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Εισαγωγή
Δύο είναι τα έμψυχα μέρη σε μία πολιτεία: οι άρχοντες και οι αρχόμενοι, ή αν
θέλετε οι πολιτικοί και οι πολίτες. Ενώ όμως αυτά τα μέρη είναι δύο, η πολιτική
εξουσία είναι μία. Αφού λοιπόν δεν υπάρχει μία πολιτική εξουσία για τους
άρχοντες και μία άλλη για τους αρχόμενους, θα πρέπει η πολιτική εξουσία να
μοιραστεί κατάλληλα σε αυτά τα δύο μέρη, ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία και
η αρμονία στην πολιτεία και να αποτραπεί η υποδούλωση του ενός μέρους στο
άλλο λόγω υπερβολικής πολιτικής ισχύος. Διότι όταν η πολιτική εξουσία δεν
μοιράζεται σωστά φροντίζοντας να υπάρχει ισορροπία δυνάμεων, τότε η πλευρά
με την περισσότερη ισχύ έχει την τάση να επιβάλλεται στην άλλη. Επειδή δε
αυτή η τάση για επιβολή είναι έμφυτη μέσα στα δύο αντιμαχόμενα μέρη της
πολιτείας, είναι φανερό ότι, τόσο οι πολιτικοί όσο κι οι πολίτες, αν αφεθούν
ελεύθεροι να ακολουθήσουν την παρόρμησή τους θα θελήσουν να έχουν στην
κατοχή τους το σύνολο της πολιτικής εξουσίας για να επιβάλλουν τα
συμφέροντά τους στους άλλους.

Αν επιτραπεί να συμβεί κάτι τέτοιο όμως, η πολιτική εξουσία δεν θα μπορεί πια
να ασκείται για το κοινό συμφέρον και των πολιτικών και των πολιτών, όπως
είναι το νόμιμο. Η πλάστιγγα θα γείρει αναγκαστικά προς το μέρος με την
μεγαλύτερη πολιτική ισχύ. Η δεδομένη εκτροπή της πολιτείας από την
νομιμότητα, ωστόσο, θα μετατρέψει ολόκληρη την πολιτεία σε ένα παρεκβατικό
κι «ημαρτημένο» καθεστώς κατά τον Αριστοτέλη, ή μία ανταρσία κατά τον
Πλάτωνα. Εγκαταλελειμένη η πολιτεία στην παράνομη άσκηση της εξουσίας, θα
βυθιστεί σε μεγάλη δυστυχία και συμφορές που θα προκαλέσουν οι διαμάχες
μεταξύ των δύο μερών της. Για να αποφευχθεί μία τέτοια εξέλιξη λοιπόν, η
αποστολή της πολιτείας είναι να βρει την χρυσή τομή ώστε οι πολιτικές
αρμοδιότητες να αποδωθούν με τρόπο που δεν αφήνει περιθώριο ούτε στους
πολιτικούς να γίνουν τύραννοι του λαού, αλλά κι ούτε ο λαός να γίνει τύραννος
των πολιτικών. Αυτήν την χρυσή τομή αναζήτησαν οι αρχαίοι νομοθέτες,
πολιτικοί και φιλόσοφοι με σκοπό να συμβάλλουν στην δημιουργία αγαθών
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πολιτειών που λειτουργούν με δικαιοσύνη για το κοινό συμφέρον της κοινωνίας
και δύνανται έτσι να απολαμβάνουν την ευδαιμονία.

Αυτήν την χρυσή τομή θέλουμε να αναδείξουμε κι εμείς σε αυτήν την εργασία
και για αυτό θα παρουσιάσουμε τις απόψεις μερικών διακεκριμένων
προσωπικοτήτων της αρχαιότητας, δίνοντας έτσι απάντηση στο ερώτημα: ποια
είναι η εξουσία που κατ’ ανάγκη πρέπει να έχει η κοινωνία στα χέρια της, ώστε
το αγαθό να κυριαρχεί στην πολιτεία κι οι πολίτες να είναι ευδαίμονες;

