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Οη άξρνληεο ζηελ 
αξραία Αζήλα



Η Αζελαϊθή δεκνθξαηία ήηαλ ην δηαξθώο 
εμειηζζόκελν ζύζηεκα θαηαλνκήο ηεο 
εμνπζίαο. Σύκθωλα κε απηή νη πνιίηεο ήηαλ 
νη κόλνη ππεύζπλνη, ώζηε λα δηακνξθώζνπλ 
ηνπο λόκνπο πνπ ηνπο αμίδνπλ, ζύκθωλα κε 
ηηο θνηλέο ηνπο πεπνηζήζεηο , ηα θνηλά ηνπο 
ζπκθέξνληα θαη νθείινπλ λα ηνπο ηεξνύλ.



Απνηεινύληαλ από ηέζζεξεο εμνπζίεο:

 Σελ εθθιεζία ηνπ Γήκνπ πνπ είρε ζπγθεληξψζεη φιεο ηηο εμνπζίεο θαη 
ηηο αζθνχζε κε ηα δηάθνξα φξγαλα πνπ ε ίδηα φξηδε θαη έιεγρε . 
πλεδξίαδε 40 θνξέο ην ρξφλν θαη ν θάζε πνιίηεο είρε δηθαίσκα 
ζπκκεηνρήο (ηζεγνξία).

 Σελ βνπιή ε νπνία ήηαλ ην ζπκβνπιεπηηθφ φξγαλν ηεο εθθιεζίαο ηνπ 
δήκνπ .Κάζε λφκνο γηα λα ςεθηζηεί έπξεπε λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα 
ζπδεηεζεί απφ ηε βνπιή, πνπ έβγαδε ην πξνβνχιεπκα.

 Σηο δηθαζηηθέο αξρέο πνπ ηηο απνηεινχζαλ δχν κεγάια δηθαζηήξηα ,ν 
Άξεηνο Πάγνο, ην παιηφ δηθαζηήξην θαη ε Ηιηαία ,ην ιατθφ δηθαζηήξην .

 Σνπο άξρνληεο  φπνπ ηα πεξηζζφηεξα αμηψκαηα ζηελ αξραία Αζήλα ηα 
αζθνχζαλ πνιινί καδί πνπ εθιέγνληαλ κε θιήξν .Καλέλαο δελ 
κπνξνχζε λα αλαιάβεη γηα δεχηεξε θνξά ην ίδην αμίσκα .Ο θιήξνο 
εμαζθάιηδε γηα δεχηεξε θνξά ην ίδην αμίσκα.





ΔΚΛΟΓΗ ΣΩΝ 
ΑΡΥΟΝΣΩΝ



Τηο δηνηθεηηθέο αξρέο ηεο Αζελατθήο Δεκνθξαηίαο ηηο όξηδε 

επίζεο, κε θιήξσζε ή κε ςεθνθνξία, ε Εθθιεζία ηνπ Δήκνπ. 
Τηο απνηεινύζαλ:

1.    Οη ελλέα άξρνληεο, πνπ κεηά ην 462 π.Χ είραλ ράζεη 

θάζε νπζηαζηηθή εμνπζία θαη αζθνύζαλ κόλν 
ηειεηνπξγηθά θαζήθνληα. Οη ελλέα άξρνληεο 

θιεξώλνληαλ αλάκεζα ζηνπο πινύζηνπο θαη ήηαλ: Ο 
επψλπκνο άξρσλ, ν άξρσλ βαζηιεχο, ν πνιέκαξρνο θαη νη 
έμη ζεζκνζέηαη. Μεηά ηε ζεηεία ηνπο, πνπ ήηαλ γηα έλα 
ρξφλν, γίλνληαλ ηζφβηα κέιε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ.



2. Οη δέθα αζηπλφκνη πνπ εθιέγνληαλ, είραλ 
θαζήθνληα ηήξεζεο ηεο ηάμεο θαη ππφ ηηο δηαηαγέο 
ηνπο έλνπια ηκήκαηα ζθπζψλ ή ζξαθψλ δνχισλ.

3. Οη δέθα επηζθεπαζηαί ησλ ηεξψλ, πνπ εθιέγνληαλ, 
θξφληηδαλ γηα ηε ζπληήξεζε ησλ λαψλ, νη πέληε 
νδνπνηνί, νη πέληε λεσξνί , ν επηκειεηήο ησλ 
θξελψλ, ππεχζπλνο γηα ηελ χδξεπζε ηεο πφιεο θαη 
νη αξρηηέθηνλεο επί ηαο λαχο , πνπ επζχλνληαλ γηα 
ηε λαππήγεζε θαη ζπληήξεζε ησλ πνιεκηθψλ 
ζθαθψλ.



