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1) Εισαγωγή – Ερωτήματα 
 
 
 
  Ἀνυπεύθυνον δὲ καὶ ἀζήτητον καὶ ἀνεξέταστον οὐδέν ἐστι τῶν ἐν τῇ πόλει. 
                          Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 22.8‐9. 
 
 
 
 
 

Αντικείμενο  έρευνας  στην  παρούσα  μελέτη  συνιστά  η  λειτουργία 
και  η  σημασία  της  εὐθύνης,  της  θεσμοθετημένης  λογοδοσίας  των 
Αθηναίων  αξιωματούχων,  στα  πλαίσια  της  αθηναϊκής  δημοκρατίας  του 
4ου αι. π.Χ.  (400‐322 π.Χ.)  1. Προκειμένου να διευκρινιστεί το ζήτημα αυτό, 
θα εξεταστεί  ενδελεχώς η διαδικασία που τηρούνταν κατά την απόδοση 
εὐθύνης,  καθώς  και  οι  αξιωματούχοι  που  την  διεξήγαν  και  οι 
αξιωματούχοι  που  ελέγχονταν  μέσω  αυτής,  ενώ,  επιπλέον,  θα  γίνει 
προσπάθεια  να  διαφωτιστούν  και  να  μελετηθούν  τα  γενικά  κριτήρια, 
σύμφωνα με τα οποία αξιολογούνταν τα πεπραγμένα ενός αξιωματούχου 
κατά την εὔθυνάν του. 

Πολλοί  από  τους  μελετητές  που  ασχολήθηκαν  με  τη 
θεσμοθετημένη λογοδοσία,  αναγνώρισαν  ότι  η εὔθυνα  είχε  σχέση με  τη 
λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος το 4ου αι π.Χ.2, αλλά η σχέση 
αυτή  δε  διερευνήθηκε περαιτέρω3. Κοινό στοιχείο  στις προσεγγίσεις  των 

                                                 
1  Για  μια  αναλυτική  παρουσίαση  των  ιστορικών  εξελίξεων  της  περιόδου,  βλ. W. Will, 
Athen und Alexander. Untersuchungen zur Geschichte der Stadt von 338 bis 322 v. Chr., München 
1983, The Cambridge Ancient History, vol. 6: The Fourth Century B.C, D.M. Lewis‐J. Boardman‐
S. Hornblower‐M. Ostwαld (eds.), Cambridge 19942, 567‐590 και 723‐787, Chr. Habicht, Athen. 
Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit, München 1995, 19‐46. 
2 Μάλιστα οι P. J. Rhodes & D. M. Lewis (The Decrees of the Greek States, Oxford 1997, 528‐529) 
το διατυπώνουν ρητώς. 
3 Θα πρέπει να μνημονευθεί η άποψη του M. Piérart (“LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 526‐573 και, ιδίως, 
572‐573)  ο  οποίος  υποστήριξε  ότι,  τον  4ο  αι.,  η  εὔθυνα  ήταν  ένας,  κατά  κύριο  λόγο, 
οικονομικός  έλεγχος,  καθώς  ο  γενικότερος  έλεγχος  που  λάμβανε  χώρα  στο  δεύτερο 
μέρος  της  διαδικασίας  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  τυπικός.  Η  άποψη  αυτή  συνιστά 
πιθανότατα  απόρροια  του  τρόπου  μελέτης  του  θεσμού,  δηλαδή  αποτέλεσμα  της 
εστίασης,  κατά  κύριο  λόγο,  στις  αρμοδιότητες  των  αξιωματούχων  που  διεξήγαν  την 
εὔθυναν.  Η  άποψή  του  υιοθετήθηκε  άλλοτε  αυτούσια  και  άλλοτε  εν  μέρει  από 
μεταγενέστερους  μελετητές,  χωρίς  όμως  να  γίνεται  αντικείμενο  συζήτησης.  Βλ.  S.  C. 
Todd, The Shape of Athenian Law, Oxford 1993, 117 υποσημ. 16  (όπου γίνεται απλώς μνεία 
στις  διαπιστώσεις  του Piérart  σχετικά με  τις  αρμοδιότητες  των  ευθύνων), Hakkarainen, 
“Private Wealth”, 29, και απλή μνεία της άποψης από τους Veligianni‐Terzi, “Belobigung 
und  Bekränzung”,  250  υποσημ.  52,  Hansen  στο  Athenian  Democracy,  222  υποσημ.  441, 
Rhodes, CAAP, 564, Whitehead, Demes, 116‐119. 
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μελετητών  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  περιέγραψαν  την  εὔθυναν  ως 
μια  διμερή  διαδικασία,  αφενός  οικονομικού,  αφετέρου  γενικότερου 
ελέγχου  επί  των  πεπραγμένων  των  Αθηναίων  αξιωματούχων4. 
Παράλληλα,  κάποιοι  τόνισαν  ορισμένες  πτυχές  του  θεσμού.  Ο A. R. W. 
Harrison5 επεσήμανε το σημαντικό ρόλο των δικαστηρίων στη διαδικασία 
και διατύπωσε την άποψη ότι η εὔθυνα ήταν ένας θεσμός που αφορούσε 
την  απονομή  της  δικαιοσύνης  στα  πλαίσια  της  πολιτείας  και  την 
καταστολή των αδικημάτων που διεπράττοντο από αξιωματούχους, κατά 
την  επιτέλεση  των καθηκόντων τους. Ο M. H. Hansen6,  από  την πλευρά 
του,  υποστήριξε  ότι  η  εὔθυνα  ήταν μια  διαδικασία που  τηρείτο  για  τους 
πρέσβεις, τους ιερείς, τους τριηράρχους και τους αρεοπαγίτες, ενώ τόνισε 
ότι  αποτελούσε  κατεξοχήν  ένα  μέσο  ελέγχου  αναφορικά  με  τους  500 
βουλευτές και τους 700 αξιωματούχους. Ο D. M. MacDowell7 χαρακτήρισε 
το  θεσμό  ως  την  κύρια  εξέταση  των  πεπραγμένων  ενός  δημοσίου 
αξιωματούχου.  Ο D. Whitehead8,  τέλος,  δήλωσε  γενικά  ότι  η  εὔθυνα,  ως 
αρχή και ως διαδικασία, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είχε, κατά την περίοδο 
της ριζοσπαστικής δημοκρατίας, μεγάλη σημασία και σε επίπεδο δήμων. 

Ωστόσο,  κανείς  από  τους  ανωτέρω  μελετητές  δε  συζήτησε  τα 
στοιχεία  που  μπορούν  να  εντοπιστούν  στη  διαδικασία  της 
θεσμοθετημένης λογοδοσίας και τα οποία τεκμηριώνουν ότι η εὔθυνα είχε 
άμεση  σχέση  με  τη  δημοκρατία  του  4ου  αι.,  ώστε  να  γίνει  κατανοητή  η 
σημασία  και  η  λειτουργία  του  θεσμού  στα  πλαίσια  του  δημοκρατικού 
πολιτεύματος.  Ποιος  ήταν  ακριβώς  ο  σκοπός  που  επιτελούσε  η  εὔθυνα 
στα πλαίσια της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου αι. και πόσο σημαντικός 
ήταν για το δημοκρατικό πολίτευμα; 

Είναι  γεγονός  ότι  ο  θεσμός  είχε  σαφή  νομικό  χαρακτήρα  και  ότι, 
ακόμη,  κατά  την  εξέταση  που  επιτελείτο,  ελεγχόταν  η  οικονομική 
διαχείριση και τα πεπραγμένα των υπόλογων αξιωματούχων. Εντούτοις, 
δε  θα  μπορούσε  να  υποστηριχθεί  ότι  κάποιο  από  αυτά  τα  στοιχεία 
υπερτερούσε  έναντι  του  άλλου  ή,  ακόμη,  ότι  και  τα  δύο  αυτά  στοιχεία 
είναι  επαρκή,  προκειμένου  να  περιγράψουν  τη  σχέση  ανάμεσα  στην 
εὔθυναν και τη δημοκρατία του 4ου αι. και να καταδείξουν τη σημασία του 
θεσμού  για  το  πολιτικό  σύστημα  της  περιόδου.  Επιπλέον,  θα πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  το  γεγονός  ότι  οι  Αθηναίοι  αξιωματούχοι  όφειλαν  να 
λογοδοτήσουν  με  το  πέρας  της  θητείας  τους  δε  συνιστά  από  μόνο  του 
επαρκές  τεκμήριο  για  τη  σημασία  της  λογοδοσίας  ούτε  και  δύναται  να 

                                                 
4 Harrison, Law of Athens. II, 208‐211, Hansen, Athenian Democracy, 222‐224, MacDowell, Law, 
170‐172, Whitehead, Demes, 116‐119. 
5 Harrison, Law of Athens. II, 208‐211. 
6 Hansen, Athenian Democracy, 222. 
7 MacDowell, Law, 170. 
8 Whitehead, Demes, 116‐117. 
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διασαφηνίσει τη σχέση εὐθύνης και δημοκρατίας, καθώς δεν τεκμηριώνει 
τη σοβαρότητα του ελέγχου που επιτελείτο. 

Ένας από τους βασικούς ίσως λόγους που ο θεσμός προσεγγίστηκε 
κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  αποτελεί  το  γεγονός  ότι  η  εὔθυνα  δε  μελετήθηκε 
αυτόνομα,  ως  μια  διακριτή  διαδικασία,  αλλά  από  κοινού  με  άλλες 
διαδικασίες  ελέγχου9  και  δη  διαδικασίες  που  αφορούσαν  την  άσκηση 
οικονομικού ελέγχου10 επί των Αθηναίων αξιωματούχων. Επίσης, παρά το 
γεγονός  ότι  η θεσμοθετημένη λογοδοσία ήταν  ένας θεσμός που  τηρείτο 
τόσο  σε  επίπεδο  πόλης  όσο  και  σε  επίπεδο  δήμων,  οι  ερευνητές 
προσέγγισαν  το  θέμα,  κατά  κύριο  λόγο  μεμονωμένα,  είτε  σε  επίπεδο 
πόλης είτε σε επίπεδο δήμων, επισημαίνοντας μόνο παρεμπιπτόντως τις 
όποιες ομοιότητες ανάμεσα στη λογοδοσία στην πόλη και στους δήμους. 
Μελέτες  ενδεικτικές  αυτού  του  τρόπου  προσέγγισης  θα  πρέπει  να 
θεωρηθούν οι συζητήσεις του M. H. Hansen και του D. M. MacDowell11, για 
την  εὔθυναν  σε  επίπεδο  πόλης,  αλλά  και  του  D. Whitehead12,  για  την 
εὔθυναν σε επίπεδο δήμου. 