Η εξουσία να δικάζει

Η πρώτη και πιο βασική εξουσία που πρέπει να έχει λαός σε μία πολιτεία είναι η
δικαστική εξουσία. Ακόμα κι αν ο λαός δεν έχει καμμία άλλη εξουσία στην
διάθεσή του, αυτή θα του ήταν αρκετή για να αντισταθεί στους άρχοντες που
καταπατούν τους νόμους και διοικούν είτε παράνομα είτε ενάντια στο συμφέρον
του δήμου. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι με αυτήν την εξουσία στα χέρια του, ο
δήμος έγινε κυρίαρχος της πολιτείας στην Αθήνα, διότι επειδή τα λαϊκά
δικαστήρια ήταν τα όργανα που τελεσιδικούσαν για κάθε διαφορά και
αμφισβήτηση κι ήταν κατ’ εξοχήν δημοκρατικά όργανα, οι αποφάσεις τους
έτειναν υπέρ του λαού1. Αυτή η ρύθμιση του Σόλωνα αποδείχτηκε πως έδινε
τεράστια δύναμη στον λαό, αφού μέχρι και για τις αποφάσεις των αρχών οι
πολίτες μπορούσαν να ασκήσουν έφεση στο δικαστήριο και να ανατρέψουν εκεί
ό,τι έβλαπτε τον δήμο2. Όταν ο δήμος των Αθηναίων συνειδητοποίησε το

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1274 a: «ἔοικε δὲ Σόλων ἐκεῖνα μὲν ὑπάρχοντα πρότερον οὐ καταλῦσαι,
τήν τε βουλὴν καὶ τὴν τῶν ἀρχῶν αἵρεσιν, τὸν δὲ δῆμον καταστῆσαι, τὰ δικαστήρια ποιήσας ἐκ
πάντων. διὸ καὶ μέμφονταί τινες αὐτῷ· λῦσαι γὰρ θάτερα, κύριον ποιήσαντα τὸ
δικαστήριον [5] πάντων, κληρωτὸν ὄν. ἐπεὶ γὰρ τοῦτ’ ἴσχυσεν, ὥσπερ τυράννῳ τῷ δήμῳ
χαριζόμενοι τὴν πολιτείαν εἰς τὴν νῦν δημοκρατίαν μετέστησαν». Επίσης Αριστοτέλης, Αθηναίων
Πολιτεία 9, 1: «τρίτον δὲ 〈ᾧ καὶ〉 μάλιστά φασιν ἰσχυκέναι τὸ πλῆθος, ἡ εἰς τὸ δικαστήριον
ἔφεσις· κύριος γὰρ ὢν ὁ δῆμος τῆς ψήφου, κύριος γίγνεται τῆς πολιτείας».
2
Πλουταρχος, Σολων 18,2: «οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκαλοῦντο θῆτες, οἷς οὐδεμίαν ἄρχειν ἔδωκεν
ἀρχήν, ἀλλὰ τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ δικάζειν μόνον μετεῖχον τῆς πολιτείας. ὃ κατ' ἀρχὰς μὲν
οὐδέν, ὕστερον δὲ παμμέγεθες ἐφάνη: τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν διαφόρων ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστάς.
καὶ γὰρ ὅσα ταῖς ἀρχαῖς ἔταξε κρίνειν, ὁμοίως καὶ περὶ ἐκείνων εἰς τὸ δικαστήριον ἐφέσεις ἔδωκε
τοῖς βουλομένοις».
1
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μέγεθος της πολιτικής δύναμης που αποκτούσε με την δικαστική εξουσία, έγινε
ο αδιαμφισβήτητος κυρίαρχος της Αθηναϊκής πολιτείας.

Η δικαστική εξουσία, άσχετα από το αν έγινε κατάχρηση ή όχι από τους
Αθηναίους, έδινε αναμφίβολα ένα πολύ ισχυρό όπλο στον δήμο προκειμένου να
υπάρξουν ορισμένες «κόκκινες γραμμές» τις οποίες οι άρχοντες όσο
διεφθαρμένοι κι αν ήταν να μην θέλουν να τις περάσουν από φόβο μην
τιμωρηθούν από τα δικαστήρια. Ο Αισχίνης υπενθυμίζει στους Αθηναίους τις
αποτρόπαιες πράξεις των Τριάκοντα τυράννων όταν έγιναν πιο ισχυροί από τα
δικαστήρια και δολοφόνησαν πάνω από 1,500 πολίτες χωρίς καν να τους
απαγγελθούν κατηγορίες στο δικαστήριο. Με αυτό το παράδειγμα ήθελε να πει
ότι όσο τα λαϊκά δικαστήρια παραμένουν ισχυρός θεσμός της πολιτείας
αποτελούν

ταυτόχρονα

και

τον

αδιαφιλονίκητο

θεματοφύλακα

του

πολιτεύματος, αφού κανένας ποτέ μέχρι τότε δεν επιχείρησε να καταλύσει την
δημοκρατία όσο η δύναμή του ήταν κατώτερη των δικαστηρίων 3.