Οη οηθολοκηθές αρτές ηες αζελαϊθής δεκοθραηίας ορίδοληαλ 
επίζες κε θιήρωζε γηα έλα τρόλο από ηελ Δθθιεζία ηοσ 
Γήκοσ θαη ήηαλ: 

 Οη δέθα ειιελνηακίαη

 Οη δέθα ηακίαη ηεο Αζελάο

 Οη δέθα ηακίαη ησλ άιισλ ζεψλ

 Ο επί ησλ ζεσξηθψλ

 Οη δέθα ζηηνθχιαθεο

 Οη δέθα πσιεηαί θαη

 Οη δέθα απνδέθηαη



Τέινο ηηο ζηξαηηωηηθέο αξρέο ηηο απνηεινύζαλ νη δέθα 
ζηξαηεγνί, πνπ εθιέγνληαλ, (έλαο γηα θάζε θπιή), γηα έλα 

ρξόλν ρωξίο δηθαίωκα επαλεθινγήο (απηό ην ηειεπηαίν 
θαηαξγήζεθε κεηά ην 440 π.Χ), νη δέθα ηαμίαξρνη, νη δέθα 
θύιαξρνη, νη δύν ίππαξρνη θαη ν ηακίαο ηωλ ζηξαηηωηώλ. 

Δμαηξνύληαλ ν Πεξηθιήο δηόηη αλαδείρζεθε κεγάινο εγέηεο. 
Πξωηαγωλίζηεζε ζηελ πνιηηηθή ζθελή ηεο Αζήλαο από ην 

460 Πρ ωο ηνλ ζάλαηό ηνπ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη είλαη ν 
κόλνο πνπ επαλεθιεγόηαλ <<ζηξαηεγόο>> ηεο Αζελαϊθήο 
δεκνθξαηίαο ζπλερώο γηα 15 ρξόληα, πξάγκα γηα ην νπνίν 

απαηηήζεθε εηδηθή <<ζπληαγκαηηθή>> ξύζκηζε ηνπ ζεζκνύ 
ηωλ ζηξαηεγώλ.



Τξόπνη ςεθνθνξίαο:

1. Η θαλεξή ςεθνθνξία γηλφηαλ κε 
αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ (ρεηξνηνλία). 

2.Η κπζηηθή ςεθνθνξία γηλφηαλ κε 
βφηζαια ή θπάκνπο (θνπθηά), ηα νπνία 

έξηρλαλ ζε πήιηλα αγγεία- θάιπεο 
(νζηξαθηζκφο).



Οζηξαθηζκόο : Κάζε πνιίηεο θαηέγξαθε ζε φζηξαθν ην 
φλνκα φπνηνπ ζεσξνχζε επηθίλδπλν γηα ην πνιίηεπκα ηεο 
δεκνθξαηίαο. ε εηδηθή ζπλεδξίαζε ηεο Δθθιεζίαο ηνπ 
Γήκνπ, κε κπζηηθή ςεθνθνξία, απνθάζηδαλ νη Αζελαίνη 
ηελ απνκάθξπλζε ή φρη γηα δέθα (10) ρξφληα απφ ηελ πφιε 
εθείλνπ πνπ ην φλνκά ηνπ είρε γξαθεί ζην κεγαιχηεξν 
αξηζκφ νζηξάθσλ.

Αλ ηα γξακκέλα φζηξαθα ήηαλ πεξηζζφηεξα απφ ην κηζφ 
ησλ ςεθηζκάησλ ν θαηαδηθαζκέλνο έπξεπε λα θχγεη ζε 
ηξεηο κέξεο απφ ηελ Αηηηθή θαη λα κείλεη ζε ππεξνξία γηα 
δέθα ρξφληα, κεηά ηα νπνία μαλαγχξηδε, ρσξίο άιιεο 
ζπλέπεηεο ζηα πνιηηηθά ηνπ δηθαηψκαηα, ζηελ πεξηνπζία 
θαη ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ.





Ο πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο εθινγήο ή 
θαιχηεξα επηινγήο ησλ αξρφλησλ ήηαλ ε 
θιήξσζε, γηα ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχζαλ 
ηα ιεγφκελα θιεξσηήξηα, έλα είδνο 
κεραλψλ θιήξσζεο.



