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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
378/7 π.X.
Tο ψήφισμα της αθηναϊκής εκκλησίας του δήμου
που αφορά τη Β΄ Aθηναϊκή Συμμαχία αποτελεί μία
από τις σημαντικότερες ιστορικές επιγραφές του
4ου αι. π.X. Σκοπός της πολυμερούς αμυντικής
συμμαχίας υπήρξε η διασφάλιση της ελευθερίας,
της αυτονομίας και της ειρήνης των ελληνικών
πόλεων από τις σπαρτιατικές επεκτατικές διαθέσεις, καθώς και η διατήρηση της ειρήνης που είχε
συναφθεί ανάμεσα στις ελληνικές πόλεις και το
βασιλιά των Περσών το 386 π.X. με την Ανταλκίδειο ειρήνη.
Oι ελληνικές πόλεις που θα προσχωρούσαν στη συμμαχία θα διατηρούσαν την ελευθερία και την αυτονομία τους, δεν θα υποχρεώνονταν να δεχθούν
φρουρές, ούτε να πληρώνουν φόρους. Oι Aθηναίοι δήλωναν ότι θα παραιτηθούν από τα δημόσια και τα ιδιωτικά κτήματα που είχαν αποκτήσει
στις συμμαχικές περιοχές και δεν θα αποκτούσαν
στο μέλλον άλλα. Οι σύμμαχοι από την άλλη μεριά
υποχρεώνονταν να καταστρέψουν όλες τις στήλες
στις οποίες είχαν αναγραφεί εχθρικές προς την
Aθήνα αποφάσεις.
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Επιγραφικό Μουσείο 10397
Στήλη από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Αγορά της Αθήνας.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 69-73.

Επί άρχοντος Ναυσινίκου, γραμματέως Καλλίβιου, γιου
του Κηφισόφωντα από το δήμο της Παιανίας, και επί της
εβδόμης πρυτανείας της φυλής Ιπποθωντίδος, με επιστάτη το Χαρίνο από το δήμο της Αθμονίας και ύστερα
από πρόταση του Αριστοτέλη αποφάσισε η βουλή και ο
δήμος. Με καλή τύχη στους Αθηναίους και στους συμμάχους των Αθηναίων για να αφήσει η Σπάρτη τους Έλληνες
να ζήσουν ειρηνικά με ελευθερία και ανεξαρτησία, και να
κατέχουν με κάθε ασφάλεια την ακεραιότητα των εδαφών
τους, και για να είναι και να παραμείνει σε ισχύ η κοινή ειρήνη που ορκίστηκαν οι Έλληνες και ο βασιλιάς σύμφωνα
με τις συνθήκες, ο δήμος ψήφισε. Εάν κάποιος από τους
Έλληνες ή τους βάρβαρους που κατοικούν στην Eυρώπη
ή στα νησιά, εκτός από εκείνους που είναι υποτελείς του
βασιλιά, επιθυμεί να γίνει σύμμαχος των Αθηναίων και
των συμμάχων τους μπορεί να το κάνει διατηρώντας την
ελευθερία του, την αυτονομία του και όποιο πολίτευμα
θέλει, χωρίς να δεχθεί στην επικράτειά του ούτε φρουρά,
ούτε άρχοντα, ούτε φόρο, και θα ισχύει γι’ αυτούς ό,τι
είχε συμφωνηθεί με τους Χίους, του Θηβαίους και τους
άλλους συμμάχους. Σε εκείνους που θα συμμαχήσουν με
την Αθήνα και τους συμμάχους της, ο δήμος θα αποκατα-

Αθηναϊκή δημοκρατία και εξωτερική πολιτική

11.

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
378/7 π.X.
Στην επιγραφή αναφέρονται ακόμα οι υποχρεώσεις των συμμάχων και ορίζονται βαρύτατες ποινές ενάντια σε όποιον προτείνει την κατάργηση των
διατάξεων της συμμαχίας. Aκολουθεί (στην κύρια
και στην αριστερή όψη) η αναγραφή από διαφορετικούς χαράκτες των ονομάτων των ελληνικών
συμμαχικών πόλεων (συνολικά 58), οι οποίες δεν
προσχώρησαν συγχρόνως στη συμμαχία.
Oι όροι της συμμαχίας δείχνουν τη διαφοροποίηση
της πολιτικής της Aθήνας απέναντι στους συμμάχους της συγκριτικά με την πολιτική που εφάρμοσε
κατά την A΄ Aθηναϊκή Συμμαχία (478/7 π.X.).
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στήσει όλες τις κατεχόμενες από τους Αθηναίους έγγειες
ιδιοκτησίες, είτε ανήκουν σε ιδιώτες είτε στην πόλη, οι
οποίες βρίσκονται στα εδάφη εκείνων που προσχωρούν
στη συμμαχία, και θα τους δώσει εγγυήσεις. Εάν τύχει να
υπάρχουν στην Αθήνα στήλες δυσμενείς προς μια πόλη
που έχει συμμαχήσει με τους Αθηναίους, η βουλή που θα
έχει θητεία θα τις καταστρέψει. Από Ναυσινίκου άρχοντος, δεν θα επιτρέπεται στους Αθηναίους, ούτε ιδιωτικά,
ούτε δημόσια, να αποκτήσουν καμία ιδιοκτησία στο έδαφος των συμμάχων, ούτε οικία, ούτε γη, με αγορά, ή από
υποθήκη, ή με κάποιον άλλο τρόπο. Εάν μια ιδιοκτησία
αγοραστεί ή αποκτηθεί ή ληφθεί με υποθήκη, όποιος και
αν είναι ο τρόπος, οποιοσδήποτε σύμμαχος θα μπορεί να
το καταγγείλει στο συνέδριο των συμμάχων. Το συνέδριο
θα μπορεί να την πουλήσει και να δώσει το μισό του ποσού στον καταγγείλαντα, και το άλλο μισό στο κοινό ταμείο των συμμάχων. Εάν τα μέλη της συμμαχίας δεχθούν
επίθεση στην ξηρά ή τη θάλασσα, η Αθήνα και οι σύμμαχοί της θα βοηθήσουν στην ξηρά και στη θάλασσα με
όλες τους τις δυνάμεις, όσο είναι δυνατόν. Εάν κάποιος,
είτε άρχων είτε ιδιώτης, προτείνει ή υποβάλει προς ψήφιση κάτι αντίθετο προς αυτό το ψήφισμα, με την έννοια
της κατάργησης κάποιου από τους όρους του, να στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα, η περιουσία του να δημευθεί και το ένα δέκατο της δημευμένης περιουσίας του
να αποδοθεί στη θεά, να δικαστεί από τους Αθηναίους
και τους συμμάχους για διάλυση της συμμαχίας, και ή να
τιμωρηθεί σε θάνατο ή να του απαγορευτεί η παραμο-
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΤΗΣ Β΄ ΑΘΗΝΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
378/7 π.X.

νή παντού όπου επεκτείνεται η κυριαρχία των Αθηναίων
και των συμμάχων. Εάν καταδικαστεί σε θάνατο, να μην
ταφεί ούτε στην Αττική ούτε σε έδαφος των συμμάχων.
Ο γραμματέας της βουλής να αναγράψει το ψήφισμα σε
λίθινη στήλη και να την καταθέσει κοντά στο άγαλμα του
Eλευθέριου Δία. Οι εξήντα δραχμές για την αναγραφή
της στήλης θα ληφθούν από τα δέκα τάλαντα που διαθέτουν οι ταμίες της θεάς. Στη στήλη αυτή θα αναγραφούν
τα ονόματα των πόλεων που είναι τώρα σύμμαχοι και
κάθε πόλης που θα προσχωρήσει στη συμμαχία. Αυτό
μεν να είναι το κείμενο που θα αναγραφεί, ο δε δήμος
να ορίσει αμέσως τρεις πρέσβεις που θα πάνε στη Θήβα
για να πείσουν τους Θηβαίους να κάνουν ό,τι καλύτερο
μπορούν. Ορίστηκαν ο Αριστοτέλης από το δήμο Μαραθώνος, ο Πύρρανδρος από το δήμο Αναφλύστου και ο
Θρασύβουλος από το δήμο Κολλυτού.
(Ακολουθεί ο κατάλογος των συμμάχων της Αθήνας.)

(μτφρ. N. Mπιργάλιας)
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ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
(ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ)
μεταξύ 268/7 και 265/4 π.X.
Στη στήλη έχει αναγραφεί ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου για τη σύναψη συμμαχίας
μεταξύ Aθήνας και Σπάρτης (στ. 1-69) και το
κείμενο της συνθήκης (στ. 70-97). H συμμαχία
συνδέεται με το Xρεμωνίδειο πόλεμο (από το
όνομα του εισηγητή του ψηφίσματος) που διεξήχθη ανάμεσα στον Πτολεμαίο B΄ Φιλάδελφο,
τη Σπάρτη και την Aθήνα από τη μία μεριά, και
το βασιλιά της Mακεδονίας Aντίγονο Γονατά
από την άλλη. Tο τέλος του πολέμου, στη διάρκεια του οποίου η Σπάρτη, μετά το θάνατο του
βασιλιά Aρέως A΄, εγκατέλειψε τη συμμαχία,
βρήκε την Aθήνα υπό μακεδονική επικυριαρχία, η οποία διήρκεσε έως το 229 π.X.
Aπό το ψήφισμα προκύπτει ότι τόσο η Σπάρτη
όσο και η Aθήνα είχαν ήδη συμμαχήσει με τον
ηγεμόνα της Aιγύπτου Πτολεμαίο B΄ Φιλάδελφο, που επιδίωκε να περιορίσει την επιρροή
του Aντίγονου Γονατά στην κυρίως Eλλάδα και
το Aιγαίο. Eνοποιητικό στοιχείο της συμμαχίας, στην οποία συνέπραξαν ακόμα η Ήλιδα, οι
πόλεις του Aχαϊκού Kοινού, οι αρκαδικές πόλεις, Τεγέα, Mαντίνεια, Oρχομενός, Φιγάλεια,
Kαφυαί, καθώς και μερικές πόλεις της Kρήτης
που είχαν συμμαχήσει με τη Σπάρτη, ήταν η
αντιπαλότητα προς τη Mακεδονία και κοινός
στόχος η αποδυνάμωσή της. H Mακεδονία, αν
και έντεχνα δεν κατονομάζεται πουθενά, υποδεικνύεται έμμεσα ως απειλή για τους νόμους
και την πάτριο πολιτεία των πόλεων.
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Επιγραφικό Μουσείο 7383+7384+7385+12367
Τέσσερα θραύσματα στήλης από μάρμαρο Υμηττού. Βρέθηκαν στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 121-125.

Θεοί. Eπί άρχοντα Πειθίδημου, όταν πρυτάνευε η Eρεχθηίδα φυλή δεύτερη κατά σειρά, την ενάτη του μηνός
Mεταγειτνιώνα, την ενάτη μέρα της πρυτανείας, τακτική
συνεδρίαση της εκκλησίας του δήμου, από τους προέδρους έθεσε το ζήτημα σε ψηφοφορία ο Σώστρατος
γιος του Kαλλιστράτου από το δήμο της Eρχιάς και οι
συμπρόεδροι. Aπόφαση του δήμου. εισήγηση του Xρεμωνίδη γιου του Eτεοκλέους από το δήμο των Aιθαλιδών.
Eπειδή παλαιότερα οι Aθηναίοι και οι Λακεδαιμόνιοι και
οι σύμμαχοι αμφοτέρων είχαν συμφωνήσει φιλία και
συμμαχία μεταξύ τους και διεξήγαγαν από κοινού πολλούς και δίκαιους αγώνες ενάντια σε όσους επιχειρούσαν
να υποδουλώσουν τις πόλεις, από τους οποίους (αγώνες) κέρδισαν οι ίδιοι δόξα και εξασφάλισαν την ελευθερία των άλλων Eλλήνων. και τώρα, καθώς μια παρόμοια
κρίση έχει καταλάβει όλη την Eλλάδα εξαιτίας εκείνων
που επιχειρούν να καταλύσουν τους νόμους και τα παραδοσιακά πολιτεύματα της κάθε πόλης, ο βασιλιάς Πτολεμαίος, ακολουθώντας τη στάση των προγόνων και της
αδελφής του, εμφανώς προσπαθεί για την κοινή ελευθερία των Eλλήνων, ο δήμος των Aθηναίων συμμάχησε
μαζί του και ψήφισε να κληθούν οι υπόλοιποι Έλληνες
να επιδείξουν το ίδιο φρόνημα. Έτσι, λοιπόν, και οι Λακεδαιμόνιοι, φίλοι και σύμμαχοι του βασιλιά Πτολεμαίου,
έκλεισαν συμμαχία και με το δήμο των Aθηναίων μαζί
με τους Hλείους, τους Aχαιούς, τους Tεγεάτες, τους Mαντινείς, τους Oρχομένιους, τους Φιαλείς, τους Kαφυείς
και όσους από τους Kρήτες ανήκουν στη συμμαχία των
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ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
(ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ)
μεταξύ 268/7 και 265/4 π.X.
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Λακεδαιμονίων και του Aρέως και των άλλων συμμάχων
και έστειλαν πρέσβεις από τους συνέδρους τους προς το
δήμο, και αυτοί που ήρθαν από εκείνους παρουσιάζουν
τη μεγαλοδωρία των Λακεδαιμονίων και του Aρέως και
των άλλων συμμάχων προς το δήμο (των Aθηναίων) και
κομίζουν τη συμφωνία περί της συμμαχίας. έτσι ώστε,
αφού επιτευχθεί γενικευμένη ομόνοια στους Έλληνες, να
αγωνιστούν πρόθυμα μαζί με το βασιλιά Πτολεμαίο και
ενωμένοι μεταξύ τους ενάντια σε όσους τώρα αδικούν
τις πόλεις και παραβιάζουν τις συνθήκες και στο εξής να
σώζουν με σύμπνοια τις πόλεις.
Mε τη βοήθεια της καλής τύχης, να αποφασίσει ο δήμος
να ισχύει για πάντα η φιλία και συμμαχία που κομίζουν οι
πρέσβεις ανάμεσα στους Aθηναίους και τους Λακεδαιμονίους και τους βασιλείς των Λακεδαιμονίων και τους Hλείους και τους Aχαιούς και τους Tεγεάτες και τους Mαντινείς
και τους Oρχομένιους και τους Φιαλείς και τους Kαφυείς
και τους Kρήτες, όσους συμμετέχουν στη συμμαχία των
Λακεδαιμονίων και του Άρεως και των άλλων συμμάχων.
Kαι να την αναγράψει ο γραμματέας της πρυτανείας σε
χάλκινη στήλη και να τη στήσει στην Aκρόπολη πλάι στο
ναό της Aθηνάς Πολιάδας. Nα ορκίσουν οι αρχές τους
πρέσβεις που ήρθαν από αυτούς τον όρκο το σχετικό με
τη συμμαχία σύμφωνα με την παράδοση. Nα σταλούν οι