Από αυτήν την άποψη, είναι πράγματι αναγκαίο να διαθέτει ο δήμος αυτήν την
εξουσία, ούτως ώστε να μην υποταχθεί σε εκείνους που ασκούν την διοίκηση και
να μην κινδυνεύει έτσι να χάσει και την ελευθερία του και να καταπατηθούν και
τα συμφέροντά του. Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα, αν κάνουμε τις
συγκρίσεις με την σημερινή εποχή. Σήμερα, η ασφάλεια που παρέχει στους
πολιτικούς «άρχοντες» η στέρηση δικαστικών αρμοδιοτήτων από τον λαό είναι
πασιφανής και αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό. Η θεσμική απουσία της
κοινωνίας από την δικαστική λειτουργία και η «κηδεμονία» της τελευταίας από
την Κυβέρνηση, σε συνδυασμό με το ακαταδίωκτο της ψήφου και την ασυλία,
επιτρέπουν στους Κυβερνώντες οι οποίοι είναι και μέλη της Βουλής να
διαπράττουν τα πλέον ειδεχθή εγκλήματα ενάντια στην κοινωνία και το έθνος
που όλοι βλέπουμε και βιώνουμε, χωρίς να μπορούμε να αντισταθούμε θεσμικά.
Αισχίνης, κατά Κτησιφώντος 235: «ἔνιοι δὲ καὶ αὐτοὶ τῶν τριάκοντα ἐγένοντο οἳ πλείους ἢ
χιλίους καὶ πεντακοσίους τῶν πολιτῶν ἀκρίτους ἀπέκτειναν, πρὶν καὶ τὰς αἰτίας ἀκοῦσαι ἐφ᾽ αἷς
ἔμελλον ἀποθνῄσκειν, καὶ οὐδ᾽ ἐπὶ τὰς ταφὰς καὶ ἐκφορὰς τῶν τελευτησάντων εἴων τοὺς
προσήκοντας παραγενέσθαι. Οὐχ ὑφ᾽ ὑμῖν αὐτοῖς ἕξετε τοὺς πολιτευομένους; οὐ ταπεινώσαντες
ἀποπέμψετε τοὺς νῦν ἐπηρμένους; οὐ μέμνησθ᾽ ὅτι οὐδεὶς πώποτε ἐπέθετο πρότερον δήμου
καταλύσει, πρὶν ἂν μεῖζον τῶν δικαστηρίων ἰσχύσῃ;»
3
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Το συμπέρασμά μας λοιπόν είναι ότι όταν η δικαστική εξουσία ανήκει στους
πολίτες, τότε μπορεί να αποτελεί θεσμικό καταφύγιο για τον αδικημένο και
θεσμική ασπίδα του λαού ενάντια σε εκείνους που επιθυμούν να τον βλάψουν.
Σε αντίθετη περίπτωση, όταν οι πολίτες στερούνται αυτής της δύναμης η
έπαρση, η πλεονεξία και η αυθαιρεσία των αρχόντων θα είναι πολύ δύσκολο να
αναχαιτιστούν και να εξουδετερωθούν προτού προκαλέσουν βλάβες στην πόλη.

Όμως η δικαστική εξουσία πάει «ζευγάρι» με την δύναμη του νόμου. Ο νόμος
είναι αυτός που επιτρέπει στην δικαστική εξουσία να έχει ισχύ, αφού η ύπαρξη
του νόμου που κατοχυρώνει το δίκαιο είναι αυτή που καθιστά εφικτή την
προσφυγή στο δικαστήριο όταν το δίκαιο παραβιάζεται. Η ισχύς του νόμου
λοιπόν είναι αυτή που δίνει αξία στην δικαστική ψήφο. Ο Αισχίνης μάλιστα
θεωρούσε ότι κάθε πολίτης με την δύναμη το νόμου και την συμμετοχή του στα
δικαστήρια μετείχε βασιλικής εξουσίας η οποία τον καθιστούσε συν-κυρίαρχο
της πολιτείας. Αν ωστόσο ο πολίτης παραδώσει αυτήν του την εξουσία θα έχει
καταλύσει την κυριαρχία του και θα μετατραπεί σε δούλο4.