Ωστόσο,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  ήδη,  εκ  πρώτης  όψεως, 
μπορούν να διακριθούν ορισμένα στοιχεία στη διαδικασία διεξαγωγής της 
εὐθύνης  που  την  διακρίνουν  από  τις  άλλες  διαδικασίες  απονομής  της 
δικαιοσύνης  και  άσκησης  οικονομικού  ελέγχου.  Για  την  ακρίβεια,  καμία 
άλλη  διαδικασία  απονομής  της  δικαιοσύνης  στην  Αρχαία  Αθήνα  δεν 
αφορούσε  ένα  τόσο  μεγάλο  αριθμό  πολιτών  και  δε  λάμβανε  χώρα 
αυτομάτως  μετά  το  πέρας  της  θητείας  τους.  Τα  χαρακτηριστικά  αυτά 
καταδεικνύουν  ότι  η  εὔθυνα  θα  πρέπει  να  διαχωριστεί  από  τις  λοιπές 
διαδικασίες  απονομής  της  δικαιοσύνης,  όπως,  λόγου  χάρη,  τη  γραφὴ 

                                                 
9    Βλ.  ενδεικτικά  τον  ορισμό  του  J. K. Davies  (“Accounts  and Accountability  in Classical 
Athens”  στο  συλλογικό  τόμο  των  Robin  Osborne  and  Simon Hornblower  (eds.),  Ritual, 
Finance, Politics: Athenian Democratic Accounts presented to David Lewis, Oxford 1994, 201‐212) ο 
οποίος  αναφέρεται  εν  γένει  στην  άσκηση  ελέγχου  επί  των  Αθηναίων  αξιωματούχων, 
χωρίς να διακρίνει την εὔθυναν από τις λοιπές δυνατότητες εξέτασης και καταγγελίας. 
Επίσης  και  η  Jennifer T. Roberts  στο  βιβλίο  της Accountability  in  the Athenian Government, 
Madison  1982  προβαίνει  αντίστοιχα  σε  μια  γενική  μελέτη  των  διαφόρων  δυνατοτήτων 
ελέγχου και καταγγελίας επί Αθηναίων αξιωματούχων και δη στρατηγών, μεταξύ των 
οποίων αναφέρεται και η εὔθυνα χωρίς όμως να διαχωρίζεται ο ρόλος και η σημασία της. 
10 Βλ. Harrison, Law of Athens. II, 208.  
Αντίστοιχα,  ο  Todd  (The  Shape  of  Athenian  Law,  Oxford  1993,  112  υποσημ.  6),  αν  και 
επισημαίνει την ανάγκη να μελετηθούν αυτόνομα οι διάφορες διαδικασίες ελέγχου που 
ασκούνταν  σε Αθηναίους  αξιωματούχους,  εντούτοις  δε  συζητά  την  εὔθυναν  αυτόνομα 
αλλά στα πλαίσια της μελέτης διαφόρων διαδικασιών ελέγχου. 
11  Βλ.,  αντίστοιχα, Hansen, Athenian Democracy,  222‐224, MacDowell  (Law,  170‐172)  και C. 
Hignett (Athenian Constitution, 203‐205). Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι P. J. Rhodes και D. 
M.  Lewis  (στο  The  Decrees  of  the  Greek  States,  Oxford  1997,  528‐529)  που  δηλώνουν  ότι 
αποδέχονται  αυτή  την  άμεση  σχέση,  δεν  την  αναλύουν,  αλλά  ούτε  και  την  μελετούν 
καθόλου. 
12 Whitehead, Demes, 116‐ 119. 
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παρανόμων  ή  την  εἰσαγγελίαν,  αλλά  και  από  τις  άλλες  διαδικασίες 
άσκησης ελέγχου, όπως, παραδείγματος χάρη, τον έλεγχο που επιτελείτο, 
σε  κάθε  πρυτανεία,  από  μια  ομάδα  δέκα  λογιστών13  σε  όλους  τους 
αξιωματούχους  που  διαχειρίζονταν  δημόσια  χρήματα,  δηλαδή  μετείχαν, 
τον 4ο αι., του μερισμοῦ14. 

Προκειμένου  να  διαφωτιστεί  πλήρως  η  λειτουργία  και  η  σημασία 
της εὐθύνης στα πλαίσια της δημοκρατίας του 4ου αι., θα πρέπει αρχικώς 
να  διασαφηνιστούν  όλες  οι  λεπτομέρειες  της  διαδικασίας  και  στα  δύο 
επίπεδα πολιτικής  οργάνωσης,  δηλαδή στην πόλη και  στους  δήμους για 
τους οποίους έχουν υπάρχουν μαρτυρίες σχετικά με το θεσμό. Για το λόγο 
αυτό,  θα  πρέπει  να  εξεταστούν  τόσο  τα  στοιχεία  που  μπορούν  να 
αντληθούν από την Ἀθηναίων Πολιτείαν και τους ρητορικούς λόγους του 
4ου αι. που εκφωνήθηκαν κατά την εκδίκαση υποθέσεων που σχετίζονταν 
με την εὔθυναν, όσο και τα στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τις 
επιγραφικές  μαρτυρίες  της  ίδιας  περιόδου.  Η  συνεξέταση  και  η 
συνεκτίμηση των μαρτυριών θα καταστήσουν δυνατή την παραβολή των 
συγκεντρωθέντων  στοιχείων,  ώστε  να  εξακριβωθεί  σε  ποιο  βαθμό  οι 
μαρτυρίες  από  τις  γραμματειακές  πηγές  και  τις  επιγραφές  για  την 
εὔθυναν  συγκλίνουν,  αποκλίνουν  ή  αλληλοσυμπληρώνονται.  Επίσης  θα 
οδηγήσουν σε μια ολοκληρωμένη περιγραφή και εκτίμηση της σχέσης της 
εὐθύνης με τη δημοκρατία του 4ου αι. 
  Η μελέτη του θεσμού ως μιας διαδικασίας που λειτουργούσε, με τη 
μετοχή Αθηναίων αξιωματούχων και επί Αθηναίων αξιωματούχων και σε 
δύο  επίπεδα  (εὔθυνα  σε  επίπεδο  πόλης  και  εὔθυνα  σε  τοπικό  επίπεδο), 
αλλά  και  η  διασαφήνιση  των  κριτηρίων  για  την  αποτίμηση  του  έργου 
κάποιου  αξιωματούχου  ελπίζουμε  ότι  θα  καταδείξουν  ότι  η  εὔθυνα 
συνιστούσε  ένα  θεσμό  που  ήταν  άρρηκτα  συνδεδεμένος  με  το 
δημοκρατικό  πολίτευμα  του  4ου  αι.,  καθώς  υπηρετούσε  και  προήγαγε  τη 
δημοκρατική  ιδεολογία και, πιο συγκεκριμένα,  τη δημοκρατική αρχή της 
τήρησης  των  αποφάσεων  της  πλειοψηφίας  όπως  αυτές  εκφράζονταν 
στους νόμους και τα ψηφίσματα της αθηναϊκής πολιτείας. 

                                                 
13 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.3. 
14  Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία,  48.2  και  για  το  σχολιασμό  του  χωρίου  βλ. Rhodes, 
CAAP,  559‐560.  Tη  σχέση  εὐθύνης  και  μερισμοῦ  επισήμανε  και  ο M. Hakkarainen  στο 
άρθρο του “Private Wealth in the Athenian Public Sphere during the Late Classical and Early 
Hellenistic  Period”  στο  συλλογικό  τόμο  του  Jaakko  Frösén  (ed.)  Early Hellenistic  Athens. 
Symptoms  of  a  Change,  “Papers  and Monographs  of  the  Finnish  Institute  at  Athens”  VI, 
Helsinki  1997,  5  υποσημ.  32.  Για  το μερισμὸ  βλ. Rhodes,  Boule,  98‐101, Hansen, Athenian 
Democracy, 152, 173, 262‐263. 
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2) Πηγές και μεθοδολογία 
 
 
 
 
   

Το έργο στο οποίο γίνεται κατεξοχήν λόγος για τη διαδικασία της 
εὐθύνης  σε  επίπεδο  πόλης,  είναι  η  αριστοτελική Αθηναίων Πολιτεία15.  Η 
πραγματεία  αυτή,  αποτελούσε  τμήμα  μιας  ολόκληρης  συλλογής 
αντιστοίχων πραγματειών, στην οποία παρουσιάζονταν και συζητούνταν 
158  περίπου  πολιτεύματα  διαφόρων  πόλεων.  Στην  πραγματεία  για  το 
πολίτευμα  της  Αθήνας  παρουσιάζονται  τα  διάφορα  στάδια  ανάπτυξης 
του πολιτεύματος, η δομή και η λειτουργία του τον 4ο αι. και, κυρίως, την 
περίοδο  συγγραφής  του  κειμένου,  δηλαδή  τη  δεκαετία  330‐320  π.Χ.16  Το 
έργο  μπορεί  να  διακριθεί  στο  ιστορικό  μέρος,  που  περιλαμβάνει  τις 
παραγράφους  1‐41,  και  στην  παρουσίαση  του  πολιτεύματος,  όπως  αυτό 
είχε  πια  διαμορφωθεί  την  περίοδο  συγγραφής  του  έργου,  που 
περιλαμβάνει  τις  παραγράφους  42‐69.  Από  αυτό  το  δεύτερο  τμήμα  της 
Ἀθηναίων Πολιτείας πρόκειται να αντληθούν οι πληροφορίες σχετικά με 
την εὔθυναν. 

Σημαντικές  πληροφορίες  μπορούν,  επίσης,  να  αντληθούν  από  τα 
ρητορικούς λόγους του 4ου αι. Αναλυτικότερα θα μελετηθούν τα στοιχεία 
που  μπορούν  να  αντληθούν  από  δύο  ζεύγη  ρητορικών  λόγων  που 
αφορούν τις δίκες των δύο πιο γνωστών ρητόρων της περιόδου. Πρόκειται 
για    τη  δίκη  του  343  π.Χ.  και  τη  δίκη  του  330  π.Χ.,  ανάμεσα  στον 
Δημοσθένη  και  τον  Αισχίνη  και  ανάμεσα  στον  Αισχίνη  και  τον 
Κτησιφώντα, αντίστοιχα.  

 Το πρωιμότερο ζεύγος, οι δικανικοί λόγοι του 343 π.Χ., αφορά μια 
δίκη που ανέκυψε μετά από καταγγελία κατά την απόδοση της εὐθύνης 
του Αισχίνη. Αναλυτικότερα17, το 346 π.Χ. ο Δημοσθένης και ο Αισχίνης18 

                                                 
15 Για γενικές πληροφορίες για το έργο, όπως και για τον Αριστοτέλη και τη σχολή του 
βλ. P. E. Easterling‐B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 5η έκδοση, 
(μετ. Ν. Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή), Αθήνα 2000, 695‐711.  
16 Rhodes, CAAP, 9. Για το δεύτερο τμήμα της Ἀθηναίων Πολιτείας, όπου και ανήκουν τα 
χωρία που θα συζητηθούν, βλ. σελ. 30‐37. 
17  Για  την  υπόθεση,  βλ.  την  εισαγωγή  στο MacDowell,  Demosthenes.  (Oration  19),  1‐30. 
Ακόμη  βλ.  και  την  πιο  σύντομη  μνεία  στα  γεγονότα  στην  εισαγωγή  του  Yunis  H., 
Demosthenes on the Crown, 2‐4. 
18  Για  περισσότερα  αλλά  συνοπτικά  στοιχεία  σχετικά  με  τη  ζωή  και  το  έργο  του 
Δημοσθένη και του Αισχίνη και κάποια βασικά στοιχεία αναφορικά με τη σύνθεση των 
λόγων, βλ. P. E. Easterling‐B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 5η 
έκδοση  (μετ.  Ν.  Κονομή,  Χρ.  Γρίμπα,  Μ.  Κονομή),  Αθήνα  2000,  677‐691,  για  τον 
Δημοσθένη και τον Αισχίνη, και  ιδίως για στοιχεία σχετικά με τις δίκες του 343 και του 
330, σελ. 685‐689 και 690‐691, αντίστοιχα.  
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εστάλησαν  ως  μέλη  μιας  δεκαμελούς  πρεσβείας19  προς  το  βασιλιά 
Φίλιππο, με σκοπό να λάβουν τους όρκους του Μακεδόνα βασιλιά και των 
συμμάχων  του  και,  έτσι,  να  επικυρωθεί  η  ειρήνη  που  συμφώνησαν 
Αθηναίοι και Φίλιππος, η γνωστή και ως ειρήνη του Φιλοκράτη. Μετά την 
επιστροφή  των  δέκα  πρέσβεων  στην  Αθήνα,  ο  Δημοσθένης  κατήγγειλε 
τον  Αισχίνη  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης  του  τελευταίου, 
κατηγορώντας  τον  ότι  δωροδοκήθηκε  από  τον Φίλιππο,  προκειμένου  να 
λειτουργήσει  υπέρ  αυτού  και  εναντίον  των αθηναϊκών  συμφερόντων. Η 
εκδίκαση της υπόθεσης καθυστέρησε κατά τρία χρόνια. Στη δίκη του 343 
π.Χ.,  από  την  οποία  σώζονται  ακέραιοι  και  οι  δύο  λόγοι,  ο  Περὶ  τῆς 
παραπρεσβείας  του  Δημοσθένη  και  ο  Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας  του 
Αισχίνη, ο Αισχίνης αθωώθηκε. 