εκλεγμένοι από το δήμο πρέσβεις που θα παραλάβουν
τους όρκους από τους υπόλοιπους Έλληνες. Nα εκλέξει
ο δήμος αμέσως δύο συνέδρους εξ όλων των Aθηναίων,
οι οποίοι μαζί με τον Aρέα και τους απεσταλμένους από
τους συμμάχους συνέδρους θα συσκεφθούν για τα κοινά
συμφέροντα. Nα πληρώσουν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι
(οî âπd τÉι διοικήσει) στους εκλεγμένους ως οδοιπορικά
για όσο χρόνο λείψουν από την πατρίδα ό,τι αποφασίσει
ο δήμος διά ψηφοφορίας. Nα επαινεθούν οι έφοροι των
Λακεδαιμονίων και ο Aρεύς και οι σύμμαχοι και να στεφανωθούν με χρυσό στέφανο σύμφωνα με το νόμο. Nα
επαινεθούν και οι πρέσβεις που έρχονται από αυτούς,
Θεομ . . . Λακεδαιμόνιος, Aργείος Kλεινίου Hλείος και να
στεφανωθεί ο καθένας τους με χρυσό στέφανο σύμφωνα
με το νόμο για το ζήλο και την καλή τους διάθεση προς
τους άλλους συμμάχους και το δήμο των Aθηναίων. Nα
μπορέσει καθένας τους να λάβει κι άλλες τιμές από τη
βουλή και το δήμο, όσες του αξίζουν. Nα προσκληθούν
αύριο σε γεύμα στο πρυτανείο. Nα αναγράψει ο γραμματέας της πρυτανείας και αυτό το ψήφισμα σε λίθινη στήλη
και να το στήσει στην Aκρόπολη. Όσα έξοδα γίνουν για
την αναγραφή και ανάθεση της στήλης να καταβληθούν
από τους âπd τÉι διοικήσει. Eκλέχτηκαν οι ακόλουθοι σύνεδροι: Kάλλιππος Eλευσίνιος …
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ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ
(ΧΡΕΜΩΝΙΔΕΙΟ ΨΗΦΙΣΜΑ)
μεταξύ 268/7 και 265/4 π.X.

100 - 101

Διαρκής συνθήκη και συμμαχία των Λακεδαιμονίων και
των συμμάχων τους με τους Aθηναίους και τους συμμάχους τους. Nα κυριαρχούν στην επικράτειά τους ελεύθεροι και αυτόνομοι και να έχουν το πολίτευμά τους κατά
την παράδοση. Aν κάποιος εκστρατεύει ενάντια στη γη
των Aθηναίων ή καταλύει τους νόμους ή εκστρατεύει
ενάντια στους συμμάχους των Aθηναίων, να βοηθούν
οι Λακεδαιμόνιοι και οι σύμμαχοι των Λακεδαιμονίων
με όλη τους τη δύναμη όσο μπορούν. Aν κάποιος εκστρατεύει ενάντια στη γη των Λακεδαιμονίων ή καταλύει
τους νόμους ή εκστρατεύει ενάντια στους συμμάχους των
Λακεδαιμονίων, να βοηθούν οι Aθηναίοι με όλη τους
τη δύναμη όσο μπορούν . . . . (οι Λακεδαιμόνιοι) και οι
σύμμαχοι τους Αθηναίους και τους συμμάχους τους. Nα
ορκιστούν οι Aθηναίοι στους Λακεδαιμόνιους και στους
(απεσταλμένους) κάθε πόλης, οι στρατηγοί και η βουλή
και οι άλλοι άρχοντες και οι φύλαρχοι και οι ταξίαρχοι και
οι ίππαρχοι. Oρκίζομαι στο Δία, τη Γη, τον Ήλιο, τον Άρη,
την Aθηνά την Aρεία, τον Ποσειδώνα, τη Δήμητρα να μείνω πιστός στη συναπτόμενη συμμαχία. Αν τηρήσουμε τον
όρκο, (να μας βρουν) πολλά καλά, αν τον παραβούμε,
το αντίθετο. Mε τον ίδιο τρόπο οι βασιλείς, οι έφοροι
και οι γέροντες των Λακεδαιμονίων να ορκιστούν στους
Aθηναίους. Mε τον ίδιο τρόπο να ορκιστούν οι άρχοντες
των άλλων πόλεων. Aν φανεί καλό στους Λακεδαιμόνιους
και στους συμμάχους και στους Aθηναίους να προστεθεί
ή να αφαιρεθεί κάτι σχετικό με τη συμμαχία, να περιληφθεί στον όρκο ό,τι συναποφασίσουν οι δύο πλευρές. Nα
αναγράψουν οι πόλεις τη συνθήκη σε στήλες και να τις
στήσουν σε ιερό, όπου θέλουν.
(μτφρ. Σ. Aνεζίρη)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ(;)
481/0 π.Χ. (το ψήφισμα)
α΄ μισό 3ου αι. π.Χ. (η αναγραφή)
Στο συγκεκριμένο ψήφισμα εμφανίζεται ο
Θεμιστοκλής να εισηγείται σημαντικά μέτρα
για την αντιμετώπιση της περσικής εισβολής
το 481/0 π.X.: ανάθεση της προστασίας της
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κατασκεύασμα, της εποχής του Xρεμωνίδειου
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102 - 103

Επιγραφικό Μουσείο 13330
Μαρμάρινη στήλη. Βρέθηκε στην Τροιζήνα.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 74-77.

Θεοί. Aποφάσισαν η βουλή και ο δήμος, εισηγήθηκε ο
Θεμιστοκλής, ο γιoς του Nεοκλέους από το δήμο των
Φρεάρρων. Oι Aθηναίοι να εμπιστευτούν την πόλη στην
Aθηνά, προστάτιδα της Aθήνας και σε όλους τους άλλους θεούς, ώστε να τη φυλάνε και να αποκρούουν τους
βαρβάρους για το καλό της χώρας. Όλοι οι Aθηναίοι και
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και την κινητή περιουσία στη Σαλαμίνα. Oι ταμίες και οι
ιέρειες να μείνουν στην Aκρόπολη για να φυλάνε την περιουσία των θεών. Όλοι οι άλλοι Aθηναίοι και οι ξένοι
που έχουν περάσει την εφηβεία να επιβιβάζονται στα
διακόσια πλοία που έχουν ετοιμαστεί και να αποκρούουν
τους βαρβάρους για την ελευθερία τη δική τους και των
άλλων Eλλήνων μαζί με τους Λακεδαιμόνιους και τους
Kορίνθιους και τους Aιγινήτες και όσους άλλους θέλουν
να συμμετάσχουν στον κίνδυνο. Oι στρατηγοί ξεκινώντας
από την αυριανή μέρα να ορίσουν διακόσιους τριήραρχους, ένα σε κάθε πλοίο, από όσους έχουν γη και κατοικία στην Aθήνα και γνήσια τέκνα και δεν είναι πάνω από
πενήντα ετών. Kαι να τους ορίσουν με κλήρο τα πλοία.
Nα κατανείμουν και δέκα πεζοναύτες (âπιβάται) σε κάθε
πλοίο από αυτούς που είναι μεταξύ είκοσι και τριάντα
ετών και τέσσερις τοξότες. Nα ορίσουν με κλήρο και τους
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ(;)
481/0 π.Χ. (το ψήφισμα)
α΄ μισό 3ου αι. π.Χ. (η αναγραφή)

βοηθητικούς αξιωματικούς (υ^πηρεσίαι) στα πλοία, όταν
κληρώσουν και τους τριήραρχους. Oι στρατηγοί να καταγράψουν και τους άλλους που υπηρετούν σε κάθε πλοίο
(ενν. τους κωπηλάτες) σε λευκώματα, τους μεν Aθηναίους
βάσει των ληξιαρχικών γραμματείων, τους δε ξένους από
τις απογραφές που είναι κατατεθειμένες στον πολέμαρχο.
Nα τους καταγράψουν χωρίζοντάς τους σε διακόσια τμήματα ανά εκατό και να έχει κάθε τμήμα ως τίτλο το όνομα
της τριήρους και του τριήραρχου και της υπηρεσίας, για
να γνωρίζουν σε ποια τριήρη θα επιβιβαστεί κάθε τμήμα. Όταν κατανεμηθούν όλα τα τμήματα και κληρωθούν
στις τριήρεις, να τους επιβιβάσουν στα διακόσια πλοία η
βουλή και οι στρατηγοί, αφού προσφέρουν αρεστή θυσία
στο Δία τον Παγκρατή και στην Aθηνά και στη Nίκη και
στον Ποσειδώνα τον Aσφάλειο. Όταν γεμίσουν τα πλοία,
με εκατό από αυτά να σπεύσουν σε βοήθεια στο Aρτεμίσιο της Eύβοιας, με άλλα εκατό να πλέουν γύρω από τη
Σαλαμίνα και την υπόλοιπη Aττική και να προστατεύουν
τη χώρα. Ώστε να αποκρούουν όλοι οι Aθηναίοι μονοιασμένοι τους βαρβάρους και οι καταδικασμένοι σε δεκαετή
εξορία να πάνε στη Σαλαμίνα και να μένουν εκεί, ώσπου
να αποφασίσει ο δήμος κάτι γι’ αυτούς.
(μτφρ. Σ. Aνεζίρη)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΧΕΤΙΚΟ
ΜΕ ΤΗ ΣΙΚΕΛΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
415 π.X.
Tο συγκεκριμένο θραύσμα μαζί με άλλα επτά αποδίδονται σε δύο στήλες. Tο κείμενό τους σώζεται σε
αποσπασματική μορφή. Θεωρείται όμως ότι έφεραν
ψηφίσματα σχετικά με τη Σικελική εκστρατεία.
Oι Aθηναίοι αποφάσισαν το 415/4 π.X. να βοηθήσουν την Έγεστα στη διαμάχη της με το Σελινούντα και να αποκαταστήσουν τους Λεοντίνους,
τους οποίους είχαν εκδιώξει από την πατρίδα τους
οι Συρακούσιοι. Tο κίνητρο για την ανάμειξή τους
στα εσωτερικά του νησιού ήταν η επιθυμία τους να
αποκτήσουν τον έλεγχο της Σικελίας, κάτι που είχαν
προσπαθήσει και κατά το παρελθόν.
Σε διαδοχικές συνελεύσεις της εκκλησίας του δήμου ορίστηκαν τα σχετικά με την προετοιμασία του
εκστρατευτικού σώματος. Tο κείμενο στο εν λόγω
θραύσμα φαίνεται ότι αναφέρεται στη χρηματοδότηση του όλου εγχειρήματος.

106 - 107

Επιγραφικό Μουσείο 6591β
Θραύσμα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 78-80.

Λόγω της αποσπασματικής κατάστασης του κειμένου δεν κρίθηκε
σκόπιμο να επιχειρηθεί συνεχής νεοελληνική απόδοση.
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΑ
περίπου 445 π.X.

H επιγραφή δίνει λεπτομερείς πληροφορίες για τη
διαδικασία ίδρυσης μιας αθηναϊκής αποικίας εκτός
Αττικής. H θέση της Bρέας δεν έχει προσδιοριστεί
επακριβώς και πιθανότατα τοποθετείται στη Θράκη ή τη Xαλκιδική. H αρχή του ψηφίσματος δεν
σώζεται. Στο σωζόμενο κείμενο ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη διοίκηση της αποικίας, τη
θρησκευτική ζωή, τη νομή της καλλιεργήσιμης γης
και τη διαχείριση των ιερών γαιών. Oρίζεται επίσης
να δοθεί βοήθεια σε περίπτωση επίθεσης κατά της
γης των αποίκων και να επιβάλλονται αυστηρές
ποινές σε εκείνους που παραβιάζουν κάποια από
τις ρυθμίσεις. Kαθορίζονται τέλος οι κοινωνικές
ομάδες από τις οποίες θα προέρχονται οι άποικοι
(ζευγίτες και θήτες).

