
Νομοθέτης, κυβερνήτης, δικαστής: Ο ενεργός πολίτης της Αρχαίας Αθήνας

Επαινείται εκείνος που μπορεί και να άρχει και να άρχεται και είναι δεκτό ότι η αρετή 
του πολίτη έγκειται στην ικανότητά του να πράττει καλά και τα δύο 
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Πολλαπλές ευκαιρίες συμμετοχής στα κοινά 

Όταν συζητούμε για την ενεργό συμμετοχή του πολίτη στην άμεση 
δημοκρατία των κλασικών χρόνων (5ος - 4ος αι. π.Χ.) αναφερόμαστε 
συνήθως στα δύο κρίσιμα όργανα λήψης αποφάσεων: την Εκκλησία 
του Δήμου και τα Δικαστήρια. 

Η Εκκλησία του Δήμου (Συνέλευση των πολιτών), στην οποία οι 
πολίτες μπορούσαν να ψηφίσουν από την ηλικία των είκοσι ετών, 
ήταν το ανώτατο νομοθετικό όργανο. Συνεδρίαζε από τριάντα έως 
σαράντα φορές τον χρόνο στην Πνύκα. Κάθε πολίτης είχε το δικαίωμα 
να αγορεύσει για οποιαδήποτε πρόταση. Ο κήρυκας παραχωρούσε 
προτεραιότητα στους άντρες άνω των πενήντα, καθώς η σοφία που 
έρχεται με την εμπειρία αναγνωριζόταν ως προσόν για μεγαλύτερη 
πολιτική ευθύνη.      Το Βήμα του ρήτορα στην Πνύκα

Οι Αθηναίοι πολίτες ήταν πολύ πιθανό κάποια στιγμή της ζωής τους 
να συμμετάσχουν όχι μόνο στην ψήφιση των νομοσχεδίων 

και των προτάσεων αλλά και στη σύνταξη και τη διατύπωση 
του περιεχομένου τους.

Πρόπλασμα της Πνύκας
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς



Τμήμα μηχανισμού κλήρωσης ενόρκων και ταυτότητες δικαστών
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

Οι Αθηναίοι πολίτες που προσέρχονταν ως ένορκοι, 
όπως ο Φιλοκλέων, ο πρωταγωνιστής στους Σφήκες 
του Αριστοφάνη, μια σάτιρα της δικομανίας και των 
δικαστηρίων στην αρχαία Αθήνα, συμμετείχαν σε 
υποθέσεις που σχετίζονταν με την πολιτική ζωή της 
πόλης-κράτους, καθώς πολιτικοί και επίδοξοι πολιτικοί 
χρησιμοποίησαν συχνά προσωπικές διαφορές για να 
προωθήσουν τη σταδιοδρομία τους.

Φιλοκλέων:
Ό,τι λεν για τον Δία, το ίδιο λεν και για με.
Όταν κάνουμε εμείς σαματά,
ο διαβάτης που απ΄ έξω περνά σταματά
λέει: «Ω Δία βασιλιά,
Δικαστήριο είν΄ εδώ! Πώς βροντά!»
Κι όταν ρίξω αστραπή, 
βλέπεις χείλια χλωμά τα χτυπούν,
και τα κάνουν απάνω τους πλούσιοι, τρανοί.

Αριστοφάνη Σφήκες στ. 620 -623 (Μετάφρ. Θρ. Σταύρου)

Κάθε πολίτης από τα τριάντα του χρόνια μπορούσε να προσφερθεί εθελοντικά 
για υπηρεσία στα πολυάριθμα και πολυπληθή Δικαστήρια ενόρκων, για την οποία 
λάμβανε αποζημίωση. Ένα πολύπλοκο σύστημα κλήρωσης σχεδιασμένο για την 
πρόληψη της δωροδοκίας καθόριζε τυχαία και την τελευταία στιγμή, ποιοι από το 
σώμα των εθελοντών, θα εκδίκαζαν ως ένορκοι κάθε υπόθεση.