Η δικαστική εξουσία λοιπόν είναι η πρώτη από τις εξουσίες που είναι
απαραίτητο να κατέχει ο λαός για να μην υποδουλώνεται στους άρχοντες και να
εξασφαλίζει τα συμφέροντά του.

Η εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις

Όπως είπαμε παραπάνω, η δικαστική εξουσία είναι η βασικότερη εξουσία που
πρέπει να έχει ο λαός για να είναι αρκετά ισχυρός ώστε να εμποδίζει τους
άρχοντες από το να τον αδικούν και να τον βλάπτουν. Τώρα όμως θέλουμε να
πάμε και να εξετάσουμε βαθύτερα αυτό το θέμα. Για να το κάνουμε αυτό θα
ασχοληθούμε με το βασικό δομικό υλικό του δήμου, τον πολίτη.

4

Αισχίνης, κατα Κτησιφωντος 233: «Ἀνὴρ ἰδιώτης ἐν πόλει δημοκρατουμένῃ νόμῳ και ψήφῳ
βασιλεύει· οταν δ' ετερω ταύτα παραδώ καταλελυκε αυτός αυτου δυναστείαν».
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Το σύνολο των πολιτών δημιουργεί τον δήμο, τον πολιτικά οργανωμένο λαό.
Ξεκινώντας από το μικρό και πηγαίνοντας στο μεγάλο, μπορούμε εξετάζοντας
τις εξουσίες που εξ ορισμού πρέπει να έχει ο πολίτης για να θεωρείται τέτοιος,
να συμπεράνουμε ποιες είναι οι εξουσίες που πρέπει να έχει κι ο δήμος. Στην
εξέταση αυτή, θα ακολουθήσουμε τον Αριστοτέλη καθώς αναζητά έναν τελικό
ορισμό για την έννοια του πολίτη. Μάλιστα, όχι του οποιουδήποτε πολίτη, αλλά
του πολίτη όλων των πολιτειών και πολιτευμάτων.

Ο Αριστοτέλης αρχικά υποστηρίζει ότι πολίτης είναι εκείνος που συμμετέχει
στην εκκλησία του δήμου, στην δικαστική εξουσία και στα δημόσια αξιώματα 5.
Όμως αυτός είναι ο ορισμός που ισχύει στο δημοκρατικό πολίτευμα. Το
παραδέχεται κι ο ίδιος6. Στα άλλα πολιτεύματα μπορεί να ισχύει αυτός ο
ορισμός αλλά μπορεί κι όχι. Κι ο βασικός λόγος για τον οποίο δεν ισχύει είναι
διότι στα άλλα πολιτεύματα τα αξιώματα που στην δημοκρατία συμμετέχουν
όλοι οι πολίτες από κοινού, σε αυτά πρέπει να διοριστεί κανείς για να
συμμετέχει7. Η διαφορά αυτή αφορά τα αξιώματα του «εκκλησιαστή» και του
δικαστή. Έτσι, ο Αριστοτέλης διορθώνει τον ορισμό λέγοντας ότι πολίτης τελικά
είναι εκείνος που είτε λόγω της πολιτικής του ιδιότητας και μόνο είτε λόγω
εκλογής έχει μερίδιο εξουσίας σε ένα από τα δύο κυριότερα όργανα, δηλαδή είτε
στην εκκλησία του δήμου είτε στην δικαστική εξουσία, αφού αυτές είναι οι δύο
κυριότερες αρχές στην πολιτεία8.