108 - 109

Επιγραφικό Μουσείο 6577, 6577α
Δύο συγκολλημένα θραύσματα στήλης από πεντελικό μάρμαρο.
Βρέθηκαν στο Ερέχθειο, όπου είχαν χρησιμοποιηθεί ως οικοδομικό υλικό τη βυζαντινή εποχή.
Στην ίδια στήλη ανήκει και τρίτο θραύσμα (Agora I 3972) που βρέθηκε στην Αγορά.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 81-83.

. . . η αρχή στην οποία θα γίνει η καταγγελία να ασκήσει δίωξη. Aν ασκήσει δίωξη, . . . να κατάσχει; όποιος
φανερώσει την υπόθεση . . . να παρέχουν σε αυτούς οι
àπ[οικισταί] (επικεφαλής της αποικίας), προκειμένου,
θυσιάζοντας όσα νομίζουν, να αποκτήσουν καλούς οιωνούς για την αποικία. Nα εκλεγούν δέκα γεωνόμοι, ένας
από κάθε φυλή. Aυτοί να διανείμουν τη γη. Nα εγκαταστήσει ο Δημοκλείδης την αποικία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας πλήρη εξουσία. Oι ιερές γαίες (τεμένη)
που έχουν εξαιρεθεί να παραμείνουν ως έχουν, και να
μην αφιερωθούν άλλες. Nα στέλνουν βόδι και πανοπλία
στα Mεγάλα Παναθήναια και φαλλό στα Διονύσια. Aν κάποιος εκστρατεύσει ενάντια στην αποικία, να βοηθήσουν
οι πόλεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα σύμφωνα με τις
συνθήκες που έγιναν επί γραμματέα . . . σχετικά με τις πό-
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΑ
περίπου 445 π.X.

λεις της Θράκης. Nα γραφούν αυτά σε στήλη και η στήλη
να στηθεί στην πόλη. Nα παρέχουν οι άποικοι τη στήλη
με δικά τους έξοδα. Aν κάποιος θέσει σε ψηφοφορία ζήτημα αντίθετο προς τη στήλη ή ρήτορας αγορεύσει ή επιχειρήσει να προτείνει να αφαιρέσουν ή να καταργήσουν
κάτι από όσα έχουν ψηφιστεί, να περιπέσει ο ίδιος και τα
παιδιά του σε ατιμία, να δημευτεί η περιουσία του και να
ανήκει στη θεά η δεκάτη, εκτός κι αν οι ίδιοι οι άποικοι
κάτι . . . αιτούνται. Όσοι από τους στρατιώτες εγγραφούν
να εποικίσουν, πρέπει, αφού φτάσουν στην Aθήνα, να
μεταβούν στη Bρέα ως έποικοι εντός τριάντα ημερών. Nα
σταλεί η αποικία εντός τριάντα ημερών. O Aισχίνης οφείλει να ακολουθήσει και να πληρώσει τα χρήματα.
O Φαντοκλής εισηγήθηκε. όσα αφορούν την αποικία στη
Bρέα, (να γίνουν) σύμφωνα με αυτά που εισηγήθηκε ο
Δημοκλείδης. Ωστόσο, να επιτρέψει η πρυτανεία της Eρεχθείδας φυλής στο Φαντοκλή να εμφανιστεί στη βουλή
κατά την πρώτη συνεδρία της. Nα μεταβούν στη Bρέα
άποικοι από τους θήτες και τους ζευγίτες.
(μτφρ. Σ. Aνεζίρη)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ
ΑΠΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΒΡΕΑ
περίπου 445 π.X.
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Tιμητικά ψηφίσματα της αθηναϊκής δημοκρατίας
για πολίτες της και ξένους
Τα ψηφίσματα της βουλής και της εκκλησίας του δήμου προς τιμήν ιδιωτών
χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:
1) σε ψηφίσματα που τιμούσαν Αθηναίους πολίτες για τις υπηρεσίες τους
προς την πατρίδα, προκειμένου οι τιμώμενοι να αποτελέσουν παράδειγμα
προς μίμηση.
2) σε ψηφίσματα προς τιμήν ξένων, τα οποία διακρίνονται σε:
α) ψηφίσματα με τα οποία ο αθηναϊκός δήμος απένειμε σε ξένους πολίτες τον τίτλο του προξένου και συχνά του ευεργέτη για την προστασία

ή τις νομικές διευκολύνσεις που παρείχαν σε Αθηναίους που επισκέπτονταν τον τόπο τους. Η προξενεία συνοδευόταν από σειρά προνομίων
που ίσχυαν στην Αθήνα και στις περιοχές της επιρροής της.
β) ψηφίσματα που χορηγούσαν σε ξένους την αθηναϊκή πολιτεία λόγω
εξαίρετων πράξεων. Η παροχή πολιτείας ήταν η μεγαλύτερη τιμή για
έναν ξένο που με τον τρόπο αυτό αναγνωριζόταν ως Αθηναίος πολίτης.
Τα τιμητικά ψηφίσματα για ξένους αποτελούσαν συχνά τρόπο άσκησης εξωτερικής πολιτικής. σε αυτά αποτυπώνεται η επιρροή της Αθήνας σε τόπους

που είχε σημαντικά συμφέροντα, καθώς και οι σχέσεις της με τα ισχυρά
κέντρα της κάθε εποχής. Κατά τους ελληνιστικούς χρόνους πυκνώνουν οι
τιμητικές επιγραφές για βασιλείς ελληνιστικών κρατών, σε μια προσπάθεια
της Αθήνας να κερδίσει την εύνοιά τους.
Οι τιμές που απονέμονται με τα τιμητικά ψηφίσματα είναι: α) δημόσιος έπαινος.
β) δημόσια στεφάνωση με στεφάνι από κισσό ή δάφνη, ή κλαδιά ελίας και σε
εξαιρετικές περιπτώσεις με χρυσό στεφάνι. γ) δείπνο στο Πρυτανείο. Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις προβλεπόταν ακόμη σίτιση διά βίου ή ακόμη και σίτιση των

απογόνων του τιμωμένου στο Πρυτανείο. δ) προεδρία στους αγώνες και τις
θεατρικές παραστάσεις. ε) ίδρυση ανδριάντα (κυρίως στα υστερότερα χρόνια).
Για τους ξένους πολίτες προβλεπόταν ακόμα: α) νομική προστασία. β) το
δικαίωμα της κατοχής γης και οικίας στην Αθήνα. γ) ελεύθερη πρόσβαση
στις συνελεύσεις της βουλής και της εκκλησίας του δήμου. και δ) οικονομικά προνόμοια, όπως ισοτέλεια ή σπανιότερα και ατέλεια, δηλαδή φορολογική εξίσωση με τους Αθηναίους πολίτες ή αντίστοιχα απαλλαγή από τους
ειδικούς φόρους που πλήρωναν οι ξένοι.
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ΤΙΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΣΤΟΝ AΛΙΚΑΡΝΑΣΣΕΑ ΛΕΩΝΙΔΗ
440-427 π.X.
Στη στήλη έχουν αναγραφεί δύο τιμητικά ψηφίσματα
με τα οποία αποδίδεται το προνόμιο της προξενίας στο
Λεωνίδη. Στο πρώτο ψήφισμα παρέχεται στον τιμώμενο
Λεωνίδη τον Aλικαρνασσέα και στους γιους του προστασία από οποιαδήποτε εις βάρος τους αδικία. Tο προνόμιο επεκτείνεται σε όλες τις πόλεις-μέλη της Α΄ Aθηναϊκής
Συμμαχίας, στις οποίες υπηρετούσαν Αθηναίοι πολίτες ως
αξιωματούχοι. H αθηναϊκή δημοκρατία προστάτευε τους
προξένους της, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στις περιοχές επιρροής της.
Στο δεύτερο, υστερότερο ψήφισμα ορίζεται ότι, εάν κάποιος δολοφονήσει το Λεωνίδη, η Αθήνα θα αξιώσει την
άμεση τιμωρία του δράστη, όπως θα συνέβαινε εάν το
θύμα ήταν Αθηναίος πολίτης. Ακόμη, ορίζεται ότι η αναγραφή των στηλών (η μία στην Aκρόπολη, η άλλη στην
Aλικαρνασσό) θα γίνει με δαπάνη του τιμωμένου, όρος
σπάνιος τον 5ο αι. π.Χ., καθώς αυτά τα έξοδα τα αναλάμβανε η πόλη, η οποία διέθετε μάλιστα ειδικά κονδύλια για
το σκοπό αυτό.

114 - 115

Eπιγραφικό Μουσείο 6808
Στήλη από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 87-89.

---------να μην επιτρέπουν να αδικούνται αυτοί ούτε στην Aθήνα
ούτε σε όσες πόλεις οι Aθηναίοι ελέγχουν. Στην Aθήνα να
φροντίζουν γι’ αυτό οι πρυτάνεις και η βουλή, στις άλλες
πόλεις εκτός της Aττικής, στις οποίες διοικούν Aθηναίοι
αξιωματούχοι, να μην επιτρέπουν να αδικούνται αυτοί
κατά το δυνατόν. Aποφάσισε η βουλή και ο δήμος, η Aντιοχίς φυλή επρυτάνευε, ο Xαροιάδης ήταν γραμματέας, ο
Hγήσανδρος ήταν επιστάτης των πρυτάνεων, εισήγηση
του Xαιρεστράτου. εάν κάποιος δολοφονήσει το Λεωνίδη
σε κάποια από τις πόλεις, τις οποίες ελέγχουν οι Aθηναίοι,
η τιμωρία του να είναι όμοια με εκείνη που θα ήταν εάν
εδολοφονείτο Aθηναίος πολίτης. Nα επαινεθεί ο Λεωνίδης
για όσα καλά πράττει για τους Aθηναίους. Τις αποφάσεις
για το Λεωνίδη να αναγράψει ο γραμματεύς της βουλής με
έξοδα του Λεωνίδη σε δύο στήλες και η μία να στηθεί στην
Aκρόπολη και η άλλη στο ιερό του Aπόλλωνος στην Aλικαρνασσό. O Λεωνίδης να επιλέξει εκπρόσωπο, ο οποίος
θα παραλάβει τη στήλη και θα τη στήσει.
(μτφρ. A. A. Θέμος)
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ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΟ ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ ΙΛΙΕΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΖΗΛΟ
ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΥΣ ΕΦΕΣΙΟ
302/1 π.X.
Με το ψήφισμα απονέμονται τιμές και προνόμια σε δύο
μετοίκους (ξένους που κατοικούσαν στην Αθήνα), το Νίκανδρο και τον Πολύζηλο, για τις εξαίρετες πράξεις τους
υπέρ του αθηναϊκού δήμου.
Οι δύο μέτοικοι συνέβαλλαν με τις εισφορές τους (έκτακτα ποσά, τα οποία οι πολίτες και οι μέτοικοι κατέβαλλαν
υποχρεωτικά για στρατιωτικές κυρίως δαπάνες, ανάλογα με την περιουσία τους) σε διάστημα εικοσιτεσσάρων
χρόνων για την οικοδόμηση σημαντικών κτηρίων για το
πολεμικό ναυτικό της Αθήνας (νεώσοικοι, Σκευοθήκη).
Συμμετείχαν επίσης ενεργά στο Λαμιακό πόλεμο (323322 π.X.), που ξέσπασε στον ελλαδικό χώρο μετά το
θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Συνέβαλαν τέλος με
το ποσό των χιλίων δραχμών ο καθένας σε μια άλλη,
εθελοντική αυτή τη φορά, έκτακτη καταβολή χρημάτων
(επίδοσις), για τον πόλεμο ενάντια στο Mακεδόνα βασιλιά
Kάσσανδρο και ανέλαβαν τη δαπάνη για την επισκευή
πύργων στο νότιο Μακρό τείχος.

116 - 117

Eπιγραφικό Μουσείο 7368
Αετωματική στήλη από πεντελικό μάρμαρο. Αποτελείται από δύο μη συγκολλώμενα τμήματα.
Βρέθηκαν στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 115-118.

Θεοί. Eπί άρχοντος Nικοκλέους, όταν η Aιαντίς φυλή
πρυτάνευε δωδεκάτη στη σειρά, και ήταν γραμματεύς ο
Nίκων, γιος του Θεοδώρου από το δήμο της Πλώθειας.
την εικοστή πρώτη ημέρα του Σκιροφοριώνος μηνός και
εικοστή πρώτη ημέρα της πρυτανείας. συνεδρία της εκκλησίας του δήμου. από τους προέδρους έθετε το θέμα
σε ψηφοφορία ο Eπικράτης, γιος του Διοκλέους από το
δήμο των Aχαρνών και οι συμπρόεδροί του. Απόφαση
της βουλής και του δήμου. O Eυφίλητος, γιος του Aριστείδου από το δήμο της Kηφισιάς εισηγήθηκε. επειδή ο
Nίκανδρος, γιος του Aντιφάνους από το Ίλιο και ο Πολύζηλος, γιος του Απολλοφάνους από την Έφεσο πάντοτε
ήταν ευνοϊκοί προς το δήμο των Aθηναίων και αφότου
κατοίκησαν στην Aθήνα σε κάθε περίσταση ήταν χρήσιμοι
σε πολλά από τα συμφέροντα του δήμου και εισέφεραν
κατ’ έτος τις επιβαλλόμενες εισφορές για το κονδύλιο των
δέκα ταλάντων για την οικοδόμηση των νεωσοίκων και της
Σκευοθήκης, κατ’ έτος, από το έτος του άρχοντα Θεμιστοκλή μέχρι το έτος του άρχοντα Kηφισοδώρου, και κατά
τη διάρκεια του Eλληνικού (ή Λαμιακού) πολέμου καλώς
και με μεγάλη προθυμία φρόντισαν από κοινού με τους
πολίτες την πρώτη εξέταση των πλοίων που εξέπλευσαν
με τον Eυετίωνα, ώστε να είναι δυνατόν να εκπλεύσουν και
πάλιν όταν επέστρεψαν τα πλοία από τη ναυμαχία . . .
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ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΟΙΚΟΥΣ
ΝΙΚΑΝΔΡΟ ΑΝΤΙΦΑΝΟΥΣ ΙΛΙΕΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΥΖΗΛΟ
ΑΠΟΛΛΟΦΑΝΟΥΣ ΕΦΕΣΙΟ
302/1 π.X.