Αναπαράσταση κληρωτηρίων. 
Σχέδιο S. Dow

Θεατρικά προσωπεία
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς



Κλεψύδρα για την ισότιμη χρονομέτρηση των αγορεύσεων 
των αντιδίκων, αυτοσχέδια κάλπη όπου βρέθηκαν δικαστικές 

ψήφοι, αθωωτικές και καταδικαστικές ψήφοι δικαστών.
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

Ωστόσο, η συμμετοχή στα κοινά που απαιτούσε μέγιστη δέσμευση 
χρόνου και πνευματική προσπάθεια ήταν η θητεία του πολίτη στη 
Βουλή των Πεντακοσίων. Οι βουλευτές συνεδρίαζαν καθημερινά, 
εκτός από τις ημέρες των εορτών στο Βουλευτήριο, μια μεγάλη 
αίθουσα στη δυτική πλευρά της Αγοράς. 

Η βιασύνη με την οποία οι ολιγαρχικοί που ανήλθαν με 
πραξικόπημα στην εξουσία το 411 π.Χ. απομάκρυναν τους 
δημοκρατικά εκλεγμένους βουλευτές και κατέλαβαν το 
Βουλευτήριο μαρτυρεί τη δύναμη και τη δημοκρατική 
υπόληψη της Βουλής. 

Πρόπλασμα του Βουλευτηρίου
Μουσείο Αρχαίας Αγοράς

Εσωτερικό του 
Βουλευτηρίου

Σχέδιο R.C. Anderson

Χειρόγραφο του έργου 
Αθηναίων Πολιτεία
78 π.Χ. - 100 μ. Χ.

Πάπυρος 131, Λονδίνο 
Βρετανική Βιβλιοθήκη

Η Σχολή του Αριστοτέλη (386-322 π.Χ.) μελέτησε και κατέγραψε τα πολιτεύματα 158 αρχαίων ελληνικών πόλεων . Ο Αριστοτέλης 
χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία για να συγγράψει τα «Πολιτικά».

Οι γνώσεις μας για τους μηχανισμούς του Αθηναϊκού πολιτεύματος, τη σημασία της Βουλής και την πολυπλοκότητα των καθηκόντων των 
βουλευτών οφείλεται στην ανακάλυψη στην Αίγυπτο, στα τέλη του 19ου αι. τεσσάρων παπύρων (σήμερα φυλάσσονται στην Βρετανική  
Βιβλιοθήκη) με αποσπάσματα της πραγματείας του Αριστοτέλη.



50 πολίτες από κάθε μια από τις 10 νέες φυλές στις οποίες χώρισε τους Αθηναίους 
ο Κλεισθένης, αναλογικά εκλεγμένοι με κλήρο από τους 139 δήμους της Αττικής, 
υπηρετούσαν για ένα έτος ως μέλη της Βουλής.  Ότι κάθε φυλή απαρτιζόταν 
από 1/3 δήμων από το άστυ, 1/3 δήμων από την παραλία, 1/3 δήμων από την 
μεσογαία και ο τρόπος εκλογής διασφάλιζε ότι σε οποιαδήποτε δεδομένη στιγμή 
η Βουλή αποτελούσε την διατομή όλων των στρωμάτων και κατηγοριών των 
πολιτών: γι’ αυτό και ένας αρχαίος σχολιαστής αποκάλεσε τη Βουλή, Μικρά Πόλιν. 
Κάθε Αθηναίας πολίτης μετά τα 30 του χρόνια θα υπηρετούσε ως βουλευτής 
τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του. Η θέσπιση αποζημίωσης τον 5ο αι. ενθάρρυνε 
τους φτωχότερους πολίτες να συμμετάσχουν. Η Βουλή έλεγχε την καταλληλόλητα 
των αξιωματούχων, επέβλεπε την εκλογή και κλήρωση αρχόντων, δίκαζε άρχοντες 
που είχαν κατηγορηθεί για κακοδιαχείριση, εξέταζε θέματα που αφορούσαν 
το ναυτικό, το ιππικό, τις εορτές και τους αγώνες, τη φροντίδα των ασθενών, 
των αναπήρων και των ορφανών και κυρίως προετοίμαζε τους νόμους που 
θα ψήφιζε η Εκκλησία του Δήμου. Ως βουλευτής ο πολίτης θα έπρεπε να είναι 
διαρκώς ενημερωμένος και αρκετά ώριμος για να διαχειριστεί επιτυχώς αυτές τις 
προκλήσεις.