Ο Αριστοτέλης λοιπόν προκειμένου να ορίσει τον πολίτη με τρόπο που να ισχύει
για όλα τα πολιτεύματα, περιορίζει την εξουσία του πολίτη στα δύο
σημαντικότερα αξιώματα τα οποία είναι αυτά του εκκλησιαστή9 και του δικαστή.
Όποιος συμμετέχει τουλάχιστον σε ένα από αυτά τα δύο αξιώματα είναι πολίτης
κατά τον Αριστοτέλη. Υπό αυτήν την έννοια, η συμμετοχή στην συνέλευση ή στα
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1275α 20-25: «πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ
τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς».
6
Όπ. π.: 1275 b 5
7
Όπ. π. 1275 b 15-16: «ἐν γὰρ ταῖς ἄλλαις πολιτείαις οὐχ ὁ ἀόριστος ἄρχων ἐκκλησιαστής ἐστι
καὶ δικαστής, ἀλλὰ ὁ κατὰ τὴν ἀρχὴν ὡρισμένος».
8
Όπ. π. 1275 b 18-20: «τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν
ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς».
9
Εκκλησιαστής: αυτός που συμμετέχει στην εκκλησία του δήμου.
5
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δικαστήρια είναι κατά τον Αριστοτέλη, η ελάχιστη εξουσία που πρέπει να έχει
ένας πολίτης σε ένα πολίτευμα για να είναι αρκούντως ελεύθερος. Απλά, στην
δημοκρατία αυτήν την ελάχιστη εξουσία την έχουν όλοι οι πολίτες, ενώ στα
άλλα πολιτεύματα μόνο όσοι διορίζονται στα αντίστοιχα αξιώματα του
εκκλησιαστή και του δικαστή. Κατ’ επέκταση, αφού ο πολίτης πρέπει να έχει
αυτήν την εξουσία για να είναι όντως πολίτης, τότε πρέπει να την έχει κι ο δήμος
ο οποίος αποτελείται από το σύνολο των πολιτών. Έτσι η εξουσία να
συσκέπτεται για να αποφασίσει στην συνέλευση ή η εξουσία να κρίνει στα
δικαστήρια, αποτελεί την αναγκαία εξουσία που πρέπει να έχει ο πολιτικά
οργανωμένος λαός, δηλαδή ο δήμος.

Η αρμοδιότητα λοιπόν να αποφασίζει στην συνέλευση είναι η δεύτερη αναγκαία
εξουσία που πρέπει να έχει στα χέρια του ο λαός προκειμένου να διατηρεί την
ελευθερία του και μέσω αυτής να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την
ευδαιμονία του. Αυτήν την εξουσία στην πρώιμη φάση της, με την οποία ο λαός
είχε τον τελευταίο λόγο, είτε εγκρίνοντας είτε απορρίπτοντας τις προτάσεις των
άλλων οργάνων, θαύμασε ο Σκύθης σοφός Ανάχαρσις όταν βρέθηκε
φιλοξενούμενος στην Ελλάδα παρατηρώντας ότι όσον αφορά τις δημόσιες
υποθέσεις, στις ελληνικές πόλεις τον λόγο τον παίρνουν οι σοφοί, αλλά
αποφασίζουν οι αμαθείς10.

Το ενιαίο αξίωμα του εκκλησιαστή και του δικαστή

Ο Αριστοτέλης βλέπει την δικαστική εξουσία να αποδίδεται στους πολίτες από
κοινού με την εξουσία να συμμετέχουν στην εκκλησία του δήμου. Η συμμετοχή
στα δικαστήρια και στην συνέλευση φαίνεται να αποτελούσε πράγματι ένα
ενιαίο είδος αξιώματος ή εξουσίας, για το οποίο ωστόσο δεν υπήρχε κοινό
όνομα11.

Πλούταρχος, Βίοι Παράλληλοι Σόλων 5.3: «ἔφη δὲ κἀκεῖνο θαυμάζειν ὁ Ἀνάχαρσις ἐκκλησίᾳ
παραγενόμενος, ὅτι λέγουσι μὲν οἱ σοφοὶ παρ' Ἕλλησι, κρίνουσι δὲ οἱ ἀμαθεῖς».
11
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1275α 31-32: «ἀνώνυμον γὰρ τὸ κοινὸν ἐπὶ δικαστοῦ καὶ ἐκκλησιαστοῦ,
τί δεῖ ταῦτ’ ἄμφω καλεῖν. ἔστω δὴ διορισμοῦ χάριν ἀόριστος ἀρχή».
10
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Το γεγονός ότι σε κάποια πολιτεύματα την εξουσία να συμμετέχουν στην
συνέλευση και να δικάζουν την έχουν όλοι οι πολίτες, ενώ σε κάποια άλλα μόνο
όσοι διορίζονται στα αντίστοιχα αξιώματα του εκκλησιαστή και του δικαστή, δεν
αλλάζει το γεγονός ότι η αναγκαία εξουσία του πολίτη άρα και του λαού είναι να
δικάζει και να συσκέπτεται για να αποφασίσει. Αυτό όμως σημαίνει ότι αν αυτός
που από συνήθεια αποκαλούμε πολίτης και δήμος δεν έχει καμμία από αυτές τις
δύο βασικές εξουσίες, τότε δεν είναι στ’ αλήθεια πολίτης ούτε και στ’ αλήθεια
δήμος. Σήμερα για παράδειγμα, σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, πολίτες
πραγματικοί είναι μόνο τα μέλη της κυβέρνησης, τα μέλη της δημόσιας
διοίκησης, οι βουλευτές και οι δικαστές κι όλοι οι υπόλοιποι είμαστε δούλοι
τους. Διότι καθώς εμείς δεν έχουμε καμμία απολύτως εξουσία, δεν μπορούμε να
αντισταθούμε στην εξουσία που αυτοί ασκούν πάνω μας. Κι αυτός που δεν έχει
μέσον να αντισταθεί, αναγκάζεται να κάνει ότι τον διατάζουν οπότε δεν μπορεί
να είναι ελεύθερος. Όμως η πολιτεία, όπως την ορίζει ο Αριστοτέλης, είναι η
κοινωνία των ελευθέρων.