Οι  λόγοι  που  έχουν  διασωθεί  ως  τις  μέρες  μας  δεν  αποτελούν 
βέβαια  πιστή  αναπαραγωγή  των  λόγων  που  εκφωνήθηκαν  στο 
δικαστήριο20.  Ο  λόγος  του  Δημοσθένη  σχετίζεται,  εν  πολλοίς,  με  το 
κείμενο  που  προετοίμασε  ο  ρήτορας  για  τη  δίκη  και  από  το  οποίο  θα 
αντλούσε  το  υλικό  του  με  κάποιες  αναπόφευκτες  προσθήκες  ή 
αφαιρέσεις. Από την άλλη, ο λόγος του Αισχίνη που διεσώθη φαίνεται ότι 
υπέστη επεξεργασία μετά τη δίκη, προκειμένου να δημοσιοποιηθεί. Παρά 
αυτή  τη  διαφορά,  οι  δύο  λόγοι,  σε  συνδυασμό,  μπορούν  να  παράσχουν 
σημαντικές  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  της  εὐθύνης  και  τα 
κριτήρια,  βάσει  των οποίων αξιολογούνταν το  έργο ενός πρεσβευτή και, 
ίσως, και – κάποια από αυτά –  το έργο ενός Αθηναίου αξιωματούχου εν 
γένει. 

Το  δεύτερο  ζεύγος  ρητορικών  λόγων,  ο  Κατὰ  Κτησιφῶντος  του 
Αισχίνη και ο Περὶ τοῦ στεφάνου του Δημοσθένη αντίστοιχα, αφορούν τη 
δίκη του 330 π.Χ21. Η καταγγελία, αυτή τη φορά, έγινε από τον Αισχίνη, ο 
οποίος στράφηκε εναντίον του υποστηρικτή του Δημοσθένη Κτησιφώντα. 
Πιο  συγκεκριμένα,  το  336  π.Χ.,  ο  Κτησιφών  εισηγήθηκε  την  απόδοση 
επαίνου  και  τιμητικού  στεφάνου  στον  Δημοσθένη,  γιατί  ο  ρήτορας 
επέδωσε  100  μνες  από  την  περιουσία  του  για  την  εκτέλεση 
επισκευαστικών  έργων  στα  τείχη  της  Αθήνας22.  Ο  Αισχίνης  κατήγγειλε 
την  εισήγηση,  όταν  αυτή  κατατέθηκε  στην  εκκλησία  του  δήμου  προς 

                                                 
19 Για μια γενική περιγραφή του τρόπου τέλεσης μιας πρεσβείας και των αρμοδιοτήτων 
των πρέσβεων, βλ. Kienast, RE, s.v. presbeia. 
20 Για τις πληροφορίες σχετικά με τους λόγους Περί τῆς παραπρεσβείας που διεσώθησαν, 
βλ.  την  εισαγωγή  στο MacDowell,  Demosthenes.  (Oration  19),  22‐30.  Για  το  ζήτημα  της 
σχέσεως των διασωθέντων κειμένων με το κείμενο που εκφωνήθηκε στο δικαστήριο, βλ. 
ιδίως σελ. 22‐26. 
21 Για το χρονικό της υποθέσεως, βλ. την εισαγωγή του H. Yunis, Demosthenes on the Crown 
και, ιδίως, σελ. 1‐17 και, για τα επιχειρήματα που αφορούν το μερίδιο της ευθύνη των δύο 
ρητόρων στα γεγονότα σχετικά με την ειρήνη του Φιλοκράτη, βλ. σελ. 13‐14.   
22 Αισχίνης, Κατά Κτησιφώντος, 17, 236. 
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συζήτηση  μέσω  της  διαδικασίας  της  γραφῆς  παρανόμων.  Το 
κατηγορητήριο  κινούνταν  σε  δύο  βασικούς  άξονες:  η  πρόταση  του 
Κτησιφώντα ήταν αφενός παράνομη, γιατί δεν περιείχε τη ρήτρα ἐπειδὰν 
τὰς  εὐθύνας  δῷ,  αφετέρου  ήταν  ψευδής,  επειδή  οι  πολιτικές  εισηγήσεις 
του Δημοσθένη, σύμφωνα με τον Αισχίνη, κάθε άλλο παρά ωφέλησαν την 
Αθήνα.  Η  ρήτρα  αυτή  ήταν  αναγκαίο  συμπλήρωμα  στις  εισηγήσεις  για 
την τίμηση των αξιωματούχων που θεωρούνταν ὑπεύθυνοι, μετά από τη 
νομοθετική  αλλαγή  που  επήλθε  τον  4ο  αι.,  σύμφωνα  με  την  οποία 
συνδέθηκε  η  διαδικασία  της  τίμησης  Αθηναίων  αξιωματούχων  με  τη 
διαδικασία  της  λογοδοσίας  τους.  Στη  δίκη  του  330  π.Χ.  θριάμβευσε  ο 
Δημοσθένης,  ο  οποίος  κατόρθωσε  να  καταδικαστεί  ο  αντίπαλός  του  με 
συντριπτική  πλειοψηφία,  συγκεντρώνοντας  τα  4/5  των  ψήφων  των 
δικαστών.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ως  το  330  π.Χ.23  ο  αντίπαλος 
υποχρεωνόταν  να  πληρώσει  βαρύτατο  πρόστιμο  και  ο  Αισχίνης, 
αδυνατώντας  να  ανταποκριθεί  οικονομικά,  αναγκάστηκε  να 
εγκαταλείψει την Αθήνα. 

Όπως και στην περίπτωση των λόγων του 343 π.Χ., έτσι και αυτό το 
ζεύγος  των  ρητορικών  λόγων  δε  συνιστά  ακριβή  παρουσίαση  των 
λεχθέντων  κατά  τη  δίκη.  Οι  λόγοι  που  διασώθηκαν  δεν  ταυτίζονται  με 
τους  λόγους  που  εκφωνήθηκαν  στη  δίκη,  καθώς  οι  ρήτορες 
επεξεργάστηκαν  εκ  νέου  τα  κείμενά  τους,  προκειμένου  να  τα 
δημοσιεύσουν24.  Εντούτοις,  οι  λόγοι  δύνανται  να  δώσουν  σημαντικά 
στοιχεία  σχετικά  με  την  εὔθυναν  και  δη  την  ομάδα  των  αξιωματούχων 
που  θεωρούνταν  υπόλογοι,  καθώς  ο  Δημοσθένης  προσπαθεί  να 
απαντήσει  στον  ισχυρισμό  ότι  ήταν  υπόλογος,  όταν  κατατέθηκε  η 
πρόταση  του Κτησιφώντα. Μάλιστα,  η  τοποθέτησή  του  επί  του θέματος 
αυτού μπορεί να διαφωτίσει περαιτέρω τη νομοθετική μεταρρύθμιση που 
έλαβε χώρα τον 4ο αι. σχετικά με την εὔθυναν. 

Ο  αρχαιότερος  λόγος  που  θα  εξεταστεί  αποτελεί  σύνθεση  του 
Λυσία25.  Αναλυτικότερα,  στις  αρχές  του  4ου  αι.,  ο  Πολύαινος 
καταγγέλθηκε  μέσω  της  διαδικασίας  της  ἀπογραφῆς  ως  οφειλέτης  στο 
δημόσιο.  Η  ιστορία  της  υπόθεσης  ανάγεται  ένα  χρόνο  πριν  από  την 
καταγγελία, όταν οι στρατηγοί κάλεσαν τον Πολύαινο να υπηρετήσει, αν 

                                                 
23 Hansen, Athenian Democracy, 212‐213. 
24 Βλ. στην εισαγωγή της σχολιασμένης έκδοσης του Yunis, Demosthenes, 26 και, για την 
παράδοση του κειμένου, 27‐31.  
25  Λυσίας,  Ὑπὲρ  τοῦ  στρατιώτου.  Για  γενικές  πληροφορίες  για  τον  Λυσία  βλ.  P.  E. 
Easterling‐B. M. W. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, 5η έκδοση (μετ. Ν. 
Κονομή, Χρ. Γρίμπα, Μ. Κονομή), Αθήνα 2000, 667‐670. Εν προκειμένω για το λόγο, βλ. D. 
M. MacDowell, “The case of  the Rude Soldier”, Symposion 1993: Vortäge zur griechischen und 
hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz,  Austria),  “Akten  der  Gesellschaft  für 
Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte” 10, Köln 1994, 153‐164 και την εισαγωγή 
στην έκδοση της Loeb. 
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και  ο  στρατιώτης  είχε  μόλις  επιστρέψει  στην  Αθήνα  μετά  από  κάποια 
εκστρατεία.  Παρά  τις  διαμαρτυρίες  του,  δεν  κατόρθωσε  να  απαλλαγεί 
από τη θητεία. Ωστόσο, εξέφρασε έντονα σε κάποιον φίλο του στην αγορά 
τη  δυσαρέσκειά  του  για  τον  προσβλητικό  τρόπο  με  τον  οποίο  τον 
αντιμετώπισε  ο  στρατηγός  που  τον  ενέγραψε  στη  λίστα  των 
υπηρετούντων.  Αποτέλεσμα  της  διαμαρτυρίας  αυτής  ήταν  να  του 
επιβληθεί πρόστιμο από τους στρατηγούς,  οι οποίοι όμως δεν επιδίωξαν 
την  είσπραξή  του,  αλλά  το  παρέπεμψαν,  με  τη  λήξη  της  θητείας  τους, 
στους ταμίες. Οι ταμίες, με τη σειρά τους, θεώρησαν ότι το πρόστιμο είχε 
επιβληθεί  άδικα  και  το  ακύρωσαν.  Ωστόσο,  ένα  χρόνο  μετά,  κάποιοι 
εχθροί  του  Πολύαινου  αναβίωσαν  την  υπόθεση  του  προστίμου, 
καταγγέλλοντάς  τον  ως  οφειλέτη  προς  το  δημόσιο,  οπότε  και  ο  πρώην 
στρατιώτης αναγκάστηκε να υπερασπίσει  τη  ζωή και  την περιουσία  του 
ενώπιον του δικαστηρίου. Εν προκειμένω, σημαντικό για τη μελέτη μας, 
είναι  να  διευκρινιστεί  τι  ακριβώς  συνέβη  με  τη  λήξη  της  θητείας  των 
στρατηγών,  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης  τους,  καθώς  η  διευκρίνιση 
αυτή  θα  δώσει  σημαντικά  στοιχεία  σχετικά  με  τα  θέματα  που 
εξετάζονταν κατά τη λογοδοσία ενός Αθηναίου αξιωματούχου. 