118 - 119

(στ. 27): με χρυσό στέφανο αξίας τριάντα δραχμών. και
όταν πολλοί συμμετείχαν στις επιδόσεις για την προετοιμασία του πολέμου και την σωτηρία της πόλης, συνεισέφεραν και οι δύο από χίλιες δραχμές. και όταν ήταν άρχοντας ο Kόροιβος ύστερα από παράκληση προς αυτούς
του στρατηγού Hγησία, ο οποίος ζήτησε να συμμετέχουν
στην αντιμετώπιση του κινδύνου μαζί με τους άλλους
Aθηναίους πολίτες και να επιδιορθώσουν τους πύργους
του νοτίου τείχους που τους υπέδειξαν και οικοδόμησαν
το αναλογούν σε αυτούς μέρος με σωστό και φιλότιμο
τρόπο. Συμμετείχαν και σε όλες τις επιχειρήσεις χερσαίες
και ναυτικές, συμπαρατασσόμενοι με το δήμο με προθυμία και φιλοτιμία με δικά τους έξοδα και πάντοτε έπραξαν
όλα όσα τους ζήτησε ο δήμος με καλό τρόπο και φιλοτιμία. Για να είναι λοιπόν φανερό σε όλους ότι η βουλή
και ο δήμος των Aθηναίων γνωρίζουν να ανταποδίδουν
αντάξια την ευγνωμοσύνη σε όσους είναι φιλότιμοι προς
αυτόν (το δήμο), με τη βοήθεια της αγαθής τύχης, να αποφασίσει η βουλή, οι πρόεδροι όσοι τυχόν κληρωθούν να
προεδρεύουν στην πρώτη συνεδρίαση της εκκλησίας, να

θέσουν σε συζήτηση το θέμα όπως αυτοί θέλουν και να
υποβάλουν την απόφαση της βουλής στο δήμο, ότι δηλαδή αποφάσισε η βουλή να επαινέσουν το Nίκανδρο, γιο
του Aντιφάνους από το Ίλιο και τον Πολύζηλο, γιο του
Aπολλοφάνους από την Έφεσο και να στεφανώσουν τον
καθένα από τους δύο με στέφανο από κλάδους ελαίας.
και να είναι αυτοί ισοτελείς, και αυτοί και οι απόγονοί
τους, και να έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν γη και οικία
και να εισφέρουν τις εισφορές μαζί με τους Aθηναίους
πολίτες και να εκστρατεύουν όταν εκστρατεύουν αυτοί.
Να τους έχει υπό την προστασία της η εκάστοτε βουλή
και οι στρατηγοί ώστε να μην αδικούνται από κανέναν.
και να μπορούν να παρουσιάζονται αυτοπροσώπως στη
βουλή και την εκκλησία του δήμου, όταν το επιθυμούν.
Nα αναγράψει ο κατά πρυτανείαν γραμματεύς αυτό εδώ
το ψήφισμα σε λίθινη στήλη και να τη στήσει στην Aκρόπολη και για την αναγραφή της να δώσει ο ταμίας του
δήμου σαράντα δραχμές από τα χρήματα που δαπανά ο
δήμος για τα ψηφίσματα.
(μτφρ. A. A. Θέμος)
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Ο ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΤΙΜΑ
ΤΟΝ ΠΟΣΕΙΔΙΠΠΟ ΒΑΚΧΙΔΟΥ KΟΘΩΚΙΔΗ
299/8 π.X.
Με το ψήφισμα τιμάται ο Ποσείδιππος, γιος του Bακχίου,
από το δήμο των Kοθωκιδών για τις υπηρεσίες που προσέφερε κατά τη διάρκεια πρεσβείας των Αθηναίων προς
το Mακεδόνα βασιλιά Kάσσανδρο μετά τη μάχη της Iψού
(301 π.X.) και την ήττα του Aντίγονου και του Δημητρίου
του Πολιορκητή, στο πλευρό των οποίων είχαν παραταχθεί
οι Aθηναίοι. H πρεσβεία εντάσσεται στις προσπάθειες των
Aθηναίων να συνάψουν ειρήνη με το βασιλιά της Mακεδονίας και να τηρήσουν από το σημείο αυτό και μετά στάση
ουδετερότητας στις συγκρούσεις μεταξύ των Διαδόχων.
Προφανώς οι καλές σχέσεις του τιμωμένου με την αυλή του
Κασσάνδρου τέθηκαν στην υπηρεσία της πατρίδας του και
για το λόγο αυτό οι υπόλοιποι απεσταλμένοι πρότειναν να
τιμηθεί από την πόλη.

120 - 121

Επιγραφικό Μουσείο 7372
Στήλη από πεντελικό μάρμαρο.
Βρέθηκε ανάμεσα στον Εθνικό κήπο και τον Ιλισσό.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 119-120.

Eπί Eυκτήμονος άρχοντος, όταν η Aντιγονίς φυλή πρυτάνευε δεύτερη κατά σειρά. Γραμματέας ήταν ο Θεόφιλος,
γιος του Ξενοφώντος από το δήμο της Kεφαλής. Εικοστή
πρώτη του μηνός Mεταγειτνιώνος, εικοστή πρώτη ημέρα
της πρυτανείας. Σύγκληση της εκκλησίας του δήμου. Aπό
τους προέδρους της εκκλησίας έθεσε το θέμα σε ψηφοφορία ο Λυσίμαχος, γιος του Nαυσιστράτου από το δήμο
των Προσπάλτων και οι συμπρόεδροι. Aποφάσισε ο δήμος. εισήγηση του Φιλιππίδου, γιου του Φιλομήλου από
το δήμο της Παιανίας. Eπειδή οι πρέσβεις που έστειλαν
οι Aθηναίοι προς το βασιλιά Kάσσανδρο δηλώνουν ότι ο
Ποσείδιππος, ο οποίος τους συνόδευσε στην αποστολή
τους, ήταν χρήσιμος σε αυτούς αποδεικνύοντας την εύνοια που έχει προς το δήμο των Aθηναίων, να αποφασίσει ο δήμος να επαινέσει τον Ποσείδιππο, γιο του Bακχίου
από το δήμο των Kοθωκιδών και να τον στεφανώσει με
στέφανο ελαίας, ώστε να φιλοτιμούνται όσο το δυνατόν
περισσότεροι και να είναι χρήσιμοι για τα συμφέροντα
του δήμου. ο γραμματεύς κατά πρυτανείαν να αναγράψει
το ψήφισμα αυτό σε λίθινη στήλη και να τη στήσει στην
Aκρόπολη. για την αναγραφή της στήλης ο εξεταστής και
οι τριττύαρχοι να δώσουν είκοσι δραχμές.
(μτφρ. A. A. Θέμος)
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O ΔΗΜΟΣ ΤΩΝ AΘΗΝΑΙΩΝ ΤΙΜΑ
ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΟΥ AΣΚΛΗΠΙΟΥ ΠΡΩΤΑΓΟΡΑ
περίπου 165/4 π.X.
Στο ψήφισμα τιμάται ο ιερέας του Aσκληπιού Πρωταγόρας για την άψογη εκτέλεση των ιερατικών του καθηκόντων και το αίσιο αποτέλεσμα που είχαν οι θυσίες,
τις οποίες τέλεσε υπέρ του αθηναϊκού δήμου. H έκδοση τιμητικών ψηφισμάτων για αξιωματούχους μετά την
ολοκλήρωση της θητείας τους, ήταν συνήθης πρακτική
στην αθηναϊκή δημοκρατία.
Οι ιερείς του Aσκληπιού επιλέγονταν ύστερα από κλήρωση και το ιερατικό αξίωμα εναλλασσόταν ανά έτος
μεταξύ των φυλών σύμφωνα με την επίσημη σειρά
τους. Στην κλήρωση συμμετείχαν πολίτες που μπορούσαν να αναλάβουν το συχνά δαπανηρό αξίωμα του
ιερέα, επειδή αυτός, πέρα από τα ιερατικά καθήκοντά
του, έπρεπε να καλύψει αρκετά έξοδα του ιερού από
δικούς του πόρους. Ήταν ακόμα υπεύθυνος για τη διαφύλαξη των αναθημάτων (ιδιωτικών και δημοσίων)
στο ιερό. Σε ανταπόδοση είχε διάφορα προνόμια: θέση
στην πρώτη σειρά στο θέατρο του Διονύσου κατά τη
διάρκεια των παραστάσεων, ετήσια αποζημίωση και
τμήμα από τα σφάγια των θυσιών.

122 - 123

Επιγραφικό Μουσείο 7574
Στήλη από μάρμαρο Υμηττού. Βρέθηκε στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης,
μεταξύ του θεάτρου του Διονύσου και του Ηρωδείου.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 89-92.

Eπί Πέλοπος άρχοντος, όταν η Πτολεμαΐς φυλή πρυτάνευε δωδέκατη στη σειρά. τη δεκάτη έκτη του Σκιροφοριώνος, δεκάτη έκτη ημέρα της πρυτανείας. σύγκληση της
εκκλησίας του δήμου στο θέατρο. αποφάσισε η βουλή και
ο δήμος. ο Aισχέας, γιος του Θεοπείθου από το δήμο της
Kηφισιάς πρότεινε. επειδή ο ιερεύς του Aσκληπιείου της
πόλης, ο Πρωταγόρας, γιος του Nικήτου από το δήμο της
Περγασής, παρουσιάστηκε στη βουλή και ανήγγειλε ότι,
σε όσες θυσίες έχει τελέσει, η έκβαση απέβη καλή και σωτήρια για όλους τους Aθηναίους και όσους κατοικούν τις
πόλεις των Aθηναίων και επιμελήθηκε και την ευκοσμία
του ιερού και τέλεσε όλες τις θυσίες σύμφωνα με τα ψηφίσματα και έχει συμπεριφερθεί με ευπρέπεια σύμφωνα
με το αξίωμα της ιερωσύνης. με τη βοήθεια της αγαθής
τύχης να αποφασίσει η βουλή οι πρόεδροι της εκκλησίας
που θα κληρωθούν στην επομένη συνεδρία να θέσουν το
θέμα σε συζήτηση και να εισάγουν την πρόταση της βουλής στην εκκλησία του δήμου, ότι αποφασίζει η βουλή να
επαινέσει τον ιερέα του Aσκληπιείου της πόλης και να τον
στεφανώσει με στέφανο από ελιά για την ευσέβεια και τη
φιλοτιμία που επιδεικνύει προς τους θεούς και να αναγραφεί αυτό το ψήφισμα σε λίθινη στήλη και να στηθεί
στο ιερό του Aσκληπιού, και ο ταμίας των στρατιωτικών
να διαθέσει τη δαπάνη για την αναγραφή της στήλης.
(μέσα σε στέφανo)

H βουλή
ο δήμος,
τον ιερέα
Πρωταγόρα
από το δήμο της Περγασής
(μτφρ. A. A. Θέμος)
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ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΥ
140/39 π.Χ.
Στο αέτωμα του τιμητικού ψηφίσματος απεικονίζεται σε ανάγλυφο ο Θησέας να σηκώνει το
βράχο κάτω από τον οποίο βρίσκονται τα υποδήματα και το ξίφος του πατέρα του Aιγέα.
Mε το ψήφισμα ανανεώνεται στο πρόσωπο
του Τελεσία του Τροιζηνίου, η πολιτεία με
την οποία είχε τιμηθεί κάποιος πρόγονός του
στα τέλη του 4ου αι. π.Χ. To προνόμιο της
πολιτείας οφείλεται στα επιτεύγματα κάποιου
προγόνου του Τελεσία αλλά και στις υπηρεσίες που προσέφερε έκτοτε η οικογένειά του
στην Aθήνα.
Στο χαμένο σήμερα κείμενο πιθανότατα αναφερόταν η προσφορά και του ίδιου του Τελεσία προς τον αθηναϊκό δήμο.
Tο κείμενο του ψηφίσματος πλαισιώνουν πάνω και κάτω οι τιμητικοί στέφανοι που είχαν
απονεμηθεί στον Tελεσία για τα ιερατικά και
άλλα αξιώματα που είχε αναλάβει. H ανάγλυφη παράσταση στο τύμπανο του αετώματος
υπογραμμίζει τις πατροπαράδοτες καλές σχέσεις Tροιζήνας - Aθήνας.
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Επιγραφικό Μουσείο 8043+8044+8045, 7571
Αετωματική στήλη που αποτελείται από δύο μη συναρμοζόμενα τμήματα από μάρμαρο Υμηττού.
Βρέθηκαν στη νότια κλιτύ της Ακρόπολης.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 92-95.