Συνεπώς η διπλή εξουσία του εκκλησιαστή και του δικαστή είναι το σύνορο
μεταξύ της ελευθερίας και της δουλείας και επειδή ο πολίτης είναι το ελεύθερο
άτομο της πόλης, είναι αναμενόμενο ο Αριστοτέλης να του αναγνωρίζει ως
ελάχιστη εξουσία αυτήν που μπορεί να τον διατηρεί ελεύθερο - το να αποφασίζει
στην συνέλευση και να δικάζει.

Όμως και σε πρακτικό επίπεδο, όταν οι Αθηναίοι πολίτες είχαν περιπέσει στην
άθλια κατάσταση να γίνουν δούλοι των πλουσίων γαιοκτημόνων χάνοντας την
ελευθερία τους, ο Σόλων τους έδωσε ακριβώς αυτήν την εξουσία για την οποία
συζητάμε εδώ, δηλαδή το «συνεκκλησιάζειν» και το «δικάζειν» ως μέσον
αντίστασης για να διατηρήσουν την ελευθερία τους και να μην αδικούνται από
τους πολιτικά ισχυρότερους άρχοντες12.

Πλούταρχος, Σόλων 18, 2: «οἱ δὲ λοιποὶ πάντες ἐκαλοῦντο θῆτες, οἷς οὐδεμίαν ἄρχειν ἔδωκεν
ἀρχήν, ἀλλὰ τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ δικάζειν μόνον μετεῖχον τῆς πολιτείας. ὃ κατ' ἀρχὰς μὲν
οὐδέν, ὕστερον δὲ παμμέγεθες ἐφάνη»
12
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Η εκλογή και ο έλεγχος των αρχών

Όμως η «αόριστος αρχή» του εκκλησιαστή και του δικαστή δεν είναι η μόνη
εξουσία που θεωρείται ως η πλέον αναγκαία να κατέχει ο λαός. Εξίσου
σημαντικό κι απαραίτητο είναι η κυριαρχία του δήμου να εκτείνεται πάνω σε
όλες τις αρχές και τα αξιώματα με τα οποία λειτουργεί η πολιτεία. Αυτή η
κυριαρχία πάνω στους άρχοντες έχει και πάλι διπλή όψη, όπως θα διαπιστώσετε.

Να σημειώσουμε ευθύς εξ αρχής ότι με τον όρο κυριαρχία δεν εννοούμε την
επιβολή της θέλησης του λαού πάνω στους άρχοντες, αλλά την δύναμη των
πολιτών να θέτουν εμπόδια στην αυθαίρετη, αλαζονική, άδικη ή και παράνομη
άσκηση της εξουσίας από πλευράς των αρχόντων. Έτσι, οι πολίτες κυριαρχούν
κατά κάποιο τρόπο επί των αρχόντων, επειδή δεν τους επιτρέπουν να κάνουν
ό,τι αυτοί θα ήθελαν κατά παράβαση του νόμου και του κοινού συμφέροντος.
Αυτό θα γίνει ακόμη περισσότερο κατανοητό καθώς συνεχίζουμε την ανάλυσή
μας στις επόμενες παραγράφους.