Επιπρόσθετα,  σημαντικές πληροφορίες μπορούν να παράσχουν οι 
επιγραφές26  της περιόδου  400‐322  π.Χ.  στις  οποίες  γίνεται  λόγος  για  την 
απόδοση  εὐθύνης  και  δη  οι  επιγραφές  αθηναϊκών  δήμων  οι  οποίες 
συνιστούν και τις μόνες μαρτυρίες για τον τρόπο διεξαγωγής της εὐθύνης 
σε  τοπικό  επίπεδο27. Η μελέτη  των  επιγραφών  δύναται  να  επιβεβαιώσει 
αλλά, κυρίως, να διαφωτίσει και να συμπληρώσει τις γνώσεις μας για το 
θεσμό και τη λειτουργία του σε τοπικό επίπεδο τον 4ο αι. 

Η  περιγραφή  της  λειτουργίας  της  εὐθύνης  από  τον  Αριστοτέλη 
στην  Ἀθηναίων  Πολιτείαν,  καθώς  και  η  εξέταση  των  στοιχείων  για  τη 
λειτουργία  αυτής  που  θα  αντληθούν  από  τους  ρητορικούς  λόγους  του 
Λυσία, του Δημοσθένη και του Αισχίνη, αφού απομονωθούν οι ρητορικές 
υπερβολές  και  τα  ρητορικά  τεχνάσματα28,  σε  συνδυασμό  με  τις 

                                                 
26  Ήδη  κάποιες  από  αυτές  τις  επιγραφικές  μαρτυρίες  μνημονεύονται  από  τον  Piérart 
(«LES  ΕΥΘΥΝΟΙ”,  553‐554),  χωρίς  όμως  να  εξετάζονται  ενδελεχώς.  Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις IG II2 1174, 1183, Schwenk, Athens, 43, SEG 23 (1968) 78 και SEG 21 (1965) 527 
που θα μελετηθούν κατωτέρω. 
27  Η  τοπική  εὔθυνα  αναφέρεται  μόνο  υπαινικτικά  στις  προαναφερθείσες  λογοτεχνικές 
πηγές (πρβλ., ενδεικτικά, την απλή μνεία του Αισχίνη στον Κατὰ Κτησιφῶντος, 29‐31. 
28  Το  στοιχείο  αυτό  επισημαίνεται  και  στην  εισαγωγή  του Yunis H., Demosthenes  on  the 
Crown,  9,  όπου,  μάλιστα,  ο  μελετητής  φτάνει  στο  σημείο  να  μιλήσει  για  την  ύπαρξη 
«αληθινού μίσους» (genuine hatred of one another) μεταξύ τους.  
Για τις δυσκολίες, που εγείρονται από το λογοτεχνικό είδος βλ. τις παρατηρήσεις του S. 
C. Todd στο άρθρο του “Law and Oratory at Athens” που βρίσκεται στο συλλογικό τόμο 
των  M.  Gagarin  and  D.  Cohen  (eds.),  The  Cambridge  Companion  to  Ancient  Greek  Law, 
Cambridge 2005, 97‐111 και ιδίως σελ. 109, υποσημ. 38, όπου γίνεται μνεία σε ασυνέπειες 
που μπορούν να εντοπιστούν στους λόγους σε καθένα από τα δύο ζεύγη. Ωστόσο, όπως 
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επιγραφικές  μαρτυρίες,  δύνανται  να  δώσουν  πολύτιμα  στοιχεία  για  τη 
λειτουργία  της  εὐθύνης.  Με  τη  συγκεντρωτική  και  εκτεταμένη  εξέταση 
των  πηγών  αυτών  ελπίζουμε  ότι  θα  καταστεί  δυνατό  να  αποδοθεί  μια 
ολοκληρωμένη  εικόνα  για  την  εὔθυναν,  και,  εν  τέλει,  να  καταδειχθεί  η 
σημασία της για τη δημοκρατία στην Αθήνα του 4ου αι. π.Χ. 

                                                                                                                                            
ήδη αναγνωρίζεται από τον Todd, πολλές από αυτές μπορούν να ερμηνευθούν, χωρίς να 
αποδοθούν στο γεγονός ότι το κείμενο υπέστη εκ νέου επεξεργασία. Εξάλλου, οι λόγοι 
έχουν  ιστορική  αξία  αναφορικά  με  την  περίσταση  και  τις  σχετικές  πληροφορίες  που 
παραδίδουν, ακόμη και ανεξάρτητα από την ταυτότητα του συγγραφέα  τους (όπ. π. σελ. 
102, υποσημ. 20).    
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3) Η σχέση εὐθύνης και δημοκρατίας στην Αθήνα του 4ου αι. 
π.Χ. (400‐322 π.Χ.) 

3.1) Το λεξιλόγιο της εὐθύνης τον 4ο αι. π.Χ. 
 
 
 

 
 
  Προκειμένου  να  καταστεί  δυνατή  η  συγκέντρωση  και  η  εξέταση 
των  στοιχείων  σχετικά  με  την  εὔθυναν,  θα  πρέπει  αρχικά  να 
διασαφηνιστεί  το  «λεξιλόγιο»  αναφορικά  με  τη  διαδικασία.  Η  ορολογία, 
που  χρησιμοποιείτο  προκειμένου  να  δηλωθεί  η  διαδικασία  της 
θεσμοθετημένης  λογοδοσίας  των  Αθηναίων  αξιωματούχων  δεν 
αποτελείτο μόνο από όρους συγγενείς με το ουσιαστικό εὔθυνα, το οποίο 
και  συνιστούσε  την  «επίσημη»  ονομασία  της  θεσμοθετημένης 
λογοδοσίας,  αλλά  περιελάμβανε  και  όρους  που  παρέπεμπαν 
κυριολεκτικά στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας της εὐθύνης, τον λόγον. 

Αναλυτικότερα, το ουσιαστικό λόγος χρησιμοποιείτο με τη σημασία 
του  οικονομικού  ελέγχου29  και  αποτελούσε  την  κυριολεκτική  ονομασία 
του  πρώτου  σταδίου  της  θεσμοθετημένης  λογοδοσίας,  δηλαδή  της 
οικονομικής εξέτασης η οποία διεξαγόταν από ειδικούς αξιωματούχους οι 
οποίοι  καλούνταν,  αντίστοίχως,  λογισταί30.  Βέβαια,  αντίστοιχα  σώματα 
λογιστῶν που διεξήγαν οικονομικούς ελέγχους υπήρχαν και ανεξάρτητα 
από  τους  λογιστές  που  διεξήγαν  τον  οικονομικό  έλεγχο  κατά  την 
απόδοση  της  θεσμοθετημένης  λογοδοσίας.  Αντίστοιχοι  λόγοι,  δηλαδή 
οικονομικοί  έλεγχοι,  διενεργούνταν  και  ανεξάρτητα  από  την  εὔθυναν. 
Χαρακτηριστικό  τέτοιο  παράδειγμα  αποτελεί  η  επιτροπή  των  δέκα 
λογιστών οι οποίοι επιτελούσαν σε κάθε πρυτανεία οικονομικό έλεγχο επί 
των  αξιωματούχων  που  διαχειρίζονταν  δημόσια  χρήματα31.  Συνεπώς,  ο 
οικονομικός  έλεγχος  που  διενεργείτο  κατά  την  εὔθυναν  και  οι 
αξιωματούχοι που  τον  διεξήγαν  δε  διακρίνονταν,  σε  επίπεδο  ορολογίας, 
από  άλλους  οικονομικούς  ελέγχους  και  τους  αξιωματούχους  που  τους 
διεξήγαν. 

Από  την  άλλη,  οι  όροι  που  σχετίζονταν  με  το  δεύτερο  στάδιο  της 
διαδικασίας,  τη  γενικότερη  εξέταση  των  πεπραγμένων  των 
αξιωματούχων,  είναι  όροι  που  χρησιμοποιούνταν  με  μεγαλύτερη 
συνέπεια και συνδέονταν στενότερα με τη θεσμοθετημένη λογοδοσία. Ο 
όρος  που  κυριολεκτικά  αναφερόταν  στο  δεύτερο  στάδιο  της  διαδικασίας 

                                                 
29 Βλ. LSJ, s.v. λόγος.  
30 Βλ. LSJ, s.v. λογιστεία. 
31 Βλ. σχετικά Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.3 και Rhodes, CAAP, 560‐561. 
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είναι  το  ουσιαστικό  εὔθυνα  το  οποίο  προέρχεται  από  το  ρήμα  εὐθύνω32. 
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κυριολεκτική σημασία του ρήματος 
εὐθύνω  είναι «κάνω κάποιο αντικείμενο ευθύ»33, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι  η  χρήση  του  ρήματος,  στα  πλαίσια  της  λογοδοσίας  των  Αθηναίων 
αξιωματούχων,  με  τη  σημασία  του  «ελέγχω  κάποιον  αξιωματούχο 
σχετικά  με  τα  πεπραγμένα  του»  ή/και  με  τη  σημασία  του  «επιβάλλω 
κάποια  ποινή  σε  κάποιον  που  παρέκκλινε  των  εντολών»,  είναι,  τρόπον 
τινά,  μεταφορική.  Με  άλλα  λόγια,  η  αρχική  σημασία  του  ρήματος  θα 
μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  διατηρείται  εν  μέρει,  καθώς,  το  ρήμα  θα 
δύναται  να  ερμηνευθεί  ως  «ευθυγραμμίζω  κάποιον  με  κάτι»  και,  εν 
προκειμένω,  «ευθυγραμμίζω  τη  συμπεριφορά  ατόμων  με  τη  σειρά 
δράσεων  που  καλούνται,  βάσει  ψηφίσματος,  να  αναλάβουν»34.  Στο 
πλαίσιο  αυτό,  ο  τρόπος  επιβολής  αυτής  της  «ευθυγράμμισης»  στις 
περιπτώσεις  που  διαπιστώνεται  παρεκτροπή,  είναι  η  επιβολή  κάποιας 
ποινής. 

Αντιστοίχως,  οι  αξιωματούχοι  που  ήταν  επιφορτισμένοι  με  αυτή 
την «ευθυγράμμιση» καλούνταν, συνεκδοχικά, εὔθυνοι, ενώ τα άτομα που 
όφειλαν να ελεγχθούν από τους εὐθύνους προσδιορίζονταν με το επίθετο 
ὑπεύθυνοι35 και όσοι εξαιρούνταν από τη διαδικασία ως ἀνυπεύθυνοι ή ως 
ἀνεύθυνοι36. 