Η βνπιή ησλ πεληαθνζίσλ

Η Δθθιεζία ηνπ Γήκνπ εμέιεγε ηα 500 κέιε ηεο 
Βνπιήο. Οη βνπιεπηέο έβγαηλαλ θιήξν απφ 1000 

εθπξφζσπνπο ησλ 170 δήκσλ ηεο Αηηηθήο, (100 γηα 
θάζε θπιή), πνπ νλνκάδνληαλ πξφθξηηνη θαη 

θιεξψλνληαλ κε κπζηηθή ςεθνθνξία γηα έλα ρξφλν. 
Οη 500 πνπ δελ θιεξψλνληαλ βνπιεπηέο, έκελαλ 
αλαπιεξσκαηηθνί θαη νλνκάδνληαλ επηιαρφληεο.



Απφ ηνπο 500 βνπιεπηέο, πνπ έπαηξλαλ κηα κηθξή 
ρξεκαηηθή απνδεκίωζε ηξηώλ νβνιώλ ηε κέξα 

(Κιεηζζέλεο), θιεξσλφηαλ ε πξπηαλεία, απφ 50 
κέιε, ε νπνία γηα δηάζηεκα 35 εκεξώλ απνηεινύζε 

ηελ θπβέξλεζε ηεο αζελαϊθήο δεκνθξαηίαο. Οη 
πξπηάλεηο φζν θαηξφ αζθνχζαλ ηα θαζήθνληα ηνπο 
έκελαλ ζην Πξπηαλείν κε έμνδα ηνπ θξάηνπο. Έλαο 
απφ απηνχο νξηδφηαλ γηα κηα ή δπν ην πνιχ κέξεο 
Γξακκαηεχο ηεο Βνπιήο, δειαδή πξσζππνπξγφο.



Η βνπιή ησλ 500 απνηειεί ηελ επηηξνπή ηνπ 
πιιφγνπ θαη έρεη δηάξθεηα ελφο έηνπο. Γελ 
ειέγρεηαη απφ θακία άιιε αξρή. Σα κέιε ηεο είλαη 
βνπιεπηέο πνπ έρνπλ ειηθία 30 θαη άλσ αθνχ 
απαηηείηαη ζρεηηθή σξηκφηεηα θαη πείξα γηα λα 
θέξνπλ ζε πέξαο ην έξγν ηεο. Κιεξψλεηαη θαη έλαο 
αλαπιεξσκαηηθφο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηα ζέζε 
κείλεη θελή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Βνπιεπηήο 
κπνξεί λα θιεξσζεί θάζε κέινο κέρξη δχν θνξέο. Η 
Βνπιή αξρηθά ζηνρεχεη ζε 50 κέιε. Απφ θάζε θπιή 
ζα θιεξψλνληαη 5 κέιε κε επνπηεία ηνπ εηήζηνπ 
άξρνληα ηεο θπιήο.



Πεγή θαη θνξέαο όισλ ησλ εμνπζηώλ ήηαλ ε Λατθή

Σπλέιεπζε, ε Εθθιεζία ηνπ Δήκνπ.

 φια ηα αμηψκαηα ήηαλ ζπλήζσο εληαχζηα θαη πξνζηηά 
ζε φινπο ηνπο πνιίηεο.

 πνιινί άξρνληεο έβγαηλαλ κε θιήξσζε, πνπ ζεκαίλεη 
φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο γελλήζεθε Αζελαίνο 
πνιίηεο είρε ηελ δχλακε λα εθιεγεί ζε πνιιά 
αμηψκαηα θαη απιά πεξίκελε πφηε ζα θιεξσζεί ζε 
έλα απφ απηά.

 εκαίλεη επίζεο φηη φινη νη πνιίηεο, πινχζηνη ή 
θησρνί , ζα εξρφηαλ θάπνηε ε ψξα λα θιεξσζνχλ ή 
λα εθιεγνχλ ζε θάπνην αμίσκα.



Η ΓΟΚΙΜΑΙΑ



ηελ αζελατθή δεκνθξαηία ππήξραλ ζεζκνί 
πνπ ηεο παξείραλ ραξαθηεξηζηηθά φπσο 
απηά ηεο επλνκίαο θαη ηνπ δηθαίνπ .Έλαο 
απφ απηνχο ήηαλ ν ζεζκφο ησλ δνθηκαζηψλ. 
χκθσλα κε απηφλ, θαλέλαο πνιίηεο δελ 
κπνξνχζε λα βάιεη ππνςεθηφηεηα φηαλ 
επξφθεηην λα εθιεγεί ζε θάπνην αμίσκα.