Όπως γνωρίζουμε και σήμερα, μία απόφαση ή ένας νόμος για να εφαρμοστεί
χρειάζεται αυτόν που θα τον εκτελέσει. Αυτόν τον ρόλο σήμερα τον παίζει η
Κυβέρνηση και η δημόσια διοίκηση. Στην αρχαιότητα τον ρόλο αυτόν της
εκτελεστικής εξουσίας τον είχαν οι άρχοντες. Όμως, ενώ κάθε πολιτεία έχει
άρχοντες δεν είναι κάθε πολιτεία ευδαίμων, ούτε λειτουργούν όλες για το κοινό
συμφέρον. Αυτό σημαίνει ότι από μόνοι τους οι άρχοντες δεν αποτελούν
εγγύηση για την διασφάλιση του κοινού συμφέροντος. Σύμφωνα με τον
Ισοκράτη, εκείνο που διασφαλίζει την πολιτεία και καθιστά την δημοκρατία
ασφαλέστερη και δικαιότερη, είναι το να εγκαθιστά στην εκτελεστική εξουσία
τους πλέον κατάλληλους άρχοντες και πάνω σε αυτούς να τοποθετεί
κυρίαρχους τον δήμο13. Πάμε να το δούμε και να το αναλύσουμε λίγο αυτό γιατί

Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικος 27: «καίτοι πῶς ἄν τις εὕροι ταύτης βεβαιοτέραν ἢ δικαιοτέραν
δημοκρατίαν, τῆς τοὺς μὲν δυνατωτάτους ἐπὶ τὰς πράξεις καθιστάσης, αὐτῶν δὲ τούτων τὸν
δῆμον κύριον ποιούσης;»
13
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έχει μεγάλη σπουδαιότητα όσον αφορά την κατανόηση της πολιτικής
κατάστασης στην χώρα μας.

Η εμπειρία των αρχαίων Ελλήνων με πολιτειακά καθεστώτα τα οποία κατέληξαν
να είναι τυραννικά προς τους πολίτες, τους έκανε να είναι εξαιρετικά
καχύποπτοι με τους άρχοντες14. Αν όσοι στελέχωναν τα πολιτικά αξιώματα
εξακολουθούσαν να είναι ανεξέλεγκτοι να διοικούν όπως το επιθυμούν, θα
μπορούσαν κάλλιστα να προκαλέσουν και πάλι πολλά δεινά στα συμφέροντα
της πόλης και βλάβες στους πολίτες. Για τον λόγο αυτόν η ορθή πολιτειακή
ρύθμιση που κατοχυρώνει το κοινό συμμφέρον της πόλης είναι όχι μόνο ο δήμος
να εκλέγει τους άρχοντες αλλά και να τους θέτει υπό τον αυστηρό έλεγχό του,
ώστε να ασκούν τις αρμοδιότητές τους σύμφωνα με τον νόμο. Ακολουθώντας
τον νόμο, οι άρχοντες θα διοικούν δίκαια και η πολιτεία θα μπορεί να λειτουργεί
με δικαιοσύνη. Όμως αυτό δεν πρόκειται να συμβεί από μόνο του ή από τύχη.
Θα πρέπει η πολιτεία να οργανωθεί έτσι ώστε να προκαλέσει την δίκαιη
διοίκηση των αρχόντων. Το κλειδί για να άρχουν δίκαια οι άρχοντες είναι ο
έλεγχος των πράξεών τους να μην αφήνεται σε αυτούς τους ίδιους αλλά να
ανατίθεται σε κάποιο ξεχωριστό όργανο. Διότι, όσο οι άρχοντες δεν έχουν σε
ποιόν να λογοδοτήσουν πέρα από τους εαυτούς τους, θα κάνουν ό,τι θέλουν
αφού δεν θα υπάρχει ο κίνδυνος της τιμωρίας. Όμως επειδή η εξουσία να κάνει ο
καθένας ό,τι θέλει δεν μπορεί να προστατεύσει την πόλη από την κακία που
βρίσκεται μέσα στον κάθε άνθρωπο, το συμφέρον της πολιτείας είναι να
εξαρτώνται οι άρχοντες από κάποιους άλλους και να μην επιτρέπεται σε
κανέναν να κάνει ότι νομίζει αυτός. Με αυτόν τον τρόπο ο Αριστοτέλης, πλάι
στην ανάγκη να υπάρχουν άρχοντες που διοικούν την πόλη, θεμελιώνει και την
ανάγκη να υπάρχει κάποιο ξεχωριστό όργανο στο οποίο να λογοδοτούν οι
άρχοντες για την διοίκηση που ασκούν15. Αυτό ακριβώς λέει ο Αριστοτέλης ότι
έκανε ο Σόλων κι αποκαλεί την διπλή αυτή εξουσία του λαού να εκλέγει τις
Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος: «ἰσχυρῶς ἀπιστεῖ τοῖς ὑπευθύνοις».
Αριστοτέλης, Πολιτικά 1318b 38-41: «καὶ ἄρξουσι δικαίως διὰ τὸ τῶν εὐθυνῶν εἶναι κυρίους
ἑτέρους. τὸ γὰρ ἐπανακρέμασθαι, καὶ μὴ πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἂν δόξῃ, συμφέρον ἐστίν: ἡ γὰρ
ἐξουσία [40] τοῦ πράττειν ὅ τι ἂν ἐθέλῃ τις οὐ δύναται φυλάττειν τὸ ἐν ἑκάστῳ τῶν ἀνθρώπων
φαῦλον».
14
15
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αρχές και να τις ελέγχει ως την «αναγκαιοτάτη τω δήμω δύναμιν». Χωρίς αυτήν
την απόλυτα αναγκαία δύναμη, ο δήμος χάνει την κυριαρχία του και
μετατρέπεται σε δούλο των αρχόντων και εχθρό της πολιτείας16. Όπως λοιπόν
είναι απαραίτητο η πόλη να έχει άρχοντες, έτσι είναι απαραίτητο και ο δήμος να
είναι ο «άρχοντας των αρχόντων»17, και σαν «τύραννος» να εγκαθίσταται πάνω
σε όσους καταλαμβάνουν αξιώματα, τιμωρώντας αυτούς που κάνουν λάθη18.