Όπως  επισημάνθηκε  τα  δυο  ουσιαστικά,  λόγος  και  εὔθυνα, 
παραπέμπουν,  στην  κυριολεξία,  στα  δύο  στάδια  της  διαδικασίας·  ο  μεν 
λόγος  στον  έλεγχο  ενώπιον  των  λογιστών,  η  δε  εὔθυνα  στον  έλεγχο 
ενώπιον  των  ευθύνων37. Ωστόσο,  η  χρήση  των όρων στις πηγές καθιστά 
εμφανές ότι, στην πράξη, η διάκριση αυτή δεν τηρούνταν με αυστηρότητα. 
Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτική αυτού του γεγονότος είναι η χρησιμοποίηση 

                                                 
32 Βλ. Chantraine P., Dictionnaire étymologique de la langue greque. Histoire des mots, tome I, Paris 
1968, s.v. εὐθύς.  
33 Βλ. LSJ,  s.v. εὒθυνος  και εὔθυνα,  όπου παρατίθενται οι όροι, σύνθετοι και παράγωγοι 
του ρήματος εὐθύνω. Στο λήμμα για την εὔθυναν δηλώνεται ότι ο τύπος εὐθύνη απαντά 
σε κώδικες με έργα πρώιμων συγγραφέων, όπως του Λυσία και επισημαίνεται ότι ο όρος 
θα πρέπει να θεωρηθεί μεταγενέστερος και να διορθωθεί. Το ίδιο υποστηρίζεται και από 
τον P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue greque. Histoire des mots, tome I, Paris 
1968, s.v. εὐθύς, αλλά και από τον Boerner, RE, s.v. εὔθυνα.  
34  Με  την  ερμηνεία  αυτή  συμφωνεί  και  ο  Piérart,  «LES  ΕΥΘΥΝΟΙ”,  548.  Το  ίδιο 
επισημαίνεται για τον όρο και από τον Boerner, RE, s.v. εὔθυνα. 
35 Τον 5ο αι. απαντά το επίθετο για πρώτη φορά με αυτή τη σημασία. Βλ. IG I3 47 (440/425 
π.Χ.), fragmentum Β, στ. 3: [hυπ]εύθυνοι. 
36 Βλ. τα σχετικά αποτελέσματα στο TLG, καθώς και LSJ, s.v. ἀνυπεύθυνος και ἀνεύθυνος. 
Επιπλέον, θα πρέπει, ακόμη, να αναφερθούν και οι όροι που χρησιμοποιούνταν λιγότερο 
συχνά  αλλά  παρέπεμπαν  στη  διαδικασία  της  θεσμοθετημένης  λογοδοσίας,  όπως  το 
επίθετο εὐθυντικός. Βλ. σχετικά LSJ, s.v. εὐθυντικὸς και ὑπεύθυνος. 
37 Ο Rhodes (CAAP, 597‐598), ενώ αναγνωρίζει ότι οι όροι, στην κυριολεξία, συνιστούσαν 
διάκριση ανάμεσα στα δύο στάδια της διαδικασίας, επισημαίνει ότι η διάκριση αυτή δεν 
τηρούνταν με συνέπεια. 
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των  δύο  ουσιαστικών  στα  χωρία  της Ἀθηναίων  Πολιτείας,  όπου  γίνεται 
λόγος για τις αρμοδιότητες των αξιωματούχων που διεξήγαν την εὔθυναν, 
των  λογιστών  και  των  ευθύνων38.  Εν  προκειμένω,  το  ουσιαστικό  εὔθυνα 
χρησιμοποιείται  και  στα  δύο  χωρία,  δηλαδή  τόσο  αναφορικά  με  τους 
αξιωματούχους  που  επιτελούσαν  το  γενικότερο  έλεγχο,  όπως  ήταν 
αναμενόμενο  (κληροῦσι  δε  καὶ  εὐθύνους  ...  καὶ  παρέδρους  …  κἄν  τις 
βούλεται  τῶν τὰς εὐθύνας ἐν τῷ δικαστηρίῳ δεδωκότων ἐντὸς γ´  ἡ[μερῶν 
ἀφ’] ἧς ἔδωκε τὰς εὐθύνας εὔθυναν ἂν τ΄ ἰδίαν ἂν τε δημοσίαν ἐμβαλέσθαι), 
όσο  και  αναφορικά  με  τους  αξιωματούχους  που  επιτελούσαν  τον 
οικονομικό  έλεγχο  (καὶ λογιστὰς  δέκα καὶ  συνηγόροις  τούτοις  δέκα,  πρὸς 
οὓς  ἅπαντας  ἀνάγκη  τοὺς  τὰς  ἀρχὰς  ἄρξαντας  λόγον  ἀπενεγκεῖν.  Οὗτοι 
γάρ εἰσι μόνοι <οἱ> τὰς εὐθύνας εἰς τὸ δικαστήριον εἰσάγοντες). 

Ωστόσο, αυτή η διαπίστωση δε θα πρέπει να θεωρηθεί ως ασάφεια 
σχετικά  με  τις  αρμοδιότητες  των  αξιωματούχων  που  διεξήγαν  καθένα 
από  τα  δύο  στάδια  της  διαδικασίας.  Όπως  επισημάνθηκε  από  τον  P.  J. 
Rhodes39,  το  ουσιαστικό  εὔθυνα,  στον  πληθυντικό  αριθμό40, 
χρησιμοποιείται, όχι μόνο σε σχέση με τους ευθύνους, αλλά και σε σχέση 
με τους λογιστές για να δηλωθεί η διαδικασία της  εισαγωγής του λόγου 
στο  δικαστήριο.  Αυτή  η  άμεση  συσχέτιση  του  ουσιαστικού  με  την 
εκδίκαση  των  υποθέσεων  στο  δικαστήριο  είναι  πρόδηλη  και  στη  χρήση 
του, στον ενικό αριθμό αυτή τη φορά, με τη σημασία της κατηγορίας και, 
συνεκδοχικά,  της  υπόθεσης  μιας  δίκης  που  ανέκυψε  κατά  τη  λογοδοσία 
κάποιου αξιωματούχου41, αλλά, ακόμη, και με τη γενικότερη σημασία της 
ποινής που επιβάλλεται από κάποιο δικαστήριο42. 

Επιπρόσθετα,  αυτή  η  σύνδεση  ανάμεσα  στην  απόδοση  της 
θεσμοθετημένης λογοδοσίας και την εκδίκαση μιας υπόθεσης λογοδοσίας 
ενώπιον ενός δικαστικού σώματος μπορεί να διαφανεί από την αναφορά 
του Δημοσθένη και  του Αισχίνη στη λογοδοσία των μελών της δεύτερης 
πρεσβείας. Για την ακρίβεια,  ο Δημοσθένης αναφέρει ότι ο ίδιος θεώρησε 
ότι  όφειλε  να  αποδώσει  λόγον  δύο  φορές,  μιας  και  είχε  θητεύσει  ως 
πρεσβευτής δύο φορές, και διαμαρτύρεται ότι ο Αισχίνης προσπάθησε να 
εμποδίσει  τους λογιστές να τον καλέσουν,  για  τη δεύτερη πρεσβεία,  στο 
                                                 
38 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.3 και 54.2. 
39  Βλ.  Rhodes,  CAAP,  597‐598.  Και  ο  Piérart  («LES  ΕΥΘΥΝΟΙ”,  567),  νωρίτερα,  είχε 
υποστηρίξει ότι η φράση εὐθύνας διδόναι η οποία σχετιζόταν με τη δικαστική και νομική 
πτυχή της διαδικασίας. Ωστόσο, η άποψή του ότι η φράση λόγον διδόναι (Αισχίνης, Κατὰ 
Κτησιφῶντος,  15)  σχετίζεται  με  την  υλική  απόδοση  του  οικονομικού  απολογισμού  που 
κατετίθετο στους λογιστές δε φαίνεται να υποστηρίζεται από άλλα στοιχεία. Εξάλλου, 
το απαρέμφατο διδόναι χρησιμοποιείται και στις δύο φράσεις που αναφέρει.  
40  Το  ουσιαστικό απαντά  τον 4ο αι.  κατεξοχήν στον πληθυντικό αριθμό.  Βλ.  σχετικά L. 
Threatte, The Grammar of Attic Inscriptions. II. Morphology, Berlin‐New York 1996, 57. 
41 Για τη σημασία της κατηγορίας σε μια διαδικασία εὐθύνης, βλ. Αριστοτέλης, Ἀθηναίων 
Πολιτεία, 48.4, Rhodes, CAAP, 562‐563 και MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 18.   
42 Harrison, Law of Athens. II, 208. 
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δικαστήριο  με  την  αιτιολογία  ότι  είχε  ήδη  λογοδοτήσει  (βουλομένου  γὰρ 
ἐμοῦ  τὰ  δίκαια,  ὥσπερ  ἐπρέσβευσα  δίς,  οὕτω  καὶ  λόγον  ὑμῖν  δοῦναι  δίς, 
προσελθὼν  Αἰσχίνης  οὑτοσὶ  τοῖς  λογισταῖς  ἔχων  μάρτυρας  πολλοὺς 
ἀπηγόρευε μὴ καλεῖν ἐμὲ εἰς τὸ δικαστήριον ὡς δεδωκότα εὐθύνας καὶ οὐκ 
ὄντα  ὑπεύθυνον)43.  Αφηγούμενος  αυτά  τα  γεγονότα,  ο  Δημοσθένης 
ονομάζει  μεν  λόγον  την  κατάθεση  του  γραπτού  απολογισμού  ενώπιον 
των  λογιστών,  αλλά  χρησιμοποιεί  τον  όρο  εὔθυναι,  αναφορικά  με  την 
εισαγωγή  της  υπόθεσης  στο  δικαστήριο  στο  οποίο  προήδρευαν  οι 
λογιστές. 

Επιπρόσθετα, ενδεικτικές της σύνδεσης ανάμεσα στην εὔθυναν και 
τα δικαστικά σώματα που σχετίζονταν με αυτήν θα πρέπει να θεωρηθούν 
και  ορισμένες  φράσεις  που  χρησιμοποιούνται  από  τους  δύο  ρήτορες  σε 
σχέση με την εὔθυναν. Αναλυτικότερα, ο Αισχίνης χρησιμοποιεί τη μετοχή 
παρακειμένου  του  ρήματος  ὀφλισκάνω  (ὠφληκώς)  με  αντικείμενο  την 
αιτιατική  εὐθύνας,  προκειμένου  να  δηλωθεί  η  καταδικαστική  απόφαση 
των δικαστών για κάποιον αξιωματούχο που λογοδοτούσε44. Αντίστοιχα, ο 
Δημοσθένης χρησιμοποιεί το ρήμα ὑπέχω στη φράση εὐθύνας ὑφέξει45, η 
οποία  θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  αντίστοιχη  με  τη  φράση  δίκας  ὑφέξει, 
που, επίσης, αποτελούσε σταθερή φράση της αττικής νομικής ορολογίας46. 
Στις φράσεις αυτές, το ουσιαστικό εὔθυνα φαίνεται ότι είναι ταυτόσημο με 
το ουσιαστικό δίκην. 

Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  μπορεί  η  πράξη  της  απόδοσης 
λογοδοσίας  να  δηλωνόταν  κατεξοχήν  με  τη  χρήση  περιφράσεων,  στις 
οποίες  συχνά  χρησιμοποιείτο  μόνο  το  ουσιαστικό  εὔθυνα,  αλλά  η 
παράλειψη του ουσιαστικού λόγος δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι σήμαινε 
ότι,  στις περιπτώσεις αυτές,  δεν  επιτελείτο  οικονομικός  έλεγχος. Ο όρος 
εὔθυνα φαίνεται ότι επικράτησε για τη δήλωση και των δύο σταδίων της 
διαδικασίας,  μιας  και  έδιδε  έμφαση  στο  γεγονός  ότι  τόσο  οι  οικονομικοί 
απολογισμοί  όσο  και  ο  γενικότερος  έλεγχος  λάμβαναν  χώρα  ενώπιον 
ενός δικαστικού σώματος. 