πγθεθξηκέλα έπξεπε λα απνδείμεη:

 Όηη είλαη γλήζηνο Αζελαίνο πνιίηεο
 Όηη ππεξέηεζε ζην ζηξαηό θαη πήξε κέξνο ζε 

εθζηξαηείεο
 Όηη πιήξσλε ηαθηηθά ηνπο θόξνπο
 Όηη ήηαλ έληηκνο θαη δελ είρε θαηαδηθαζηεί πνηέ γηα 

θάπνην αδίθεκα
 Όηη ήηαλ επζεβήο 
 Όηη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ πξνο ηνπο γνλείο ηνπ ήηαλ 

άςνγε

Οη δνθηκαζίεο απηέο ήηαλ νπζηαζηηθέο θαη εμνλπρηζηηθέο 
θαη γίλνληαλ νη ηξεηο πξώηεο από ηε βνπιή θαη νη άιιεο 
ηξεηο από ηα δηθαζηήξηα.





ΓΟΚΙΜΑΙΑ ΑΡΥΟΝΣΩΝ:

Οη άξρνληεο κε ηελ δνθηκαζία όθεηιαλ λα απνδείμνπλ ηελ 
ηδηόηεηα ηνπ πνιίηε θαη γηα ηνλ βίν ηνπο. Η ππνρξέσζε 
απηή πεξηιακβάλεη:

 Σελ απφδεημε ησλ δεκνθξαηηθψλ ηνπο θξνλεκάησλ 
(απνθιείνληαη φζνη ζπλεξγάζηεθαλ κε ηνπο ηξηάθνληα)

 Σελ θξνληίδα ησλ γνλέσλ θαη ηελ απφδνζε κεηαζαλάηησλ ηηκψλ 

 Σελ εθπιήξσζε ζηξαηησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 
απέλαληη ζην θξάηνο 

 Σελ θηήζε αθίλεηεο ηδηνθηεζίαο εληφο ησλ νξίσλ ηεο Αζήλαο



Γηπιή δνθηκαζία ηωλ 9 αζελαϊθώλ αξρόληωλ

Οη 9 αζελατθνί άξρνληεο πνπ 
πεξηιακβάλνληαλ απφ ηα αμηψκαηα ηνπ 
βαζηιέσο, ηνπ άξρνληνο ,ηνπ πνιέκαξρνπ 
θαη ησλ 6 λνκνζεηψλ   ππνβάιινληαη ζε 
δηπιή δνθηκαζία, πξψηα απφ ηε βνπιή ησλ 
Πεληαθνζίσλ θαη ζηε ζπλέρεηα απφ ην ιατθφ 
δηθαζηήξην.





Δθηφο απφ ηηο γεληθέο πξνυπνζέζεηο ίζρπαλ θαη 
πξφζζεηεο γηα επηκέξνπο αμηψκαηα. Γηα παξάδεηγκα, 
ν επίδνμνο Άξρσλ Βαζηιεχο έπξεπε λα έρεη ζχδπγν ελ 
δσή πνπ δελ είρε ζπλάςεη πξνεγνχκελν γάκν θαη νη 
ζηξαηεγνί λα έρνπλ θιήξν ζηελ Αηηηθή θαη λφκηκα 
ηέθλα.

Οη απαληήζεηο πνπ έδηλαλ νη δνθηκαδόκελνη έπξεπε 

λα επηβεβαησζνύλ από κάξηπξεο.



Τπεχζπλε γηα ηε δνθηκαζία ησλ λέσλ αμησκαηνχρσλ 
ήηαλ αξρηθά ε απεξρφκελε Βνπιή, κε ηειεζίδηθε 
απφθαζε. Αξγφηεξα, ν απνξξηπηφκελνο απφ ηε Βνπιή 
είρε ην δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζην δηθαζηήξην, ηελ 
Ηιηαία, πνπ απνθαηλφηαλ αλέθθιεηα. ε κεηαγελέζηεξν 
ζηάδην, ε ζπλνιηθή δηαδηθαζία πξαγκαηνπνηνχληαλ απφ 
ην δηθαζηήξην, κε εμαίξεζε ηνπο 9 άξρνληεο πνπ 
δνθηκάδνληαλ θαη απφ ηε Βνπιή.

Σειεπηαίν ζηάδην ηεο θξίζεο ησλ αξρφλησλ ήηαλ ν  
απνινγηζκφο γηα ηα πεπξαγκέλα ηνπο ( εχζπλα ).