Επίλογος

Οι βάσεις για να λειτουργεί ορθά μία πολιτεία είναι το κάθε μέρος της να έχει
την εξουσία που του αναλογεί και να επιτελεί το έργο που του έχει ανατεθεί.
Στην ορθή πολιτεία, το έργο των πολιτών είναι να υπακούν στους νόμους που
εκφράζουν το κοινό συμφέρον και να πειθαρχούν στους άρχοντες που τους
εφαρμόζουν. Αυτό σημαίνει ότι η υπακοή και η πειθαρχία είναι υποχρέωση των
πολιτών μόνο στον βαθμό που αυτά στα οποία καλούμαστε να υπακούσουμε και
να πειθαρχήσουμε δεν έρχονται σε αντίθεση με το πολιτικό αγαθό. Για να μπορεί
ένας πολίτης να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο, χωρίς να κινδυνεύει από το
καθεστώς εξουσίας που επικρατεί, πρέπει να κατέχει σημαντικές εξουσίες που
του επιτρέπουν να διατηρεί την ελευθερία του και να αντιστέκεται όταν το κοινό
συμφέρον απειλείται. Οι εξουσίες αυτές είναι τέσσερις κι εμφανίζονται σε δύο
ζεύγη. Το πρώτο ζεύγος είναι η δικαστική εξουσία και η εξουσία λήψης
αποφάσεων. Η πρώτη ασκείται από τα δικαστήρια κι η δεύτερη από την
συνέλευση. Το δεύτερο ζεύγος είναι η εκλογή και η λογοδοσία των αρχών. Όταν
ο λαός έχει την εξουσία να λαμβάνει αποφάσεις, να δικάζει, να εκλέγει τους
άρχοντες και να τους ελέγχει, τότε κατέχει την αναγκαία εξουσία για να
κυριαρχεί στην πολιτεία το δίκαιο και το κοινό συμφέρον.

Αριστοτέλης, Πολιτικά 1274 a 15-18: «ἐπεὶ Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ
δήμῳ δύναμιν, τὸ τὰς ἀρχὰς αἱρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν (μηδὲ γὰρ τούτου κύριος ὢν ὁ δῆμος δοῦλος
ἂν εἴη καὶ πολέμιος)».
17
Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία 3:13: «ο δήμος έστιν ο άρχων τας αρχάς».
18
Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικος 26: «δεῖ τὸν μὲν δῆμον ὥσπερ τύραννον καθιστάναι τὰς ἀρχὰς καὶ
κολάζειν τοὺς ἐξαμαρτάνοντας καὶ κρίνειν περὶ τῶν ἀμφισβητουμένων».
16
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