Μάλιστα, η απόδοση έμφασης σε αυτή την πτυχή της διαδικασίας 
φαίνεται  ότι  οδήγησε,  περαιτέρω,  σε  μια,  τρόπον  τινά,  επέκταση  της 
σημασίας  του  όρου  εὔθυνα  αλλά  και  άλλων  όρων  που  αποτελούσαν 
τμήμα  της  ορολογίας  σχετικά  με  τη  λογοδοσία,  όπως  το  επίθετο 
ὑπεύθυνος.  Πιο  συγκεκριμένα,  οι  όροι  χρησιμοποιήθηκαν  συχνά  και  με 
μια  ευρύτερη  σημασία,  προκειμένου  να  δηλωθεί  ότι  κάποιος  πολίτης  ή 
ρήτορας  θεωρείτο  «υπόλογος»  για  τις  πράξεις  και  τις  εισηγήσεις  του 
                                                 
43Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 211. 
44 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 10. Βλ και R. B. Richardson, Aeschines. Against Ctesiphon. (On 
the Crown), Boston  1889,  ad.  loc,  όπου  επισημαίνεται  ότι  το  ρήμα  ὀφλισκάνω  ‐  και  δη ως 
τμήμα της φράσης δίκην ὀφλεῖν ‐ συνιστούσε κοινή φράση της αττικής νομικής ορολογίας 
45 Δημοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου, 114 και Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 182. 
46 Βλ. LSJ, s.v. ὑπέχω. 
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ενώπιον  του  αθηναϊκού  δήμου47.  Μάλιστα,  ο  όρος  εὔθυνα  μνημονεύεται 
συχνά  σε  δικανικούς  λόγους  που  αφορούσαν  υποθέσεις  οι  οποίες  δεν 
είχαν  προκύψει  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης  κάποιου  αξιωματούχου, 
αλλά  στις  οποίες  θεωρείτο  ότι  οι  δικαστές,  κατά  μια  γενική  έννοια, 
ήλεγχαν  κάποιον  πολίτη  ή  αξιωματούχο  ο  οποίος,  τρόπον  τινά, 
«λογοδοτούσε» ενώπιον των δικαστών για κάποια κατηγορία48. 

Αυτή καθαυτή η πράξη της απόδοσης λογοδοσίας δηλωνόταν μέσω 
διαφόρων  περιφράσεων.  Μια  από  τις  συνηθέστερες  ήταν  η  περίφραση 
που  συναποτελούνταν  από  κάποιο  ρηματικό  τύπο  του  δίδωμι  και  τις 
αιτιατικές λόγον και εὐθύνας, από τις οποίες συχνά χρησιμοποιείτο μόνο η 
αιτιατική  εὐθύνας49.  Παράλληλα,  στην  Ἀθηναίων  Πολιτεία50  απαντά  η 
περίφραση που σχηματίζεται από το απαρέμφατο του ρήματος ἀποφέρω 
και την αιτιατική λόγον (λόγον ἀπενεγκεῖν). Λιγότερο συχνά φαίνεται ότι 
χρησιμοποιείτο  το  απαρέμφατο  του  ρήματος  ἐγγράφω,  με  αναλυτική 
μνεία  και  των  δύο  σταδίων  της  διαδικασίας  στην  περίφραση  λόγον  καὶ 
εὐθύνας ἐγγράφειν πρὸς τοὺς λογιστάς51. 

Θα πρέπει, ακόμη, να επισημανθεί ότι, τον 4ο αι., η περίφραση που 
αποτελείτο από  το ουσιαστικό εὔθυνα  και  το ρήμα δίδωμι, απαντά πολύ 
συχνά με τη μορφή μιας χρονικοϋποθετικής πρότασης (ἐπειδὰν λόγον καὶ 
εὐθύνας τῆς άρχῆς δῷ/δῶσι), στην οποία το ρήμα δίδωμι τίθεται κυρίως στο 
τρίτο ενικό ή πληθυντικό πρόσωπο με υποκείμενο ο/οι αξιωματούχος/οι. 
Αυτή  η  δευτερεύουσα  χρονικοϋποθετική  πρόταση,  κατά  κανόνα, 
χρησιμοποιείτο συντετμημένη, χωρίς να αναφέρεται το ουσιαστικό λόγος, 
αλλά  μονάχα  το  ουσιαστικό  εὔθυνα  ως  αντικείμενο  του  ρήματος  δίδωμι 

                                                 
47  Ενδεικτικά,  βλ.  Δημοσθένης,    Ὀλυνθιακὸς  Α,  28.6‐7:  αἱ  τῶν  πεπολιτευμένων  αὐτοῖς 
εὔθυναι.  Δημοσθένης,  Περὶ  τῶν  ἐν  Χερρονήσῳ,  70.1:  τούτων  δ᾽  ἀμφοτέρων  ἑαυτὸν 
ὑπεύθυνον ὑμῖν παρέχει. Βλ. τα σχετικά λήμματα του LSJ, όπου και γίνεται μνεία και στη 
μεταφορική χρήση τους.  
48  Πρβλ.  την  επισήμανση  του  Μ.  Η.  Hansen  (Eisangelia,  45‐48)  ότι,  σε  ορισμένες 
περιπτώσεις,  είναι δύσκολο να εξακριβωθεί εάν μια δίκη επήλθε μέσω της διαδικασίας 
της εἰσαγγελίας ή μετά από καταγγελία που διατυπώθηκε κατά την εὔθυναν, καθώς ο 
όρος εὔθυνα χρησιμοποιείτο συχνά από κοινού με τη λέξη εἰσαγγελία. Στο  ίδιο πνεύμα 
δηλώνει,  μελετώντας  τη  διαδικασία  καταγγελίας που ακολουθούνταν  για  στρατηγούς, 
ότι  είναι  πιθανόν  μια  δίκη  να  είναι  τύποις  εἰσαγγελία,  αλλά  εὔθυνα,  όσον  αφορά  την 
ουσία. 
49 Βλ. Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 20, 25 και Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 96, 178.  
Αυτή η ευρύτερη χρήση των όρων, πιθανότατα, οδήγησε τον John Davies να μιλήσει για 
τη δημιουργία ενός «λεξιλογίου εὐθύνης»  (“language of euthuna”) που κατέστη,  τρόπον 
τινά, χρηστική ορολογία και για άλλες διαδικασίες ελέγχου στην Αθήνα, τον 4ο αι. π.Χ. 
Βλ. σχετικά J. K. Davies, “Accounts and Accountability in Classical Athens”, στο συλλογικό 
τόμο  των  Robin Osborne  and  Simon Hornblower  (eds.),  Ritual,  Finance,  Politics:  Athenian 
Democratic Accounts presented to David Lewis, Oxford 1994, 202. 
Δημοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου, 117 και Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 15, 69, 104, 335. 
50 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 54.2. Βλ. και LSJ, s.v. ἀποφέρω. 
51 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 15.      
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(ἐπειδὰν  τὰς  εὐθύνας  δῷ/δῶσι52).  Η  χρήση  της  περίφρασης  στα  πλαίσια 
αυτού  του  συντακτικού σχήματος  συνιστά αποτέλεσμα  της  νομοθετικής 
αλλαγής, σύμφωνα με την οποία η απόδοση της εὐθύνης  των Αθηναίων 
αξιωματούχων  συνδέθηκε  με  την  απόδοση  τιμών  σε  αυτούς53.  Για  την 
ακρίβεια, οι ὑπεύθυνοι αξιωματούχοι δεν μπορούσαν πλέον να λάβουν τις 
τιμές που τους είχαν αποδοθεί κατά τη διάρκεια της θητείας τους, παρά 
μόνο  αφότου  απέδιδαν  εὔθυναν.  Στην  περίπτωση  αυτή,  η  δευτερεύουσα 
πρόταση  λειτουργούσε,  τρόπον  τινά,  ως  ρήτρα,  μέσω  της  οποίας 
καθίστατο  δυνατή  η  απόδοση  τιμών  σε  Αθηναίους  αξιωματούχους  που 
θεωρούνταν  υπόλογοι  κατά  τη  διάρκεια  της  θητείας  τους,  με  την 
προϋπόθεση  ότι  η  ουσιαστική  απόδοση  των  ψηφισθεισών  τιμών 
αναβαλλόταν μέχρι την ολοκλήρωση της λογοδοσίας τους. 

Προχωρώντας στην εξέταση των επιγραφικών πηγών της περιόδου 
που  αφορούν  τη  διεξαγωγή  της  εὐθύνης  σε  επίπεδο  δήμων, 
διαπιστώνουμε  ότι  οι  όροι  που  χρησιμοποιούνταν  αναφορικά  με  τη 
λογοδοσία  των  τοπικών αξιωματούχων  είναι  αντίστοιχοι  με αυτούς που 
χρησιμοποιούνταν  για  τους  αξιωματούχους  σε  επίπεδο  πόλης.  Έτσι,  σε 
τοπικό επίπεδο μνημονεύονται λόγος  και εὔθυνα54 για τη διαδικασία της 
λογοδοσίας,  ὑπεύθυνοι55,  δηλαδή  υπόλογοι  τοπικοί  αξιωματούχοι,  και 
εὔθυνος,  πάρεδροι,  λογιστής  και  συνήγοροι56,  δηλαδή  αξιωματούχοι  που 

                                                 
52 Βλ. Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 11, 31, 203 και Δημοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου, 58 και 
τις αντίστοιχες μνείες στο TLG.  
Για τις αναφορές στις επιγραφές βλ. IG II² 223 (343/2 π.Χ.), στ. 13 τμήμα Α, στ. 13 τμήμα Β, 
στ. 13 τμήμα C: ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι. Schwenk, Athens, αρ. 9 (=Hesperia 7 (1938) αρ. 19 
και SEG 35 (1985) 64, 337/6 π.Χ.), στ. 13: [ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας] δῶι. IG II² 1156 (334/3 π.Χ.), 
στ.  42‐43:  ἐπε[ιδὰν  τὰ]ς  εὐθύνας  δῶι.  IG  II²  330  (=Schwenk, Athens,  αρ.  18,  335/4  π.Χ.  και 
336/5 π.Χ.), στ. 58‐59: ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας [δῶι]. IG II² 338 (=Schwenk, Athens, αρ. 28, 333/2 
π.Χ.), στ. 18‐19: ἐπειδὰν τὰς εὐθύνας δῶι.  IG  II² 415  (ca 330/29 π.Χ.), στ. 27: ἐπε[ιδ]ὰν τὰς 
εὐθύνας  δῶι.  IG  II²  354  (=Schwenk,  Athens,  αρ.  54,  328/7  π.Χ.),  στ.  21‐22:  ἐπ[ειδ]ὰν  τ[ὰς 
εὐθύ]νας δῶι. Agora IV 49 (=Schwenk, Athens, αρ. 56) ‐ 328/7 π.Χ.: Kerameikos III A.10 = IG II² 
2838 (325/4 π.Χ.), στ. 20‐21: ἐπειδὰν τὰς εὐθύ[νας δῶσιν]. Για την ορολογία των τιμητικών 
ψηφισμάτων  της  περιόδου  βλ.  Chr.  Veligianni‐Terzi,  Wertbegriffe  in  den  attischen 
Ehrendekreten der Klassischen Zeit, Stuttgart 1997. 
53 Αναλυτικότερα, για το χρονικό της νομοθετικής αλλαγής που επέφερε τη σύνδεση των 
δύο  διαδικασιών,  βλ.  Αισχίνης,  Κατὰ  Κτησιφῶντος,  9‐12.  Για  το  σχολιασμό  των 
επιπτώσεων  που  είχε  η  σύνδεση  αυτή,  βλ.  Ed.  M.  Harris,  “Law  and  Oratory”,  στο 
συλλογικό τόμο του Ian Worthington (ed.) Persuasion: Greek Rhetoric in Action, London 1994, 
130‐151, γενικά για τους υπόλογους αξιωματούχους και Veligianni‐Terzi, “Belobigung und 
Bekränzung”, 239‐256, για τους βουλευτές που είχαν αναλάβει την επιτέλεση ορισμένου 
έργου σε σχέση με τη βουλή. 
54 IG II2 1174 (368/7 π.Χ), στ. 10: τὰς δὲ εὐθ[ύνας διδόναι]  και SEG 22 (1967) 117 (ca 330 π.Χ.), 
στ. 4: ἐπει]δὴ δὲ λόγον ἀπενήνοχεν ἐν τῶι Ἑκατονβαιῶνι μηνὶ τεῖ δεκάτει. SEG 33 (1983) 147 
(380‐375 π.Χ.), στ. 13: ὁρκωμόσιον π̣α̣[ρέ]χεν ἐς εὐθύνας. 
55 SEG 33 (1983) 147 (380‐375 π.Χ.), στ. 65: ὑπευθύνος. 
56  SEG  33  (1983)  147  (380‐375  π.Χ.),  στ.  58‐60:  τὸν  δ’  εὔθυνον  ὀμόσαι  καὶ  τ[ὸς  παρέδ]|ρος 
εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]|εν.  IG  II2 1174 (368/7 π.Χ), στ. 15‐16: τὸν ε]|[ὔ]θυνον 
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διεξήγαν  σε  ορισμένους  δήμους  την  τοπική  λογοδοσία.  Αντίστοιχα, 
μπορεί  να  διαπιστωθεί  η  χρήση  των  ίδιων  περιφράσεων  με  αυτές  που 
εντοπίστηκαν στις λογοτεχνικές πηγές. 