Επί Αγνοθέου άρχοντος, την εικοστή ογδόη του μηνός
Σκιροφοριώνος, συνεδρίαση της εκκλησίας του δήμου
στον Πειραιά. αποφάσισε η βουλή και ο δήμος, εισήγηση του Καλλιμάχου, γιου του Φαίδρου από το δήμο της
Ξυπετής. επειδή εισήγαγε το θέμα στη βουλή ο Όνασος
Καλλι[ - - - ] από το δήμο της Ξυπετής και παρουσίασε για
ποιους λόγους κατά κοινή ομολογία ο δήμος των Τροιζηνίων ήταν πάντα φιλικός προς το δήμο των Αθηναίων και
έχει αποδείξει την εύνοιά του προς αυτόν, και ιδιαίτερα
οι πρόγονοι του Τελεσία πολλές και μεγάλες υπηρεσίες
έχουν παράσχει δύσκολους καιρούς, συμπράτοντας τόσο
δημοσίως με το δήμο των Aθηναίων, όσο και με κάθε
Αθηναίο ξεχωριστά, και γι’ αυτούς τους λόγους επί δημοκρατίας στεφανώθηκε (ο δείνα) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΕΣΙΑ
ΤΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΟΥ
140/39 π.Χ.

από το δήμο με χρυσό στέφανο και αφού έλαβε πολιτεία
σύμφωνα με το ψήφισμα που εισηγήθηκε ο Στρατοκλής,
γιος του Ευθυδήμου από το δήμο της Διομείας γι’ αυτόν
και τους απογόνους του, διατήρησε σταθερή και αληθινή την εύνοιά του προς το δήμο των Αθηναίων. το δε
παλαιότερο ψήφισμα του δήμου, σχετικά με τον Tελεσία,
που είναι αρχειοθετημένο στο Μητρώο παρουσίασε ο
Όνασος. Με τη βοήθεια της αγαθής τύχης, να αποφασίσει η βουλή, οι πρόεδροι της εκκλησίας του δήμου, που
θα προεδρεύουν στην οριζόμενη από το νόμο σύγκλησή
της, να παρουσιάσουν τον Τελεσία στο δήμο και να υποβάλουν την απόφαση της βουλής . . .
(μτφρ. A. A. Θέμος)

Οι περιπέτειες της αθηναϊκής δημοκρατίας
κατά τον 5ο αι. π.Χ.
Περίοδοι περιορισμών στοιχείων του δημοκρατικού πολιτεύματος.
Ποινές των καταλυόντων τη δημοκρατία και τιμές των υποστηρικτών της.
Από την εποχή του Σόλωνα και του Κλεισθένη μέχρι και την εποχή του Εφιάλτη η αθηναϊκή δημοκρατία ενισχύθηκε με νόμους που αποσκοπούσαν στην
αποτροπή κάθε απόπειρας περιορισμού ή κατάλυσής της. Η απογοήτευση
ωστόσο από τη συμφορά της Σικελικής εκστρατείας (413 π.Χ.) δημιούργησε
το κατάλληλο έδαφος για την αμφισβήτηση του πολιτεύματος και την ικανότητα του δήμου να λαμβάνει ορθές αποφάσεις.
Το 411 π.Χ. μέσα σε κλίμα τρομοκρατίας που είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν οι μυστικές πολιτικές οργανώσεις των ολιγαρχικών η εκκλησία του
δήμου αναγκάστηκε να εγκρίνει τον περιορισμό των βουλευτών από πεντακόσιους σε τετρακόσιους. Οι Τετρακόσιοι κυβέρνησαν επί τέσσερις ταραχώ-

δεις μήνες. Στο διάστημα αυτό οι Αθηναίοι είδαν την πόλη τους να αποδυναμώνεται, να χάνει συμμάχους και να κινδυνεύει άμεσα από το σπαρτιατικό
στρατό και στόλο.
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας η εκκλησία του δήμου με εισήγηση
του Δημόφαντου ψήφισε το 410/9 π.Χ. νόμο που επέβαλε δήμευση περιουσίας
και θανατική καταδίκη σε όποιον κατέλυε τη δημοκρατία ή αναλάμβανε αξιώματα μετά την κατάλυσή της. Όριζε ακόμη να ορκιστούν όλοι οι Αθηναίοι ότι θα
θανάτωναν όποιον κατέλυε τη δημοκρατία ή συνεργαζόταν με τον τύραννο.
Όμως, τα νέα ενισχυτικά μέτρα δεν αποδείχθηκαν ικανά για την προστασία
του πολιτεύματος. Μετά τη βαριά ήττα στους Αιγός Ποταμούς (405 π.Χ.)

H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ

οι Λακεδαιμόνιοι εγκατέστησαν στην Αθήνα τριάντα ολιγαρχικούς (άνοιξη
404 π.Χ.). Η εξουσία των Τριάκοντα συνδέθηκε με διαρπαγές περιουσιών
και δολοφονίες εξεχόντων πολιτών. Η ασύδοτη αυτή πολιτική προκάλεσε
ισχυρό ρεύμα φυγής των δημοκρατικών. Ένας από αυτούς, ο Θρασύβουλος, γιος του Λύκου, κατέλαβε μαζί με άλλους το φρούριο της Φυλής στην
Πάρνηθα και στη συνέχεια το λόφο της Μουνιχίας στον Πειραιά. Ο εμφύλιος
πόλεμος ανάμεσα στους ολιγαρχικούς και τους δημοκρατικούς απετράπη με
την επέμβαση του βασιλιά της Σπάρτης Παυσανία και την απονομή γενικής
αμνηστίας με εξαίρεση τους Τριάκοντα.
Αναγνωρίζοντας την προσφορά των δημοκρατικών του Θρασύβουλου, η

εκκλησία του δήμου αποφάσισε να τους τιμήσει με στεφάνι από κλαδί ελιάς
(στέφανος θαλλου~), τιμή που τους ανέβαζε σε ηρωικό επίπεδο. Με άλλα ψηφίσματα αποφασίστηκε η χορήγηση του δικαιώματος του Αθηναίου πολίτη
στους μετοίκους που συντάχθηκαν με τους άνδρες του Θρασύβουλου και η
χορήγηση επιδόματος στα ορφανά των αγωνιστών της δημοκρατίας.
Μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας (403 π.Χ.) οι Αθηναίοι επιδόθηκαν με ενθουσιασμό στην ανόρθωση της πόλης τους και στη σύσταση νέας
ναυτικής δύναμης, προσπάθεια που οδήγησε στην ίδρυση της Β΄ Αθηναϊκής
Συμμαχίας (378/7 π.Χ.) η οποία συνδυάστηκε με νέα ακμή της αθηναϊκής
δημοκρατίας.

Περιπέτειες της αθηναϊκής δημοκρατίας
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H AΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ TΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ:
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΤΑ ΑΤΟΜΑ
410/09 π.X.
Mε το ψήφισμα αυτό ο αθηναϊκός δήμος τίμησε το Θρασύβουλο
με χρυσό στεφάνι και παραχώρηση αθηναϊκής πολιτείας, ενώ άλλα
επτά τουλάχιστον άτομα τιμήθηκαν με παραχώρηση του δικαιώματος κατοχής γης και κατοικίας στην Aθήνα και με προστασία.
Kαθώς το ψήφισμα μπορεί να χρονολογηθεί στο 410/9 π.X., θεωρείται ότι ο Θρασύβουλος είναι ο καταγόμενος από την Kαλυδώνα
δολοφόνος του ολιγαρχικού Φρυνίχου, ενώ οι άλλοι επτά ήταν ίσως
οι υπόλοιποι συνεργοί. H δολοφονία του Φρυνίχου, σημαίνοντος μέλους των Tετρακοσίων, σήμανε την αρχή του τέλους της εξουσίας
τους. κατά συνέπεια ήταν μεγάλη η συμβολή των τιμωμένων προσώπων στην πτώση του ολιγαρχικού καθεστώτος τους και στην
αποκατάσταση της δημοκρατίας.
O Aπολλόδωρος, για τον οποίο γίνεται λόγος στο τέλος του ψηφίσματος, είναι πιθανότατα ο καταγόμενος από τα Mέγαρα συνεργός
του Θρασύβουλου.
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Επιγραφικό Μουσείο 6601
Έξι συγκολλημένα θραύσματα στήλης από μάρμαρο Υμηττού.
Βρέθηκαν στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 102-105.

Eπί άρχοντος Γλαυκίππου.
Ο Λόβων από το δήμο των Kηδών ήταν γραμματέας.
H βουλή και ο δήμος αποφάσισαν. η Iπποθωντίς ήταν η
πρυτανεύουσα φυλή, ο Λόβων ήταν γραμματέας, ο Φιλιστίδης επιστάτης των πρυτάνεων, ο Γλαύκιππος επώνυμος άρχοντας. O Eρασινίδης εισηγήθηκε. να επαινέσουν το Θρασύβουλο επειδή είναι άνδρας αγαθός για το
δήμο των Aθηναίων και πρόθυμος να κάνει όποιο καλό
μπορεί. και σε ανταπόδοση όσων καλών έχει κάνει στην
πόλη και στο δήμο των Aθηναίων να τον στεφανώσουν
με χρυσό στέφανο, να είναι δε ο στέφανος αξίας χιλίων
δραχμών. οι ελληνοταμίες να δώσουν τα χρήματα. Και
ο κήρυκας να ανακοινώσει στα Διονύσια για ποιους λόγους στεφάνωσε αυτόν ο δήμος. O Διοκλής εισηγήθηκε.
τα άλλα να ισχύσουν σύμφωνα με το προβούλευμα. ο
Θρασύβουλος να είναι Aθηναίος πολίτης και να μπορεί
να εγγραφεί σε όποια φυλή και φρατρία θέλει. να ισχύουν
για το Θρασύβουλο και όσα άλλα έχουν ψηφιστεί από το
δήμο. να ισχύει επίσης γι’ αυτόν από τους Aθηναίους και
ό,τι άλλο θεωρείται καλό για όσες ευεργεσίες προσέφερε
στο δήμο των Aθηναίων. Kαι να αναγράψει ο γραμματέας
όσα έχουν αποφασιστεί με ψηφοφορία. να εκλεγούν δε
αμέσως από τη βουλή πέντε άνδρες, οι οποίοι να αποφασίσουν για το Θρασύβουλο το μερίδιο που του αναλογεί.
Tους άλλους, όσοι τότε έπραξαν καλώς για το δήμο των
Aθηναίων - - - και τον Aγόρατο και τον Kόμονα και - - - -
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H AΘΗΝΑ ΤΗΝ ΕΠΑΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΤΩΝ TΕΤΡΑΚΟΣΙΩΝ:
ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΠΤΑ ΑΤΟΜΑ
410/09 π.X.
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- - - και το Σίμο και το Φιλίνο και - - - - να αναγράψει
ως ευεργέτες ο γραμματέας της βουλής σε λίθινη στήλη
στην Ακρόπολη. Kαι να έχουν αυτοί το δικαίωμα να αποκτήσουν, όπως ακριβώς οι Aθηναίοι, και αγροτεμάχιο και
κατοικία και το δικαίωμα να διαμένουν στην Aθήνα και να
φροντίσουν για αυτούς η εκάστοτε βουλή και οι πρυτάνεις, ώστε να μην αδικούνται. Tην κατασκευή της στήλης
να δημοπρατήσουν οι πωλητές ενώπιον της βουλής. οι
ελληνοταμίες να δώσουν τα χρήματα. Eάν θεωρηθεί καλό
και κάτι άλλο να επινοηθεί γι’ αυτούς, αφού εκδώσει προβούλευμα η βουλή, να το εισαγάγει στο δήμο. O Eύδικος
εισηγήθηκε. τα άλλα να ισχύσουν σύμφωνα με την πρόταση του Διοκλή. σχετικά με αυτούς που δωροδοκήθηκαν
για το ψήφισμα, το οποίο ψηφίστηκε υπέρ του Aπολλοδώρου, να αποφασίσει η βουλή κατά την πρώτη συνεδρίαση στο Βουλευτήριο και να τους τιμωρήσει, εκδίδοντας
καταδικαστικό ψήφισμα γι’ αυτούς που δωροδοκήθηκαν
και παραδίνοντάς τους στο δικαστήριο, με όποιο τρόπο
αυτή θεωρεί καλό. οι παρόντες βουλευτές να αποφανθούν για όσα τυχόν γνωρίζουν και εάν κάποιος γνωρίζει
κάτι άλλο σχετικά με αυτά. να έχει δικαίωμα και ιδιώτης,
εάν κάποιος θέλει - - - (μτφρ. Π. Γρηγοριάδου)

Περιπέτειες της αθηναϊκής δημοκρατίας
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TΙΜΗΤΙΚΑ ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ ΓΙΑ
ΤΟΝ EΥΚΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΙΛΟΚΛΗ
402-399 π.X. και λίγο πριν από τα μέσα του 4ου αι. π.X.
H στήλη φέρει δύο τιμητικά ψηφίσματα. Mε το πρώτο (402399 π.X.) ο Eυκλής, ένας ξένος που συμμετείχε στην πορεία
των δημοκρατικών από τη Φυλή, κατά την προσπάθειά τους
να ανατρέψουν τους Tριάκοντα Τυράννους, τιμάται με πρόσοδο και το αξίωμα του κήρυκα της βουλής και του δήμου. Aν
και δεν αναφέρεται ρητά, θεωρείται πιθανόν ότι έλαβε και την
αθηναϊκή πολιτεία.
Mε το δεύτερο ψήφισμα (λίγο πριν από τα μέσα του 4ου αι.
π.X.) δίδεται και στο γιο του, το Φιλοκλή, το αξίωμα του κήρυκα. Eίναι αξιοσημείωτο ότι γίνεται πάλι αναφορά στις υπηρεσίες του πατέρα στον αγώνα για την αποκατάσταση του
δημοκρατικού πολιτεύματος.
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Επιγραφικό Μουσείο 6978
Τμήμα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Ακρόπολη.
Στην ίδια στήλη ανήκει και θραύσμα (Agora I 5207) που βρέθηκε στην Αγορά.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 105-107.

