4. Η τήρησις του Συντάγµατος επαφίεται εις τον πατριωτισµόν των Ελλήνων,
δικαιουµένων και υποχρεουµένων εις την δια παντός µέσου αντίστασιν
κατά οιουδήποτε επιχειρούντος την βίαιαν κατάλυσιν αυτού.

Να συγκρίνετε τις σχετικές προτάσεις του νόµου του ∆ηµόφαντου µε το άρθρο
120 του σηµερινού Συντάγµατός µας και να διατυπώσετε τα συµπεράσµατά σας.



Εργασία για το σπίτι

ΠΗΓΗ 1
“Ο Περικλής πρώτος έδωσε µισθό στους δικαστές για να συναγωνιστεί τον
Κίµωνα που ήταν πλούσιος και ξόδευε για το λαό … Μερικοί τον κατηγορούν
ότι από τότε χειροτέρεψε η κατάσταση επειδή παρευρισκόταν στην κλήρωση
όποιος τύχαινε και όχι οι ευκατάστατοι. Άρχισαν επίσης να χρηµατίζονται οι
δικαστές και πρώτος έδωσε το παράδειγµα ο Άνυτος µετά τη στρατηγία του
στην Πύλο. Όταν κατηγορήθηκε από µερικούς ότι έχασε την Πύλο,
δωροδόκησε το δικαστήριο και αθωώθηκε…”
Αριστοτέλη, Αθηναίων Πολιτεία, 27

ΠΗΓΗ 2
“… αλλά το εξής πες µου ακόµη⋅ αν λέγεται ότι οι Αθηναίοι έγιναν καλύτεροι
εξαιτίας του Περικλή ή, ακριβώς το αντίθετο, ότι δηλαδή διεφθάρησαν από
εκείνον⋅ διότι εγώ, τουλάχιστον, αυτά ακούω, ότι δηλαδή ο Περικλής έκανε
τους Αθηναίους οκνηρούς, δειλούς, φλύαρους και άπληστους, διότι πρώτος
εισήγαγε την πληρωµή µισθών στους πολίτες για τις υπηρεσίες που
προσφέρουν στην πόλη…”.
Πλάτωνος, Γοργίας, 515 e
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ΠΗΓΗ 3
Στην κωµωδία του Αριστοφάνη “Σφήκες”, ο Βδελυκλέων καταβάλλει ιδιαίτερη
προσπάθεια προκειµένου να γλιτώσει τον πατέρα του, Φιλοκλέωνα, από τη
µανία που είχε να δικάζει.
Βδε: Πατέρα να χαρείς, σ’ εµένα πείσου
Φιλ: Σ’ ό,τι αγαπάς, εκτός µονάχα σε ένα
Βδε: Και ποιο είναι αυτό;
Φιλ: Μην πεις να µη δικάζω. Αυτό πριν γίνει, ο Άδης θα το κρίνει.
Βδε: Αλλ’ αν αυτό τόση χαρά σου δίνει, αντί να τρέχεις έξω, του σπιτιού
σου δίκαζε τους ανθρώπους εδώ µέσα.
Φιλ: Σάχλες! Πάνω σε τι;
Βδε: Μα πάνω στα ίδια που γίνονται εκεί κάτω. Η οικονόµα κρυφάνοιξε
την πόρτα; ένα και µόνο θα της ορίσεις πρόστιµο⋅ σαν τι άλλο
κάνεις δά κι εκεί πέρα κάθε τόσο; Πιο λογικά εδώ κιόλας.
Ξηµερώνει λιακάδα; ηλιαστής στον ήλιο θα είσαι. Χιονίζει; θα
δικάζεις πλάι στο τζάκι. Βρέχει; θα µπαίνεις µέσα. Θεσµοθέτης
κανείς την καγκελόπορτα µπροστά σου, και µεσηµέρι να ’βγεις, δε
θα κλείνει.
Αριστοφάνη, Σφήκες, στ. 760-775,
µτφρ. Θ. Σταύρου, εκδ. Εστία, Αθήνα 19967, σ. 235

ΠΗΓΗ 4
Βλέπυρος:
Χρέµης:
Βλ:
Χρ:
Βλ:
Χρ:

Βλ:
Χρ:
Βλ:
Χρ:

Εσύ από πού έρχεσαι;
Από τη συνέλευση.
Τελείωσε κιόλας;
Ναι, πρωί-πρωί…
Πήρες τριώβολο;
Μακάρι να το ’παιρνα.
Μα πήγα αργά και, µα το ∆ία, δεν ντρέποµαι
κανέναν άλλον εξόν από την τσέπη µου
Για ποιο λόγο;
Είχε πολύ κόσµο …
γι’ αυτό δεν πήρα το τριώβολο εγώ κι άλλοι πολλοί.
Ούτε κι εγώ θα το πάρω αν πάω;
Από πού; ∆εν θα το ’παιρνες ούτε κι αν πήγαινες
όταν για δεύτερη φορά λαλούσαν τα κοκόρια.
Αριστοφάνη, Εκκλησιάζουσαι, 376-391
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ΠΗΓΗ 5
Ο δικαστικός µισθός έχει µακρινή καταγωγή: ήδη στην οµηρική πόλη οι
γέροντες έβαζαν τους αντίδικους να καταθέσουν µικρά κοµµάτια χρυσού, ως
αµοιβή της διαιτησίας που ζήτησαν, και αργότερα οι “δωροφάγοι” που
κυριαρχούσαν στη Βοιωτία δεν απέδιδαν δικαιοσύνη χωρίς αντάλλαγµα. Γιατί
η δηµοκρατία θα έκανε διαφορετικά, όταν η θυσία µιας χαµένης ηµέρας ήταν
πιο βαριά για τους απλούς ανθρώπους; Το ύψος του µισθού, στο κάτω κάτω,
ήταν πολύ µικρό: την εποχή που καθιερώθηκε στην Αθήνα και που
αντιστοιχούσε σε δύο οβολούς, στην Αλικαρνασσό ήταν ένα ηµίεκτον, που
άξιζε εφτά φορές περισσότερο.
..........................................................................................................................
Το τριώβολο των εκκλησιαστών, ακόµη περισσότερο η δραχµή, ξεσήκωσε
πολλές κριτικές. Στην αρχαιότητα, τη δηµοκρατία την κατηγορούσαν οι εχθροί
της ότι έκανε το πλήθος οκνηρό, φλύαρο και άπληστο⋅ πολλοί νεώτεροι έχουν
εκφέρει την ίδια γνώµη. Σ’ αυτές τις κριτικές η απάντηση είναι εύκολη. Είδαµε
ποιοι υλικοί και ηθικοί λόγοι δικαιολογούν το θεσµό: έπρεπε να εξασφαλίζει
στους λιγότερο εύπορους πολίτες την απαραίτητη οικονοµική άνεση, ώστε να
µετέχουν στην πολιτική ζωή. Θα ήταν όµως αξιοκατάκριτο τέχνασµα, αν είχε
καταστρέψει οικονοµικά το κράτος. Αλλά οι οικονοµικές επιπτώσεις δεν ήταν
τόσο σοβαρές. Σε εποχή όπου ο ηµερήσιος µισθός ενός εργάτη ήταν µιάµιση
δραχµή, το τριώβολο ήταν απλώς µια µικρή αποζηµίωση. ∆εν δινόταν
άλλωστε σε όλους τους πολίτες: ένα προκαθορισµένο κονδύλι του
προϋπολογισµού κατανεµόταν ανάµεσα στις συνεδριάσεις του χρόνου, και το
ποσό που προοριζόταν για κάθε συνεδρίαση καθόριζε και τον αριθµό των
κερµάτων που θα µοιράζονταν σε όσους έφταναν πρώτοι. Για να πάρει κανείς
τριώβολο, έπρεπε να είναι εκεί από πολύ νωρίς, από το “δεύτερο λάληµα του
πετεινού”, και να περιµένει ως το τέλος της συνεδρίας, για να αλλάξει το κέρµα
µε χρήµατα. Κοντολογίς, µε λίγα έξοδα επιτεύχθηκαν µεγάλα αποτελέσµατα.
Αλλά, όσο και αν ο εκκλησιαστικός µισθός δεν αξίζει τις κατηγορίες που
διατυπώθηκαν εναντίον του, εξακολουθεί να παραµένει αξιόλογη ένδειξη για
την αλλαγή που έγινε τον 4ο αιώνα στα ήθη και στο δηµόσιο πνεύµα. ∆εν είναι
πια η εποχή όπου ο πολίτης αφιερωνόταν στην πόλη, χωρίς άλλο κέρδος από
την ικανοποίηση που παρέχει η εκτέλεση του καθήκοντος και η συνείδηση ότι
συµβάλλει στο κοινό καλό. Τώρα η πόλη πρέπει να καταλάβει ότι δεν µπορεί
να υπάρχει παρά ενόσω φροντίζει πρώτα για τα συµφέροντα των ιδιωτών που
ασχολούνται µ’ αυτήν: για να πετύχει από τους πολίτες τη συνδροµή που
χρειάζεται, πρέπει να πληρώσει.
G. Glotz, Η Ελληνική “πόλις’, σσ. 260, 341