Ορμώμενος  από  το  γεγονός  ότι  στις  επιγραφές  απαντούν  οι  όροι 
λόγος  και  εὔθυνα,  χωρίς  πάντοτε  να  είναι  δυνατό  να  γίνει  αυστηρή 
διάκριση ανάμεσα σε δύο στάδια εξέτασης, ανάλογα με τα δύο στάδια της 
λογοδοσίας σε επίπεδο πόλης, ο D. Whitehead57 υποστήριξε ότι και οι δύο 
όροι  χρησιμοποιούνταν,  προκειμένου  να  δηλωθούν  τα  δύο  στάδια  της 
λογοδοσίας σε επίπεδο δήμων. Στη θέση αυτή θα πρέπει να προστεθεί ότι 
η  ομοιότητα  στη  χρήση  των  όρων  στις  επιγραφές  από  τους  δήμους 
επεκτείνεται και στη χρήση που επισημάνθηκε ανωτέρω και καταδεικνύει 
για μια ακόμη φορά τη σύνδεση εὐθύνης και δικαστικών σωμάτων. 

Σημαντικά για την ορολογία σχετικά με την τοπική εὔθυνα είναι τα 
στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από δύο επιγραφές, μία από το δήμο 
του Ικαρίου και μία από το δήμο των Αλών Αιξωνίδων, οι οποίες αφορούν 
τη λογοδοσία  των απερχόμενων δημάρχων και,  στη  δεύτερη περίπτωση, 
και  των  ταμιών  των  εν  λόγω  δήμων58.  Αναλυτικότερα,  στο  δήμο  του 
Ικαρίου, με τον όρο λόγος δηλώνεται κατεξοχήν ο οικονομικός έλεγχος59, 
ενώ,  στο  δήμο  των  Αλών  Αιξωνίδων,  δηλώνονται  τα  έγγραφα  που 
συνιστούν  τις  οικονομικές αναφορές  των δημάρχων και  των  ταμιών  του 
δήμου60.  Πέραν  αυτού  όμως  η  διαδικασία  απόδοσης  λογοδοσίας,  που 
περιγράφεται  στο  δήμο  των  Αλών  Αιξωνίδων,  ορίζεται  ως  εὔθυναι  και 
μάλιστα  δηλώνεται  περιφραστικά  ως  εὐθ[ύνας  διδόναι],  δηλαδή  όπως 
ακριβώς δηλώνεται και η απόδοση λογοδοσίας σε επίπεδο πόλης61. 

Η  ανωτέρω  διαπίστωση  υποδηλώνει  ότι  η  χρήση  του  ουσιαστικού 
εὔθυνα,  στις  τοπικές  διαδικασίες  λογοδοσίας,  θα μπορούσε  να θεωρηθεί 
ότι σημαίνει πως η λογοδοσία των τοπικών αξιωματούχων «εκδικαζόταν», 
τρόπον  τινά,  ενώπιον  ενός  τύποις  δικαστικού  σώματος,  όπως  θα 
μπορούσε  να  θεωρηθεί  η  συνέλευση  των  δημοτών62.  Με  αυτή  την 
ερμηνεία  συνάδει  η  αναφορά  στη  λογοδοσία  του  ιερέα  του  Απόλλωνος 
Ζωστήρος,  στο  ψήφισμα  του  δήμου  των  Αλών  Αιξωνίδων  με  το  οποίο 
τιμάται ο ιερέας και στο οποίο μνημονεύεται η απόδοση λόγου ο οποίος θα 
                                                                                                                                            
καὶ  τὸς  πα[ρέδρος.  IG  II2  1183  (post  340  π.Χ.),  στ.  13:  τὸν  λογιστήν,  στ.  14:  το[ὺ]ς 
σ[υν]ηγό[ρ]ους, στ. 16: τ[ῶ]ι δὲ εὐθύ[ν]ωι. 
57 Whitehead, Demes, 117  υποσημ. 165. Αυτό υποστηρίζεται και από τον Boerner, RE,  s.v. 
εὔθυνα,  στην  οποία  όμως  αγνοείται  η  άποψη  για  τη  σύνδεση  του  όρου  εὔθυναι  με  το 
δικαστικό μέρος της λογοδοσίας. 
58 SEG 22 (1967) 117 (ca 330 π.Χ.) για το δήμο του Ικαρίου και IG II2 1174 (368/7 π.Χ) για το 
δήμο των Αλών Αιξωνίδων. 
59 Βλ. SEG 22 (1967) 117 (ca 330 π.Χ.), στ. 5‐7: [ἐπει]δὴ δὲ λόγον ἀπενήνοχεν.  
60  IG  II2  1174  (368/7  π.Χ),  στ.  4‐6:  [τὸς  δημάρχος  κ]|αὶ  τὸς  ταμίας  τὸν  λόγ[ον  τῶν 
λημμάτω]|[ν] καὶ τῶν ἀναλωμάτων. 
61 IG II2 1174 (368/7 π.Χ), στ. 10. 
62 Whitehead, Demes, 113‐114. 
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μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  αποδίδεται  ενώπιον  της  συνέλευσης  των 
δημοτών,  εάν η φράση καὶ λόγους τῆς  ἐπιμελείας ἔδωκεν τοῖς  δημόταις63 
ερμηνευθεί  κυριολεκτικά.  Επομένως,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  οι  όροι 
χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούνταν και οι όροι σε 
επίπεδο πόλης. 

Ωστόσο, θα πρέπει να εισαχθούν ορισμένες παράμετροι στο θέμα 
της  ορολογίας.  Στις  επιγραφικές  πηγές  της  περιόδου,  χρησιμοποιούνται 
και μονολεκτικοί τύποι του ρήματος εὐθύνω, προκειμένου να αποδοθεί η 
έννοια  του  «επιβάλλω  κάποια  ποινή  σε  έναν  αξιωματούχο».  Οι 
συνηθέστεροι  τύποι  που  απαντούν  είναι  το  απαρέμφατο  και  η 
προστακτική  του  ενεστώτα  μέσης  φωνής  και  διάθεσης  (εὐθύνεσθαι  και 
εὐθυνέσθων)64,  όπως  και  η  οριστική  μέλλοντα  ενεργητικής  φωνής 
(εὐθυνῶ)65. Στις περιπτώσεις αυτές, ο μέσος τύπος εὐθύνομαι υποδηλώνει 
ότι ο αξιωματούχος (που είναι το υποκείμενο) προβαίνει σε μια πράξη που 
αφορά τον εαυτό του66, δηλαδή ο  ίδιος επιφέρει τρόπον τινά το πρόστιμο 
στον εαυτό του. Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  υποδηλώνεται ότι οι πράξεις  του 
αξιωματούχου  είναι  εκείνες  που  οδηγούν  στην  επιβολή  προστίμου  στον 
ίδιο και όχι κάποιος εξωγενής παράγων. 

Η  χρήση  του  ρήματος  στην  ενεργητική  φωνή  (εὐθυνῶ)  συνιστά 
σαφή  παραπομπή  στη  διεξαγωγή  εὐθύνης,  καθώς  στην  ίδια  επιγραφή 
γίνεται λόγος για εὐθύνας (στ. 13) και για αξιωματούχους που θεωρούνται 
ὑπεύθυνοι  (στ. 65). Δεν μπορεί όμως να υποστηριχθεί με σιγουριά το ίδιο 
για  τη  χρήση  των  τύπων  της  μέσης  φωνής,  καθώς,  στις  επιγραφές  που 
χρησιμοποιούνται  οι  τύποι  γίνεται  λόγος  γενικά  για  πρόστιμα  που 
επιβάλλονταν  σε  αξιωματούχους,  χωρίς  να  διασαφηνίζεται  εάν  αυτά 
επιβάλλονταν  μετά  από  καταδικαστικές  αποφάσεις  κατά  την  εὔθυνάν 
τους ή εάν τα πρόστιμα, για τα οποία γίνεται λόγος, επιβάλλονταν ad hoc. 