Εύζπλα: Μεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπ ν 
αμησκαηνχρνο ήηαλ ππνρξεσκέλνο λα 
πξνβεί ζε δεκφζην απνινγηζκφ ηεο δξάζεο 
ηνπ, ππνβάιινληαο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
ινγαξηαζκνχο ζε ειεγθηέο θαη δηθαζηέο, νη 
νπνίνη φξηδαλ κε θιήξν κέζα απφ ην ζχλνιν 
ησλ πνιηηψλ.



Παξαδείγκαηα σο πξνο ηελ δνθηκαζία:

ΛΤΙΑ:

 Τπέξ Μαληηζένπ

 Καηά Φίισλνο δνθηκαζία

 Γήκνπ θαηαιχζεσο απνινγία



Η ΛΟΓΟΓΟΙΑ



Με ηε ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο ινγνδνηνύζαλ:

α) ζηελ επηηξνπή ινγηζηψλ, ε νπνία είρε ηελ επζχλε 
ηεο ζχληαμεο εηδηθήο απνινγηζηηθήο εθζέζεσο!

β) Η έθζεζε ειέγρεηαη απφ ην δηθαζηήξην ηεο 
Ηιηαίαο ε νπνία είρε ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη θαη 
πνηληθέο θπξψζεηο!

γ)Αζπιία δελ ππήξρε!



Ιδηαίηεξα απζηεξή ήηαλ ε ινγνδνζία ησλ 
αμησκαηνχρσλ κεηά ηελ ιήμε ηεο ζεηείαο ηνπο ηφζν 
ελψπηνλ ησλ ινγηζηψλ φζν θαη ελψπηνλ ησλ 
επζπλψλ. Κάζε αμησκαηνχρνο ηεο αζελατθήο 
δεκνθξαηίαο, νπνηνδήπνηε αμίσκα θαη εάλ θαηείρε, 
ππφθεηην ζε δνθηκαζία πξν ηεο αλάιεςεο ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ, ζε δηαξθή δεκφζην έιεγρν θαηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπ θαη ζε απζηεξφηαηε 
ινγνδνζία κεηά ην πέξαλ απηήο.





Κύρηα ταραθηερηζηηθά ηοσ ειέγτοσ: 

(α) ήηαλ δεκφζηνο, κε ηελ έλλνηα φηη δηεμαγφηαλ θαλεξά 
ελψπηνλ ησλ πνιηηψλ

(β) ήηαλ πνιιαπιφο, πξνεξρφκελνο φρη απφ κία κφλνλ αιιά απφ 
δηάθνξεο Αξρέο, αλεμάξηεηεο κεηαμχ ηνπο θαη απφ θάζε 
πνιίηε μερσξηζηά

(γ) νη ειεγθηηθέο Αξρέο είραλ φια ηα ερέγγπα αλεμαξηεζίαο 
δεδνκέλνπ φηη ήηαλ θιεξσηέο θαη πνιπκειείο 

(δ)  νχηε νη ίδηεο νη ειεγθηηθέο αξρέο, νχηε νη βνπιεπηέο , νχηε νη 
ελλέα άξρνληεο θαη νη ζηξαηεγνί, εμαηξείην απφ ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ. Απελαληίαο, φζν ζπνπδαηφηεξν 
αμίσκα αζθνχζε , ηφζν κεγαιχηεξνο ήηαλ ν έιεγρνο.



πκπεξαζκαηηθά, παξφιν πνπ ε δεκνθξαηία ήηαλ 
έλα πνιίηεπκα πνπ ελέπλεε ηελ ηζφηεηα, γηα λα 
αλαιάβεη θαλείο θάπνην αμίσκα πεξλνχζε απφ κία 
εμνλπρηζηηθή δηαδηθαζία ,θαζψο έπξεπε λα 
ινγνδνηήζεη ηφζν γηα ηελ δεκφζηα δσή ηνπ (αλ 
πιήξσλε δειαδή ηνπο θφξνπο ηνπ, αλ ήηαλ ζπλεπήο 
ζηηο ζηξαηησηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θ.ι.π) , φζν θαη 
γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ δσή , ζεβαζκφο πξνο ηνπο 
γνλείο , ελεξγφο πνιίηεο). Μέζσ απηήο ινηπφλ ηεο 
δηαδηθαζίαο επηιέγνληαλ φπνηνο ήηαλ θαηάιιεινο 
γηα κία ηέηνηα ζέζε.
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