Αφού µελετήσετε τις πηγές 1, 2, 3, 4 και 5:
− Να κρίνετε τις απόψεις του Πλάτωνος και του Αριστοτέλη σχετικά µε τις
συνέπειες καθιέρωσης του “δικαστικού” µισθού από τον Περικλή.
− Να σχολιάσετε τον τρόπο µε τον οποίο ο Αριστοφάνης αντιµετώπισε στις
κωµωδίες του τον “εκκλησιαστικό” µισθό και τη δικοµανία των ηλιαστών.

138



Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία

“Βουλή και Εκκλησία του ∆ήµου υπάρχουν σε όλα τα πολιτειακά συστήµατα
και ο ρόλος τους στη διακυβέρνηση του κράτους και η κοινωνική προέλευση
των µελών τους προσδιορίζεται και προσδιορίζει το χαρακτήρα του
καθεστώτος”.
Α. Ραµού-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική, σ. 124

Με βάση το παράθεµα, τις ιστορικές σας γνώσεις και τη βοήθεια σχετικής
βιβλιογραφίας να συγκρίνετε το πολιτειακό καθεστώς της Αθήνας και της
Σπάρτης και να καταγράψετε τις διαφορές των δύο καθεστώτων:
−
−
−
−
−
−

σε επίπεδο οργάνων εξουσίας
σε επίπεδο πολιτικής ζωής / συµµετοχής των πολιτών στα κοινά
σε επίπεδο ιδιωτικού βίου
σε επίπεδο οικονοµικής ζωής
σε επίπεδο ιδεολογίας, νοοτροπιών, προτύπων, στερεοτύπων
σε επίπεδο απονοµής της δικαιοσύνης

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
♦ Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, εκδ. Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., τ. Β, Γ1, Γ2.
2
♦ G. Glotz, Η ελληνική “πόλις”, µτφρ. Α. Σακελλαρίου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1981 .
♦ A. Andrewes, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, µτφρ. Α. Παναγόπουλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.,
2
Αθήνα, 1987 .
♦ Cl. Mossé, Αθήνα. Ιστορία µιας ∆ηµοκρατίας, µτφρ. ∆. Αγγελίδου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.,
Αθήνα, 1983.
♦ Α. Ραµού-Χαψιάδη, Από τη φυλετική κοινωνία στην πολιτική. Πολιτειακή εξέλιξη
της Αθήνας, Πανεπιστηµιακές παραδόσεις, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1982.
♦ Ch. G. Starr, Η γέννηση της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας. Η εκκλησία κατά τον πέµπτον
αιώνα π.Χ., µτφρ. Μ. Καρδαµίτσα-Ψυχογιού, εκδ. Καρδαµίτσα, Αθήνα, 1991.
♦ W. G. Forrest, Η γένεση της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας. Ο χαρακτήρας της ελληνικής
πολιτικής, 800-400 π.Χ., µτφρ. Α. Παναγόπουλου, Ε. Κόντη, εκδ. Παπαδήµα,
Αθήνα, 1994.
♦ Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία. Μελέτες για το πολίτευµα και την ιδεολογία των Αθηναίων,
Ακαδηµία Αθηνών, ∆ηµοσιεύµατα της Επιτροπής Ερευνών, 2, Αθήνα, 1995.
♦ D. M. Mac Dowell, Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, µτφρ. Γ.
Μαθιουδάκη, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα, 1996.
♦ D. M. Mac Dowell, Σπαρτιατικό δίκαιο, µτφρ. Ν. Κονοµή, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα,
1988 (µε αναλυτική βιβλιογραφία για τη σπαρτιατική κοινωνία, το πολίτευµα, τους
θεσµούς).