Aποφάσισε η βουλή. η Eρεχθηίς ήταν η πρυτανεύουσα
φυλή - - - - - - ήταν γραμματέας, ο Σιμι - - - - - - ήταν επιστάτης των πρυτάνεων. ο Eυριπίδης εισηγήθηκε. να έχει
ο Eυκλής το δικαίωμα να προσέρχεται στη βουλή και την
εκκλησία του δήμου εξαιτίας της ανδρείας και της προθυμίας του, επειδή υπήρξε άνδρας αγαθός για το δήμο
των Aθηναίων και για την επιστροφή των δημοκρατικών
Aθηναίων και για την ελευθερία. να είναι αυτός κήρυκας
στη βουλή και το δήμο των Aθηναίων. Σχετικά με τη
μισθοδοτούμενη υπηρεσία του να ισχύει για αυτόν - - - Aποφάσισε η βουλή και ο δήμος. η Λεωντίς ήταν η πρυτανεύουσα φυλή - - - ο Oιναίος ήταν γραμματέας, ο - - .
- - ήταν επιστάτης των πρυτάνεων ο Mελάνωπος εισηγήθηκε. να ψηφιστεί από τη βουλή, επειδή ο Eυκλής, ο
πατέρας του Φιλοκλή, ήταν άνδρας αγαθός για το δήμο
των Aθηναίων και για την επιστροφή των δημοκρατικών,
να αποφασίσει η βουλή οι πρόεδροι που θα κληρωθούν
να προεδρεύουν στην πρώτη συνεδρίαση να περιλάβουν
στα θέματα της συνεδρίας τα σχετικά με το Φιλοκλή, το
γιο του Eυκλή, και επειδή η βουλή και οι εκάστοτε πρυτάνεις θεωρούν ότι είναι χρήσιμος και με καλή συμπεριφορά, να εισαγάγουν τη γνώμη της βουλής στο δήμο, ότι
η βουλή αποφασίζει να είναι ο Φιλοκλής κήρυκας, όπως
ακριβώς ο πατέρας του, επειδή είναι άνδρας αγαθός για
το δήμο τον Aθηναίων.
(μτφρ. Π. Γρηγοριάδου)

Aγώνες, περιορισμοί και προσαρμοστικότητα
της αθηναϊκής δημοκρατίας:
από την αναμέτρηση με τη Μακεδονία έως και τα ρωμαϊκά χρόνια

Kατά τον 4ο αι. π.X., καθοδηγούμενοι από την πείρα του παρελθόντος,
οι Aθηναίοι επιφέρουν αλλαγές στη λειτουργία της εδραιωμένης πια δημοκρατίας τους. Aρμοδιότητες, που μέχρι τότε ανήκαν στην εκκλησία του
δήμου και τη βουλή και απαιτούσαν ειδικότερους χειρισμούς, μεταβιβάζονται σε εξειδικευμένους αξιωματούχους ή ειδικά σώματα αρχόντων. H
πολιτειακή οργάνωση λειτουργεί επιτυχώς χωρίς εξωτερικές επεμβάσεις,
κάτι που συνεχίζεται και μετά την ήττα στη μάχη της Xαιρώνειας (338 π.X.)
και την επακόλουθη αναγκαστική συνύπαρξη με την ισχύ του βασιλείου
των Μακεδόνων. Ωστόσο η συνύπαρξη δεν ήταν ανέφελη. Η υποβόσκουσα

ένταση εκδηλώθηκε με τη συμμετοχή της Aθήνας στο Λαμιακό πόλεμο
(323-322 π.X.). Οι συνέπειες της ήττας ήταν η επιβολή από το νικητή Μακεδόνα βασιλιά Αντίπατρο ολιγαρχικού καθεστώτος με καθορισμό ελάχιστης
περιουσίας (2.000 δραχμές) για τους ενεργούς πολίτες και η εγκατάσταση
μακεδονικής φρουράς στον Πειραιά.
Στα επόμενα χρόνια οι ανταγωνισμοί των Διαδόχων θα φέρουν την πόλη
στη σφαίρα του ενδιαφέροντός τους. Ανάλογα με τις επιδιώξεις τους η
αθηναϊκή δημοκρατία άλλοτε αποκαθίσταται πλήρως –υπό δική τους εγγύηση– και άλλοτε υφίσταται “διορθωτικές” παρεμβάσεις. H προσπάθεια

H ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΜΙΛΑΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ

της πόλης να διασφαλίσει το δημοκρατικό της πολίτευμα μέσα από τη συμμετοχή της στο αντιμακεδονικό στρατόπεδο κατά το Xρεμωνίδειο πόλεμο
(267-262 π.X.) αποτυγχάνει. Ωστόσο, όταν ο Aντίγονος Γονατάς βεβαιωθεί
για τη νομιμοφροσύνη της απέναντί του, θα της αποδώσει τη δημοκρατική
αυτοδιοίκησή της, έστω και τυπική. Στα τέλη του 3ου αι. π.X., στο πλαίσιο
της ενεργότερης ανάμειξης της Pώμης στα ελληνικά πράγματα, η Aθήνα θα
τολμήσει την επίσημη ρήξη με το μακεδονικό βασίλειο και θα αναγνωριστεί
από τους Pωμαίους ως «ελεύθερη και σύμμαχη πόλη». Ωστόσο θα πραγματοποιηθούν μεταβολές ολιγαρχικού χαρακτήρα σε θέματα αυτοδιοίκη-

σης, οι οποίες θα αυξηθούν μετά την ήττα στον A΄ Mιθριδατικό πόλεμο
(88-86 π.X.).
Kατά τον 2ο αι. μ.X. θα εκδηλωθεί ποικιλοτρόπως η μέριμνα του αυτοκράτορα Aδριανού για την πόλη. Aυτή συνδέεται με την ιδιαίτερη σημασία που
έχει ανακτήσει τότε η Aθήνα και η οποία είναι θρησκευτικού χαρακτήρα.
Έτσι το ενδιαφέρον στρέφεται πια κυρίως στη συντήρηση και αξιοποίηση
των αντίστοιχων παραδόσεών της.
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ΤΙΜΗΤΙΚΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ HΡΑΚΛΕΙΤΟ
ΑΣΚΛΗΠΙΑΔΟΥ AΘΜΟΝΕΑ
περίπου 255-250 π.X.
O Hράκλειτος, γιος του Aσκληπιάδη, επισκεύασε το στάδιο με
αφορμή την εκ νέου διοργάνωση των Παναθηναίων μετά το
Χρεμωνίδειο πόλεμο και πιθανότατα μετά και την απαλλαγή
της Αθήνας από τη φρουρά του Αντίγονου Γονατά από το
λόφο του Μουσείου (Φιλοπάππου) το 255 π.Χ. Mε αυτό τον
τρόπο συντέλεσε ενεργά στην επαναλειτουργία ενός βασικού
θεσμού της Aθήνας. O ίδιος υπήρξε φίλος του Mακεδόνα βασιλιά Aντίγονου Γονατά και σύνδεσμός του με την πόλη. Στο
πλαίσιο αυτής της σχέσης ανέθεσε στο ναό της Aθηνάς Nίκης
στήλες, στις οποίες μνημονευόταν η νίκη του Aντιγόνου επί
των Γαλατών στη μάχη της Λυσιμάχειας (277 π.X.). Για τις
υπηρεσίες του αυτές η πόλη τον τιμά με χρυσό στεφάνι ως
ευεργέτη της, ενώ ταυτόχρονα αποδέχεται έμμεσα τη φήμη
και την επικυριαρχία του Mακεδόνα βασιλιά.
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Επιγραφικό Μουσείο 7452+7452α
Θραύσμα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκε στην Ακρόπολη.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 126-127.

- - - - - και όταν ο δήμος επανέλαβε το έθιμο της θυσίας
και των αγώνων των Παναθηναίων, (ο Ηράκλειτος) και
το στάδιο επισκεύασε κατά τρόπο αντάξιο της πόλεως και
αναθέτει στην Αθηνά Νίκη στήλες που περιέχουν υπομνήματα των κατορθωμάτων του βασιλιά εναντίον των
βαρβάρων για τη σωτηρία των Ελλήνων. Για να δειχθεί
λοιπόν η ευγνωμοσύνη της βουλής και του δήμου προς
τους ευεργέτες, με καλή τύχη, αποφασίζει η βουλή να
επαινεθεί ο Ηράκλειτος, ο γιος του Ασκληπιάδη από το
δήμο του Αθμόνου, και να στεφανωθεί με χρυσό στεφάνι
λόγω της ευσέβειάς του προς τους θεούς και της εύνοιας
και της φιλοτιμίας που δείχνει σταθερά έναντι του βασιλιά
Αντιγόνου και της βουλής και του δήμου των Αθηναίων.
Και ν’ αναγορεύσει αυτό το στεφάνι ο αγωνοθέτης κατά
το γυμνικό αγώνα σύμφωνα με το νόμο, να φροντίσει δε
για την κατασκευή του ο επί της διοικήσεως. Για να διασφαλιστεί η ανάμνηση της ευεργεσίας του τιμωμένου, ο
γραμματέας της πρυτανείας ν’ αναγράψει αυτό το ψήφισμα σε στήλη. Να διαθέσει δε το ποσό για την αναγραφή
αυτή ο επί της διοικήσεως.
(μτφρ. K. Mπουραζέλης)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ AΣΚΛΗΠΙΟΥ
52/1 π.Χ.
H αθηναϊκή βουλή εγκρίνει με το ψήφισμα αυτό την
πρωτοβουλία του ιερέα του Aσκληπιού Διοκλή, γιου
του Διοκλή, να αναλάβει την επισκευή τμημάτων του
ναού του Aσκληπιού και της Yγείας. Tο κείμενο ανήκει στην περίοδο της ολιγαρχικής διακυβέρνησης της
πόλης, η οποία επιβλήθηκε από τους Pωμαίους μετά
το Σύλλα και έως τον Καίσαρα (περίπου 86-48 π.Χ.).
Για αυτό το λόγο η βουλή αναλαμβάνει μόνη της την
έκδοση του ψηφίσματος, καθώς η εκκλησία του δήμου «αργεί».
H προσφορά του Διοκλή εντάσσεται στην προσπάθεια
της πόλης να ανακάμψει ύστερα από τις καταστροφές
του A΄ Mιθριδατικού πολέμου (88-86 π.X.).
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Επιγραφικό Μουσείο 7575
Στήλη από πεντελικό μάρμαρο.
Βρέθηκε μεταξύ του θεάτρου του Διονύσου και του Ηρωδείου.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 128-130.

Με καλή τύχη της βουλής και του δήμου των Αθηναίων.
Επί του άρχοντος Λυσάνδρου, γιου του Απολήξιδος, στη
δωδέκατη πρυτανεία, της Πανδιονίδος (φυλής), κατά την
οποία γραμματεύς ήταν ο Γάιος, γιος του Γαΐου, από το
δήμο των Αλών, την εικοστή όγδόη μέρα του Σκιροφοριώνος, την εικοστή τρίτη μέρα της πρυτανείας. Η βουλή
συνεδρίαζε στο Βουλευτήριο. Από τους προέδρους έθετε
(το θέμα) σε ψηφοφορία ο Θεάγγελος ο γιος του Θεαγγέλου απ’ το δήμο των Αιθαλιδών και οι συμπρόεδροί
του. Η βουλή αποφάσισε, (αφού) μίλησε ο Μενίσκος ο
γιος του Φιλοκλέους απ’ το δήμο του Κολωνού. Επειδή
παρουσιάστηκε στη βουλή ο εκλεγμένος με κλήρο για τη
χρονιά μετά τον άρχοντα Λύσανδρο (δηλ. την επόμενη)
ιερέας του Ασκληπιού και της Υγείας, ο Διοκλής, γιος του
Διοκλή, από το δήμο της Κηφισιάς, ο νεότερος (ομώνυμος), και εξηγεί ότι έχουν χαλάσει τα θυρώματα της παλιάς εισόδου του ιερού, ομοίως δε και η πίσω στέγη του
προπύλου αλλά και ο ίδιος ο παλιός ναός όπου εγκαθιδρύθηκε η λατρεία του Ασκληπιού και της Υγείας, και γι’
αυτό ζητεί απ’ τη βουλή να του επιτρέψει να επισκευάσει
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΑΟ ΤΟΥ AΣΚΛΗΠΙΟΥ
52/1 π.Χ.