«Μικρά πόλις»- Η Βουλή, μια μικρογραφία της πόλης 

Για το 1/10 του έτους, οι 50 βουλευτές κάθε μίας από τις δέκα φυλές έπρεπε να 
αναλάβουν ακόμη μεγαλύτερες ευθύνες. Για τριάντα πέντε συνεχείς ημέρες (μια 
περίοδος που ονομάζεται Πρυτανεία), ήταν Πρυτάνεις. Εργάζονταν καθημερινά στο 
κτίριο που είναι γνωστό ως Πρυτανείο και αποτελούσε την καρδιά της κυβέρνησης και 
το πνευματικό κέντρο της πόλης-κράτους. Εκεί έκαιγε το ιερό πυρ και φυλάσσονταν 
οι σεβαστοί νόμοι του Σόλωνα. Για να εκπληρώσουν τα ύψιστα καθήκοντά τους ως 
πρυτάνεις, πολίτες από την απομακρυσμένη Δεκέλεια ή το Λαύριο διέμεναν κατά τη 
διάρκεια της Πρυτανείας στην πόλη: συγκαλούσαν τις συνεδριάσεις της Βουλής και 
της Συνέλευσης των πολιτών. Ασχολούνταν με τις επείγουσες ημερήσιες ανάγκες 
όπως ανέκυπταν. Τηρούσαν την ευταξία έχοντας στην δικαιοδοσία τους τους 
κρατικούς τοξότες. Υποδέχονταν πρεσβείες από το εξωτερικό. Αναλάμβαναν ακόμη και να αποκαταστήσουν νεαρές γυναίκες των οποίων οι 
πατέρες είχαν σκοτωθεί στη μάχη. Ως αποζημίωση, σιτίζονταν με έξοδα του κράτους στη Θόλο, το κυκλικό κτήριο δίπλα στο Βουλευτήριο.

Ο πολίτης στην κυβέρνηση

  Θόλος, Αρχεία, Βουλευτήριο, Υδατογραφία 
P. Connolly

  Η καρδιά της Αθηναικής δημοκρατίας.
Σχέδιο Ι. Τραυλός



Για 24 ώρες, κατά τη διάρκεια της Πρυτανείας της φυλής του, ένας από 
τους πολίτες θα μπορούσε, για μία φορά στη ζωή του, να επιλεγεί με κλήρο 
Επιστάτης των Πρυτάνεων, ο ανώτατος αξιωματούχος της  κυβέρνησης.  Για 
24 ώρες, ακόμη και ο χωρικός από τον Ραμνούντα ή ο ψαράς από τον Θορικό 
θα μπορούσε να κρατήσει τα κλειδιά των αρχείων, των θησαυροφυλακίων και 
τη σφραγίδα του κράτους. Τουλάχιστον οι μισοί πολίτες θα αναλάμβαναν αυτήν 
την ύψιστη ευθύνη μία φορά κατά διάρκεια της ζωής τους.

24 ώρες ύψιστης  ευθύνης

Το Mνημείο των Επωνύμων Ηρώων στην 
Αρχαία Αγορά. Εδώ κάθε πολίτης ερχόταν 
αντιμέτωπος με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 
του. Μπορούσε να πληροφορηθεί για ζητήματα 
που τον αφορούσαν σε πινακίδες κάτω από το 
άγαλμα του επώνυμου ήρωα της φυλής του.

Σχέδιο W.B. Dinsmoor

Μπορεί η συμμετοχική φύση της αρχαίας άμεσης δημοκρατίας 
να εμπνεύσει τους πολιτικούς, τους πολίτες και εν δυνάμει πολιτικούς της 

σύγχρονης αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας και ιδιαίτερα τους νέους που θα 
κληθούν να διαμορφώσουν το μέλλον, ώστε να δράσουν υπεύθυνα ενάντια στην 

άγνοια για επίκαιρα ζητήματα και τo αίσθημα απάθειας ή αποκλεισμού;
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