139



Συνθετική - ∆ηµιουργική Εργασία

“Η νεότερη δηµοκρατική κίνηση αναζήτησε στην αρχή εµπνεύσεις και πρότυπα
στην Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη. Παρά το γεγονός ότι ο νεότερος θεωρητικός
λόγος περί δηµοκρατίας εµφάνισε νωρίς ρηξικέλευθες ιδέες και έκτοτε κατέστη
αυτοδύναµος και το γεγονός ότι η νεότερη δηµοκρατική πράξη δηµιούργησε
αµέσως πρωτότυπους θεσµούς, η Αθήνα αναγνωρίζεται ως η κοιτίδα της
δηµοκρατίας. Βέβαια µερικοί ερευνητές δε συµφωνούν στο ότι η Αθήνα
έφθασε σε πραγµατική δηµοκρατία, αφού είχε δούλους και δεν έδινε πολιτικά
δικαιώµατα στις γυναίκες και στους µέτοικους. Από την άλλη όµως µεριά, ένας
αρχαίος Έλληνας δε θα αναγνώριζε ως δηµοκρατία µια δική µας δηµοκρατία,
όπου ο λαός δεν κυβερνάει άµεσα…”.
Μιχαήλ Σακελλαρίου, Η κοινότητα των Αθηναίων και η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία, σ. 11

Να συγκρίνετε τις σύγχρονες αντιπροσωπευτικές δηµοκρατίες µε την αρχαία
αθηναϊκή δηµοκρατία και να καταγράψετε και να ερµηνεύσετε τις οµοιότητες και
τις διαφορές τους. Η σύγκριση θα στηριχθεί στα ακόλουθα κριτήρια:
−
−
−
−
−

αρχή διάκρισης των εξουσιών
τρόπος εκλογής των αξιωµατούχων, διάρκεια θητείας, δυνατότητα ανανέωσης
συµµετοχή των πολιτών στα κοινά, ιδιότητα του πολίτη
µέγεθος / βαθµός της πολιτικής δραστηριότητας και ενδιαφέροντος του λαού
µέτρα προστασίας δηµοκρατικού πολιτεύµατος

Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
♦ Μ. Σακελλαρίου, “Η κοινότητα των Αθηναίων και η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία” στο
συλλογικό τόµο Η Αθηναϊκή ∆ηµοκρατία. Μελέτες για το πολίτευµα και την
ιδεολογία των Αθηναίων, Ακαδηµία Αθηνών, ∆ηµοσιεύµατα της Επιτροπής
Ερευνών, 2, Αθήνα, 1995, σσ. 11-31.
♦ Α. Ι. Μάνεση - Φ. Κ. Σπυρόπουλου, Το πολίτευµα της Αθηναϊκής ∆ηµοκρατίας,
ό.π., σσ. 49-77.
♦ Σ. Αδάµ-Μαγνήσαλη, Η πολιτική παιδεία στην Κλασική Αθήνα, ό.π., σσ. 195-235.
♦ M. I. Finley, Αρχαία και Σύγχρονη ∆ηµοκρατία, µτφρ. Θ. Βανδώρος, εκδ.
Ευρύαλος, Αθήνα, 1989.
♦ M. I. Finley, Η πολιτική στον αρχαίο κόσµο, µτφρ. Σ. Βουτσάκη, Πανεπιστηµιακές
εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 1996, κυρίως σ. 79 κ.ε. και 141 κ.ε.
♦ J. de Romilly, Γιατί η Ελλάδα;, εκδ. Το Άστυ, Αθήνα, 1993.
♦ Κ. Καστοριάδης, Η αρχαία ελληνική δηµοκρατία και η σηµασία της για µας σήµερα,
εκδ. Ύψιλον, Αθήνα, 1986.
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Με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις και τη βοήθεια της σχετικής βιβλιογραφίας:
− Να εντοπίσετε τις υπάρχουσες οµοιότητες και διαφορές στην απονοµή της
δικαιοσύνης στην Αθήνα της κλασικής εποχής και στη σύγχρονη ελληνική
πολιτεία. [Θέµατα προς εξέταση: δικαστήρια, όργανα, διαδικασία, διάδικοι
(δικαιώµατα-υποχρεώσεις), ποινές, σκοπός επιβολής των ποινών / αρχές της
ποινικής νοµοθεσίας].
Ενδεικτική Βιβλιογραφία:
♦ Ι.Ε.Ε., τ. Γ2, σσ. 536-547.
2
♦ G. Glotz, Η ελληνική “πόλις”, µτφρ. Α. Σακελλαρίου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ., Αθήνα, 1981 ,
σσ. 240-270.
♦ A. Andrewes, Αρχαία Ελληνική Κοινωνία, µτφρ. Α. Παναγόπουλου, εκδ. Μ.Ι.Ε.Τ.,
2
Αθήνα, 1987 , σσ. 251-289.
♦ D. M. Mac Dowell, Το δίκαιο στην Αθήνα των κλασικών χρόνων, µτφρ. Γ.
Μαθιουδάκη, εκδ. Παπαδήµα, Αθήνα, 1996.
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