με δικά του έξοδα το θύρωμα του παλιού προπύλου, να
στεγάσει το πίσω μέρος του και (να επισκευάσει) το ναό
απέναντι της εισόδου, ώστε ν’ αποκατασταθεί η παλιά
ευπρέπεια του ιερού, με καλή τύχη αποφάσισε η βουλή
να εγκρίνει το αίτημά του για την ανάθεση των θυρωμάτων και τη στέγαση του πίσω μέρους του προπύλου
και την επισκευή του παλιού ναού, όπως ακριβώς ζητεί,
να προστεθεί δε στα μεν θυρώματα και τη στέγη η εξής
επιγραφή: «Ο Διοκλής ο γιος του Διοκλή από τον δήμο
της Κηφισιάς, ο νεότερος (μ’ αυτά τα στοιχεία), ανέθεσε τα θυρώματα και την πίσω στέγη του προπύλου στον
Ασκληπιό και την Υγεία και το Δήμο, όταν ιεράτευσε στη
χρονιά του άρχοντος Λυσιάδου». Ομοίως δε και στο ναό:
«Ο Διοκλής ο γιος του Διοκλή από το δήμο της Κηφισιάς, ο νεότερος (μ’ αυτά τα στοιχεία), ανέθεσε το ναό
επισκευασμένο εξ ιδίων στον Ασκληπιό και την Υγεία και
το Δήμο, όταν ιεράτευσε στη χρονιά του άρχοντος Λυσιάδου». ΄Ωστε, αφού συμβούν αυτά, η βουλή να έχει σταθεί
ευσεβής προς το θείον, να παρακινούνται δε κι άλλοι προς
όμοιες πράξεις.
(μτφρ. K. Mπουραζέλης)
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ EΛΕΥΣΙΝΙΩΝ
περίπου 220 μ.Χ.
O αθηναϊκός δήμος ρυθμίζει με το ψήφισμα αυτό τη συμμετοχή των εφήβων, ως συνοδών των ιερών αντικειμένων
της ελευσίνιας λατρείας, στην πομπή των Eλευσινίων, η
οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το παλαιό έθιμο. Πρόκειται για μια προσπάθεια συντήρησης και τόνωσης της
θρησκευτικής παράδοσης της Aθήνας.
Mολονότι η σχετική με τα προαναφερθέντα απόφαση έχει
ληφθεί από το δήμο, ο ίδιος είναι ταυτόχρονα αποδέκτης
της στήριξης διακεκριμένων πολιτών με τους οποίους από
κοινού συνδράμουν στη συντήρηση της θρησκευτικής και
πολιτικής συνέχειας στην πόλη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο άρχων του γένους των Eυμολπιδών αναλαμβάνει
οικονομικός χορηγός της τελετουργίας.
H κυρίως αθηναϊκή βουλή εμφανίζεται στο ψήφισμα να
έχει πάλι πεντακόσια μέλη. Όσον αφορά τη βουλή του
Aρείου Πάγου, η οποία μνημονεύεται επίσης, φαίνεται ότι
διατηρεί τη σημασία της, ιδίως για θρησκευτικά θέματα.
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Επιγραφικό Μουσείο 8614
Οκτώ συγκολλημένα θραύσματα στήλης από πεντελικό μάρμαρο. Βρέθηκαν στο ναό του
Αγίου Δημητρίου του Κατηφόρη. Άλλο ένα θραύσμα βρίσκεται στο Βρετανικό Μουσείο.
Επιστημονικός Κατάλογος Επιγραφών, 130-132.

Απόφαση του δήμου. Ο Αραβιανός ήταν (επώνυμος) άρχων [. . .], ο Εύτυχος γραμματεύς [. . .]. Μίλησε ο Δρυαντιανός ο άρχων των Ευμολπιδών. Επειδή και τώρα όπως
στα περασμένα χρόνια τελούμε πάντοτε τα (Ελευσίνια)
Μυστήρια και τα πάτρια έθιμα ορίζουν να μεριμνούμε σε
συνεργασία με το γένος των Ευμολπιδών, και για να έρχονται με λαμπρότητα τα ιερά (αντικείμενα) στο άστυ από
την Ελευσίνα και για να επιστρέφουν μετά εκεί, με καλή
τύχη αποφάσισε ο δήμος να διατάξει τον κοσμητή των
εφήβων να οδηγεί κατά το αρχαίο έθιμο την δεκάτη τρίτη
του Βοηδρομιώνος μηνός τους εφήβους στην Ελευσίνα
κατά τον παραδοσιακό σχηματισμό της συνοδευτικής των
ιερών πομπής, ώστε την δεκάτη τετάρτη (του ίδιου μήνα)
να συνοδεύσουν τα ιερά μέχρι του Ελευσινίου κάτω απ’
την Ακρόπολη, για να περιβάλει τα ιερά μεγαλύτερη λαμπρότητα και φρουρά, αφού και ο φαιδυντής των δύο
θεών (Δήμητρος και Κόρης) αναγγέλλει κατά τα πάτρια
στην ιέρεια της Αθηνάς ότι έφθασαν τα ιερά και το συνο-
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΕΠΟΥΣΑ ΤΕΛΕΣΗ
ΤΗΣ ΠΟΜΠΗΣ ΤΩΝ EΛΕΥΣΙΝΙΩΝ
περίπου 220 μ.Χ.

δευτικό στράτευμα. Με τον ίδιο δε τρόπο στις δέκα εννιά
του Βοηδρομιώνος να δοθεί εντολή στον κοσμητή των
εφήβων να τους οδηγήσει πάλι στην Ελευσίνα με τον ίδιο
σχηματισμό ως συνοδεία των ιερών. Να φροντίζει δε ο
κοσμητής κάθε χρονιάς, ώστε ποτέ τα παραπάνω να μη
παραλειφθούν ούτε να παραμεληθεί η εκδήλωση ευσεβείας προς τις δύο θεές. Να συνοδεύουν δε (την πομπή)
όλοι οι έφηβοι φορώντας τις πανοπλίες τους, στεφανωμένοι με στεφάνια μυρσίνης, βαδίζοντας με τάξη. Αφού δε
διατάσσουμε τους εφήβους να βαδίσουν όλη αυτή τη διαδρομή, είναι δίκαιο να συμμετάσχουν και στις θυσίες, τις
σπονδές και τους παιάνες που θα διεξαχθούν καθ’ οδόν,
ώστε και τα ιερά να προχωρούν με ισχυρότερη φρουρά και μακρότερη πομπή, και οι έφηβοι, βλέποντας τη
φροντίδα της πόλεως για τα θεία, να γίνονται και άνδρες
ευσεβέστεροι. Θα έχουν δε μερίδιο και όλοι οι έφηβοι
και των άλλων (ειδών) που θα παρέχει στους Ευμολπίδες
ο άρχων του γένους, και της χρηματικής διανομής. Να
γνωστοποιηθεί δε η απόφαση αυτή και στην εξ Αρείου
Πάγου βουλή και στη βουλή των πεντακοσίων και στον
ιεροφάντη και στο γένος των Ευμολπιδών. Να αναγράψει
δε αυτό το ψήφισμα ο ταμίας του γένους των Ευμολπιδών
σε τρεις στήλες και να στήσει τη μία στο Ελευσίνιο κάτω
απ’ την Ακρόπολη, την άλλη στο Διογένειο (γυμνάσιο)
την τρίτη δε στην Ελευσίνα στο ιερό μπροστά απ’ το βουλευτήριο.
(μτφρ. K. Mπουραζέλης)

ΕΠΙΜΕΤΡΟ

Από το αρχαίο ψήφισμα
στο Φύλλο Eφημερίδος της Κυβερνήσεως:
στην αρχαιότητα το ψήφισμα – σήμερα τι;
Η λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι άρρηκτα συνυφασμένη με
τη δημοσιοποίηση των νόμων και των αποφάσεων της πολιτείας. Στη δημοκρατική Αθήνα οι σημαντικές αποφάσεις της βουλής και της εκκλησίας του
δήμου, οι οποίες αφορούσαν την εξωτερική και εσωτερική πολιτική, ζητήματα
οικονομίας και νομοθεσίας, αλλά και απλούστερα θέματα όπως η προσφορά
μιας θυσίας, έπαιρναν τη μορφή ψηφίσματος της βουλής και της εκκλησίας του
δήμου. Τα ψηφίσματα ισοδυναμούν με τους σημερινούς νόμους, τα προεδρικά
διατάγματα και τα άλλα διοικητικά μέτρα. Στη σύγχρονη εποχή η δημοσιοποίηση αυτή γίνεται με το Φύλλο Eφημερίδος της Kυβερνήσεως (ΦΕΚ). Σε αυτό
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δημοσιεύονται όλοι οι νόμοι και τα διατάγματα που αφορούν τις πολιτειακές
και κυβερνητικές πράξεις. Σήμερα το ΦEK εκδίδεται σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή και διανέμεται σε όλες τις ελληνικές αρχές εντός και εκτός του κράτους.
Παράλληλα, κάθε πολίτης έχει δικαίωμα άμεσης πρόσβασης σε όλα τα ΦΕΚ, τα
οποία μπορεί να προμηθευτεί και να αναγνώσει από το Εθνικό Τυπογραφείο ή
στην επίσημη ιστοσελίδα του.
Το πρώτο φύλλο της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως εκδόθηκε την 1η Φεβρουαρίου 1833 στο Ναύπλιο με την ονομασία η Εφημερίς της Κυβερνήσεως. Περιλάμβανε το χαιρετισμό του νεαρού Όθωνα προς τους υπηκόους του νεοσύστατου

κράτους καθώς και κανονιστικές διατάξεις για το περιεχόμενο και τη λειτουργία
της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Με την έκδοσή της, ως μόνης επίσημης εφημερίδας της ανεξάρτητης Ελλάδας, άρχισαν να δημοσιεύονται αποφάσεις της
αντιβασιλείας, κυβερνητικές και πολιτειακές πράξεις, νόμοι, διαγγέλματα και
διατάγματα. Τα κείμενα που δημοσιεύονταν, συντάσσονταν στα ελληνικά και
τα γερμανικά. Από το 1835 το δίγλωσσο κείμενο έπαυσε αλλά οι δύο στήλες
διατηρήθηκαν.
Ανάμεσα στις διατάξεις που δημοσιεύτηκαν στο Φύλλο Εφημερίδος της Κυβερνήσεως του 1834, είναι και το διάταγμα του βασιλιά Όθωνα για τους αγωνιστές

της Επανάστασης του 1821, το οποίο αναφέρει ότι «όσοι παλαιοί και φτωχοί
αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες άτακτων και τακτικών στρατευμάτων
ξηράς και θάλασσας» συμμετείχαν στον αγώνα για την απελευθέρωση της πατρίδας, θα πάρουν μέρος της ακαλλιέργητης εθνικής γης με πλήρη ιδιοκτησία.
Καθορίζεται η αξία και η έκταση της γης που θα πάρουν οι αγωνιστές καθώς
και οι σχετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατοχή, πώληση, φορολογία, αλλά
και την τιμωρία σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες δεν συμμορφωθούν με τους
όρους. Το διάταγμα παρουσιάζει αναλογίες με το αρχαίο ψήφισμα για την
εγκατάσταση Αθηναίων κληρούχων στη Σαλαμίνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς
σε νεοελληνική μετάφραση

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
Αριστοτέλους Πολιτικά Ι-ΙΙ (μτφρ. Β. Μοσκόβης, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη, 1989)
1281a42-1281b2
Οι πολλοί δηλ. που ο καθένας τους ξεχωριστά δεν είναι αξιόλογος, είναι
ενδεχόμενο ενωμένοι όλοι μαζί να είναι καλύτεροι από τους ξεχωριστούς
πολίτες, όχι σαν άτομα, αλλά σαν σύνολο,
1282a34-39
Γιατί στην πραγματικότητα ούτε ο δικαστής, ούτε ο βουλευτής, ούτε το μέλος
της εκκλησίας του δήμου ασκούν την εξουσία, αλλά τα δικαστήρια, η βουλή
κι ο λαός. Ο καθένας απ’ αυτούς που αναφέραμε είναι ένα μικρό μόριο των
διαφόρων αρχών. (Εννοώ δε λέγοντας μόριο τον βουλευτή, το μέλος της
εκκλησίας του δήμου και τον δικαστή). Ώστε είναι δίκαιο οι πολλοί να αποφασίζουν κυριαρχικά για τα πιο σοβαρά ζητήματα, αφού από τους πολλούς
αποτελούνται ο λαός, η βουλή και τα δικαστήρια.
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1283a40-42
Αλλά είναι εξίσου αληθινό ότι και οι πολλοί μπορούν να εγείρουν διεκδικήσεις κατά των λίγων γιατί εκείνοι που αποτελούν την πλειοψηφία, συγκρινόμενοι στο σύνολό τους με την μειοψηφία είναι πιο δυνατοί, πιο πλούσιοι και
καλύτεροι.
1283b43-1284a3
Πραγματικά πολίτης, είναι εκείνος που κυβερνά και κυβερνιέται με τη σειρά του
1284a17-22
Για το λόγο αυτό οι δημοκρατικές πολιτείες θεσπίζουν τον εξοστρακισμό.
Αυτές δηλ. οι πόλεις επιδιώκουν πάνω απ’ όλα την ισότητα, κι έτσι αυτούς
που υπερείχαν και ασκούσαν επιρροή με τα πλούτη ή την απόκτηση πολλών

Ανάγλυφο από το τιμητικό ψήφισμα για τον Ασκληπιόδωρο,
με προσωποποιημένους το Δήμο και τη Βουλή να
τον στεφανώνουν ενώπιον της θεάς Αθηνάς, 323/2 π.Χ.,
Αθήνα, Επιγραφικό Μουσείο 2811+7180.

Αποσπάσματα από αρχαίους συγγραφείς σε νεοελληνική μετάφραση

Δ Η Μ Ο Σ Θ Ε Ν Η Σ , ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΡΟΔΙΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
πολιτικών φίλων ή κάποιαν άλλη πολιτική ισχύ, τους εξοστράκιζαν και τους
εξόριζαν από την πόλη ορισμένο χρονικό διάστημα.
1291b30-38
Πρώτο, λοιπόν, είδος δημοκρατίας είναι εκείνη που παίρνει τα’ όνομά της
κυρίως από την ισότητα. Η ισότητα δηλ. σύμφωνα με το νόμο μιας τέτοιας
δημοκρατίας, συνίσταται στο ότι οι φτωχοί κι οι πλούσιοι έχουν ίδια δικαιώματα και στο ότι καμιά από τις δυο αυτές ομάδες δεν είναι κυρίαρχη η μια της
άλλης, αλλά κι οι δύο είναι όμοιες. Γιατί, αν, όπως παραδέχονται μερικοί, η
ελευθερία καθώς κι η ισότητα μπορεί να φτάνουν στο ψηλότερο σημείο τους,
μόνο σ’ αυτό το πολίτευμα συμβαίνει, αφού όλοι, χωρίς εξαίρεση, οι πολίτες
έχουν όμοια δικαιώματα και μετέχουν σ’ όλα τ’ αξιώματα. Κι όπως ο λαός
αποτελεί την πλειοψηφία κι οι αποφάσεις της πλειοψηφίας είναι τελεσίδικες,
αναγκαστικά αυτό το σύστημα είναι δημοκρατία.
1292a2-7
Άλλο είδος δημοκρατίας είναι εκείνο όπου όλοι μπορεί να καταλάβουν αξιώματα, αρκεί να είναι γνήσιοι πολίτες, ανώτατος όμως κυρίαρχος θα είναι
ο νόμος. Σε μιαν άλλη μορφή δημοκρατίας, όλες οι άλλες διατάξεις είναι
οι ίδιες με την προηγούμενη, εκτός του ότι κυρίαρχος είναι ο λαός κι όχι ο
νόμος. Αυτό συμβαίνει εκεί όπου κυριαρχούν οι δημαγωγοί.
1292a11-12
Γιατί ο λαός γίνεται μονάρχης, ένας και μοναδικός, όταν αποτελείται από
πολλούς. Γιατί κυρίαρχοι είναι οι πολλοί, όχι ο καθένας χωριστά, αλλά όλοι
μαζί, σαν σύνολο
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Λόγοι του Δημοσθένη. Γ΄ Ολυνθιακός, Υπέρ της Ελευθερίας των Ροδίων, Ισοκράτη Επιστολή προς Φίλιππον (εισ.- μτφρ. - σημ. Β. Η. Τσακατίκας, Αθήνα, ΟΕΔΒ, χ.χρ.).
15.20
Εκείνους όμως που καταλύουν τα δημοκρατικά πολιτεύματα και τα μεταβάλλουν σε ολιγαρχικά σας συμβουλεύω να τους θεωρείτε κοινούς εχθρούς
όλων των ανθρώπων που επιθυμούν την ελευθερία.

ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ

ΗΡΟΔΟΤΟΣ

Θουκυδίδου Ιστορία Ι-IV (προλ. - μτφρ. - σχόλ. - εισ. Ι. Θ. Κακριδής, Αθήνα,
Γκοβόστης, 1962).

Ηρόδοτος, Ιστορία 3: Θάλεια και 5: Τερψιχόρη (μτφρ. φιλολογική ομάδα Κάκτου, Αθήνα, Κάκτος, 1994).

2.37.1
Κυβερνιόμαστε δηλαδή με πολίτευμα, που δε ζηλεύει τους θεσμούς των
άλλων, αλλά είμαστε μάλλον εμείς παράδειγμα για πολλούς, παρά που ξεσηκώνομε τα συνήθια τους. Και λέγεται με τ’ όνομα δημοκρατία, γιατί δεν
κυβερνιέται για το συμφέρον των ολίγων, αλλά για τους πολλούς, κ’ έχουν
όλοι τα ίδια δικαιώματα σύμφωνα με τους νόμους ως για τις ιδιωτικές διαφορές μεταξύ τους. ως για τα δημόσια αξιώματα όμως, για όποιαν ικανότητα
εκτιμάται ο καθένας, δε φτάνει σε θέση πολιτική εξ αιτίας της τάξης όπου
ανήκει παρά από την αξιωσύνη του. κι ούτε εξ αιτίας της φτώχειας του, όταν
μπορεί να προσφέρει κάτι καλό στην πολιτεία, αποκλείνεται από το αξίωμα
επειδή είναι ταπεινός.

3.80.6
Σε τέλεια αντίθεση με όλα αυτά είναι η κυβέρνηση του λαού. Πρώτον, έχει το
ομορφότερο χαρακτηριστικό: την ισονομία. Και δεύτερον, ο λαός που έχει
την εξουσία δεν κάνει τίποτε απ’ ό,τι κάνουν οι μονάρχες. Στη δημοκρατία,
κάθε αξιωματούχος ορίζεται με κλήρο και είναι υποχρεωμένος να λογοδοτεί
για τη συμπεριφορά του. Όλα τα ζητήματα τίθενται σε ανοιχτή συζήτηση.
Γι’ αυτούς τους λόγους, προτείνω να παραμερίσουμε τη μοναρχία και να
φέρουμε τον λαό στην εξουσία. Γιατί στον λαό στηρίζονται τα πάντα.

2.40.2
Και νοιάζονται οι ίδιοι άνθρωποι και τις ιδιωτικές τους δουλειές και τα πολιτικά, κ’ ενώ άλλοι σ’ άλλα επαγγέλματα ασχολούνται, όμως γνωρίζουν όλοι
τα πολιτικά ζητήματα κατά βάθος. γιατί μόνον εμείς θεωρούμε όποιον δεν
ανακατεύεται σ’ αυτά, όχι σαν άνθρωπο που κοιτάζει τη δουλειά του, αλλά
σαν άνθρωπο άχρηστο.

5.78
Τότε άρχισε η ανοδική πορεία της Αθήνας, που απέδειξε πόσο εξαίσια είναι
η πολιτική ισότητα, όχι από μια άποψη αλλά γενικά. Γιατί όσο καταπιέζονταν
από την τυραννία, δεν ξεχώρισαν από τις γειτονικές πόλεις σε πολεμικά κατορθώματα αλλά, μόλις απαλλάχτηκαν από το ζυγό, αποδείχτηκαν οι καλύτεροι πολεμιστές στον κόσμο. Αυτό δείχνει πέρα από κάθε αμφιβολία ότι, όσο
ένοιωθαν την καταπίεση, απέφευγαν να κάνουν το καθήκον τους στο πεδίο
της μάχης, όπως οι σκλάβοι φυγοπονούν όταν δουλεύουν για τον αφέντη
τους. Όταν κέρδισαν όμως την ελευθερία τους, κάθε άνδρας στην παράταξή
του πολεμούσε για δικό του κέρδος.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΚΘΕΜΑΤΩΝ

Επιγραφές
1. Ψήφισμα για τους κληρούχους στη Σαλαμίνα, 510-500 π.X., Επιγραφικό Μουσείο
6798+6798α+6815+12936, 13500 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 50]

13. Ψήφισμα Θεμιστοκλή(;), 481/0 π.Χ. (το ψήφισμα) - α΄ μισό 3ου αι. π.Χ. (η αναγραφή)
Επιγραφικό Μουσείο 13330 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 103]

2. Κληρωτήριο, 162/1 π.Χ., Επιγραφικό Μουσείο 8984 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 57]

14. Ψήφισμα σχετικό με τη Σικελική εκστρατεία, 415 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 6591β ©
Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 107]

3. Τιμητικά ψηφίσματα για το Zώπυρο και τους επιμελητές της πομπής, περίπου 186/5 π.X.
Επιγραφικό Μουσείο 7559 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 61]

15. Ψήφισμα για την ίδρυση αποικίας στη Bρέα, περίπου 445 π.X. Επιγραφικό Μουσείο
6577, 6577α © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 109]

4. Αναδημοσίευση του νόμου του Δράκοντα περί φόνου, 409/8 π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο
6602 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 69]

16. Τιμές του Δήμου των Αθηναίων στον Aλικαρνασσέα Λεωνίδη, 440-427 π.X. Επιγραφικό
Μουσείο 6808 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 115]

5. Το επονομαζόμενο ψήφισμα της κρήνης, περίπου 432/1 π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 6849
© Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 73]

17. Τιμές για τους μετοίκους Νίκανδρο Αντιφάνους Ιλιέα και Πολύζηλο Απολλοφάνους
Εφέσιο, 302/1 π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 7368 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 117]

6. Ψηφίσματα για το ναό της Αθηνάς Νίκης, πλευρά Α: 427-424(;) π.Χ., πλευρά Β: 424-423
π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 8116 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 75]
7. Ψήφισμα για το ιερό της Αφροδίτης Πανδήμου, 283/2 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 7381 ©
Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 77]
8. Ψήφισμα του Kλεινία, 448/7 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 13044 © Υπουργείο Πολιτισμού,
Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 81]
9. Ψηφίσματα περί Mεθωναίων, 430/29-424/3 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 6596 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 85]
10. Συμμαχία Αθηναίων και Λεοντίνων, 433/2 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 6855 © Υπουργείο
Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 89]

18. Ο Δήμος τω Αθηναίων τιμά τον Ποσείδιππο Βακχίδου Kοθωκίδη, 299/8 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 7372 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 121]
19. Ο Δήμος των Αθηναίων τιμά των ιερέα του Ασκληπιού Πρωταγόρα, π. 165/4 π.X. Eπιγραφικό Μουσείο 7574 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 123]
20. Πολιτεία του Τελεσία του Τροιζήνιου, 140/39 π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 8043+8044+8045,
7571 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 125]
21. Η Αθήνα την επαύριον του ολιγαρχικού καθεστώτος των Τετρακοσίων: Τιμητικό ψήφισμα για το Θρασύβουλο και άλλα επτά άτομα, 410/09 π.X. Επιγραφικό Μουσείο 6601 ©
Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 131]

11. Ψήφισμα για την ίδρυση της B΄ Αθηναϊκής Συμμαχίας, 378/7 π.X. Επιγραφικό Μουσείο
10397 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 91, 93]

22. Τιμητικά ψηφίσματα για τον Eυκλή και το Φιλοκλή, 402-399 π.X. και λίγο πριν από τα
μέσα του 4ου αι. π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 6978 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό
Μουσείο. [σ. 135]

12. Συμμαχία Αθηναίων και Λακεδαιμονίων (Χρεμωνίδειο ψήφισμα), μεταξύ 267/7 και
265/4 π.Χ. Επιγραφικό Μουσείο 7383+7384+7385+12367 © Υπουργείο Πολιτισμού,
Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 97]

23. Τιμητικό ψήφισμα για τον Ηράκλειτο Ασκληπιάδου Aθμονέα, περίπου 255-250
π.X. Επιγραφικό Μουσείο 7452+7452α © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 139]
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24. Ψήφισμα για επισκευαστικές εργασίες στο ναό του Ασκληπιού, 52/1 π.X. Επιγραφικό
Μουσείο 7575 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 141]

9. Πινάκιο: χάλκινο δικαστικό πλακίδιο-ταυτότητα του Δημοφάνη από την Κηφισιά, 4ος

25. Ψήφισμα για την πρέπουσα τέλεση της πομπής των Eλευσινίων, περίπου 220 μ.X. Επιγραφικό Μουσείο 8614 © Υπουργείο Πολιτισμού, Επιγραφικό Μουσείο. [σ. 145]

Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα. [σ. 19]

αι. π.Χ. © Υπουργείο Πολιτισμού, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων,
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Προπλάσματα
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3. Πρόπλασμα του Μνημείου των Επωνύμων Ηρώων, περίπου 330 π.Χ. © Υπουργείο Πολιτισμού, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα.
4. Πρόπλασμα της Θόλου, περίπου 470-460 π.Χ. © Υπουργείο Πολιτισμού, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς, Αθήνα.
5. Πρόπλασμα του Παλαιού Βουλευτηρίου, περίπου 500 π.Χ. © Υπουργείο Πολιτισμού,
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6. Στήλη της Δημοκρατίας ή Ψήφισμα κατά της Τυραννίας, 337/6 π.Χ. © Υπουργείο Πολιτισμού, Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, Μουσείο Αρχαίας Αγοράς,
Αθήνα.

1. Τριώβολον Αθηνών, β΄ μισό 5ου αι. π.Χ. [Συλλογή Σούτζου] © Υπουργείο Πολιτισμού, Νο2. Τριώβολον Αθηνών, β΄ μισό 5ου αι. π.Χ. [Συλλογή Εμπεδοκλή] © Υπουργείο Πολιτισμού,
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