Αντίστοιχα,  αν  και  η  ρήτρα  λογοδοσίας  απαντά  και  σε  τιμητικά 
ψηφίσματα αθηναϊκών δήμων αναφορικά με τους τιμώμενους υπόλογους 
τοπικούς  αξιωματούχους,  διαπιστώνεται  μια  διαφοροποίηση67.  Η  ρήτρα, 

                                                 
63 SEG 42 (1992) 112 (ca 360 π.Χ.), στ. 6. 
64  SEG  26  (1976‐1977)  72  (375/4  π.Χ.),  στ.  28:  ἢ  εὐθ̣υνέ̣σθω[ν  .]  δραχ[μαῖς.].  Agora  16  56 
[1] (πριν  τα  μέσα  του  4ου  αι.  π.Χ.),  στ.  37:  εὐθυνέ[σθω  ...  δραχμαῖς]  ἱεραῖς.  Agora  16 
56[3] (367/348?  π.Χ.),  στ.  37:  εὐθυνέ[σθω  …  δραχμαῖς]  ἱεραῖς.  Η  μοναδική  μνεία  στις 
γραμματειακές πηγές είναι η χρήση του απαρεμφάτου εὐθύνεσθαι στο χωρίο 385b.32 των 
Μετεωρολογικῶν του Αριστοτέλη. 
65 SEG 33 (1983) 147 (380/375 π.Χ.), στ. 59‐60: εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]εν. 
66 Για τη σημασία της μέσης διάθεση βλ. W. W Goodwin, Greek Grammar, United Kingdom 
1879, 267‐268. 
67 H  ρήτρα  απαντά  στις  ακόλουθες  επιγραφές  σε  κείμενο  χωρίς  αποκαταστάσεις  ή  με 
αποκαταστάσεις που κρίνονται ασφαλείς:  
Reinmuth, Ephebic Inscriptions, αρ. 1 (ΑΕ (1965) [1967] αρ. 31, 361/0 π.Χ.), στ. 20‐21: ἐπε[ι][δὰν 
τὰς εὐθύνας δῶι ὧν ἐπεμελή]θη. Reinmuth, Ephebic Inscriptions, αρ. 9 (=Hesperia 9 (1940) αρ. 
8, 333/2 π.Χ.), στ. 18: ἐπειδὰν τὰς ε[ὐθύ]νας δῶι. IG II² 410 (ca 330 π.Χ), στ. 22, 35: ἐπειδὰν 
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στις περιπτώσεις αυτές, είναι μια απλή αιτιολογική πρόταση, στην οποία 
το  ρήμα  τίθεται σε παρελθοντικό χρόνο,  γεγονός που  τεκμηριώνει  ότι  η 
λογοδοσία  είχε  ήδη  επιτελεστεί,  όταν  αποδόθηκαν  οι  τιμές  στους 
αξιωματούχους ([ἐπει]δὴ δὲ λόγον ἀπενήνοχεν 68). 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  το  ουσιαστικό  εὔθυνα,  τον  4ο  αι., 
φαίνεται  ότι  συνδέθηκε  στενότατα  με  την  «εκδίκαση»  των  υποθέσεων 
λογοδοσίας από κάποιο δικαστικό σώμα ή κάποιο τύποις δικαστικό σώμα, 
τα  δικαστήρια  και  τους  τεσσαράκοντα  δικαστές  στην  πόλη  και  τη 
συνέλευση των δημοτών σε κάποιους τουλάχιστον από τους δήμους. Κατ’ 
αυτόν τον τρόπο, δύναται να ανιχνευθεί μια τάση να δοθεί έμφαση στον 
έλεγχο των Αθηναίων αξιωματούχων ενώπιον ενός δικαστικού σώματος 
έναντι  της  αποτίμησης  των  πεπραγμένων  τους  από  μεμονωμένους 
αξιωματούχους και δη από εκείνους που διεξήγαν την εὔθυναν. Σε αυτό 
το  πλαίσιο,  και  η  μεταφορική  χρήση  της  ορολογίας  αναφορικά  με  την 
εὔθυναν σε διαφόρων ειδών δίκες, που προέκυπταν μετά από καταγγελίες 
για  παραπτώματα  δημοσίου  χαρακτήρα,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι 
αποσκοπούσε  στην  επισήμανση  ότι  ο  πανταχού παρών  δήμος  επόπτευε 
και  ζητούσε  το  λόγο  των  πεπραγμένων  των  πολιτών  που 
δραστηριοποιούνταν  στα  κοινά.  Τόσο  η  έμφαση  στον  έλεγχο  που 
επιτελείται από δικαστικά σώματα, δηλαδή τα σώματα στα οποία μετείχε 
ένας μεγάλος αριθμός του συνόλου των Αθηναίων πολιτών, καθώς και η 
«ανάπτυξη» του λεξιλογίου της εὐθύνης, συνιστούν σαφείς ενδείξεις ότι η 
εὔθυνα,  τον  4ο  αι.,  ήταν  συνδεδεμένη  με  τα  σώματα  στα  οποία  ο  δήμος 
ελάμβανε τις τελικές αποφάσεις. 

 

                                                                                                                                            
τ[ὰς] εὐ[θ]ύνας δ[ῶ]σ[ι]. Για το λεκτικό των τιμητικών ψηφισμάτων της περιόδου βλ. Chr. 
Veligianni‐Terzi, Wertbegriffe in den attischen Ehrendekreten der Klassischen Zeit, Stuttgart 1997. 
68 SEG 22 (1967) 117 (ca 330 π.Χ.), στ. 5‐7.  
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3.2) Οι ὑπεύθυνοι αξιωματούχοι 
 
 
 
 

 
Απαραίτητο, για την κατανόηση της έκτασης και της σημασίας της 

θεσμοθετημένης  λογοδοσίας  στα  πλαίσια  της  αθηναϊκής  δημοκρατίας  
του  4ου  αι.,  είναι  να  διασαφηνιστεί  ποιοι  αξιωματούχοι  θεωρούνταν 
ὑπεύθυνοι σε επίπεδο πόλης και ποιοι σε επίπεδο δήμου. Η σύνθεση των 
στοιχείων που θα ανακύψουν από την απάντηση αυτών των ερωτημάτων 
αφενός  θα  καταδείξει  ποιο  ήταν  το  κριτήριο  σύμφωνα  με  το  οποίο 
καθορίζονταν  οι  υπόλογοι  αξιωματούχοι,  αφετέρου  θα  καταστήσει 
κατανοητό ενώπιον ποιων καλούνταν να λογοδοτήσουν. 

Αναφορικά  με  την  ομάδα  των  ὑπευθύνων  σε  επίπεδο  πόλης,  οι 
απόψεις  των  μελετητών φαίνεται  ότι  ουσιαστικά  διίστανται.  Ο A. R. W. 
Harrison69  υποστήριξε ότι όλοι οι αξιωματούχοι‐ἀρχαί,  οι πρέσβεις και οι 
ιερείς που είχαν διαχειριστεί δημόσια χρήματα ή είχαν κάποια σχέση με 
δημόσια  ιδιοκτησία  όφειλαν  να  λογοδοτήσουν.  Σύμφωνα  με  αυτό  τον 
ορισμό,  ως  διακριτικό  στοιχείο  των  υπόλογων  αξιωματούχων  θα 
μπορούσε να θεωρηθεί  το γεγονός ότι  διαχειρίζονταν δημόσια χρήματα, 
μιας και οι ἀρχαί, τον 4ο αι., μετείχαν του μερισμοῦ70, ενώ και οι πρέσβεις 
ελάμβαναν  κάποιο  χρηματικό  ποσό  για  τα  έξοδά  τους71.  Μόνο  οι  ιερείς 
ενδέχεται  να  μη  διαχειρίζονταν  δημόσια  χρήματα,  αν  και  η  τέλεση  των 
θυσιών  προϋπέθετε,  στις  περισσότερες  περιπτώσεις,  τη  διαχείριση 
χρηματικών  ποσών  από  τους  ιερείς  που  τις  επιτελούσαν.  Ωστόσο,  μια 

                                                 
69 Βλ. Harrison, Law of Athens.  II, 28: “All magistrates,  together with members of  the boule, 
ambassadors,  and priests,  if  they had had  any dealings  in public  funds or property, were 
required on  laying down office  to present  their  accounts  to  the  logistai  and  the  synegoroi 
(λόγον  ἐγγράφειν  or  ἀποφέρειν).”  Αργότερα,  σελ.  208,  δηλώνεται  ότι  η  εὔθυνα 
αποτελούσε “[an] examination of a magistrate’s conduct during his tenure of office” (επίσης, 
πρβλ. τη δήλωσή του στη σελ. 68 ότι οι διαιτητές δε θεωρούνταν ἀρχαὶ και, για το λόγο 
αυτό,  δεν  υπέκειντο  σε  εὔθυναν)  (σελ.  208).  Συνεπώς,  ο  όρος magistrate  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί ότι αποδίδει, στο κείμενό του, τον αρχαιοελληνικό όρο ἀρχή.  
Την  ίδια  άποψη  φαίνεται  ότι  υιοθετεί  και  η  Βεληγιάννη‐Τερζή  (Veligianni‐Terzi, 
“Belobigung und Bekränzung”, 241), όταν δηλώνει ότι η απουσία της ρήτρας αναφορικά 
με τη λογοδοσία σε ένα τιμητικό ψήφισμα για τους διαιτητές οφείλεται στο γεγονός ότι οι 
διαιτητές δε θεωρούνταν ἀρχή. 
70Βλ. ανωτέρω υποσημ. 14. 
71 Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ορισμού και τις υποχρεώσεις των πρέσβεων βλ. 
MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 15 και 19. Σχετικά με το υπόβαθρο της πρώτης και 
της δεύτερης πρεσβείας προς τον Φίλιππο, βλ. F. Adcock‐D. J. Mosley, Diplomacy in Ancient 
Greece, London 1975, 88‐98. 
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τέτοια θεώρηση θα ερχόταν σε αντίθεση με την επισήμανση του Αισχίνη72 
ότι, ακόμη και οι αξιωματούχοι που δε διαχειρίζονταν δημόσια χρήματα, 
όφειλαν  να  καταθέσουν  γραπτή  δήλωση  στους  λογιστές,  δηλαδή  δεν 
εξαιρούνταν από αυτό το στάδιο της διαδικασίας και, κατ΄ επέκταση, από 
την εὔθυναν. 

Από  την  άλλη,  οι  προσεγγίσεις  των  D. M. MacDowell  και M. H. 
Hansen  κινήθηκαν  σε  ευρύτερα  πλαίσια.  Για  την  ακρίβεια,  οι  ερευνητές 
υποστήριξαν ότι  όλοι  οι Αθηναίοι αξιωματούχοι,  είτε θεωρούνταν ἀρχαὶ 
είτε  όχι,  οι  οποίοι  είχαν  εξουσιοδοτηθεί,  προκειμένου  να  επιτελέσουν 
κάποιο  έργο  δημοσίας  φύσεως,  με  ή  χωρίς  τη  διαχείριση  δημοσίων 
χρημάτων, όφειλαν να αποδώσουν εὔθυναν73. Μια τέτοιου είδους θεώρηση 
δεν  εστιάζει  τόσο  στο  ζήτημα  της  διαχείρισης  δημοσίων  χρημάτων  από 
τους  αξιωματούχους,  αλλά  μάλλον  υποδηλώνει  μια  ευρύτερη  άποψη 
σχετικά με την πολιτική υπευθυνότητα στην Αθήνα του 4ου αι. 

Ως  αδυναμία,  ωστόσο,  στις  συζητήσεις  των  μελετητών  θα  πρέπει 
να  θεωρηθεί  το  γεγονός  ότι  το  ζήτημα  των  ὑπευθύνων  αξιωματούχων 
αντιμετωπίστηκε, κατά κύριο λόγο, μεμονωμένα, δηλαδή με εξέταση των 
πηγών  είτε  στην πόλη  είτε  στους  δήμους,  χωρίς  να  γίνεται  προσπάθεια 
για σύνθεση και συνεκτίμηση των στοιχείων. 

Προκειμένου να καθοριστεί η ομάδα των υπολόγων αξιωματούχων, 
θα  πρέπει  να  εξεταστούν  από  κοινού  οι  λογοτεχνικές  και  επιγραφικές 
μαρτυρίες. Ξεκινώντας  την  έρευνα από  τις  γραμματειακές πηγές και  δη 
από  την πολιτική πραγματεία σχετικά με  την αθηναϊκή δημοκρατία,  θα 
πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  στην Ἀθηναίων Πολιτείαν  δε  διασαφηνίζεται 
ποιοι  ακριβώς  αξιωματούχοι  θεωρούνταν  υπόλογοι.  Το  μόνο  που 
δηλώνεται με σαφήνεια  είναι  ότι  όλοι  οι αξιωματούχοι που θεωρούνταν 
ἀρχαὶ74  όφειλαν  και  να  αποδώσουν  εὔθυναν  (πρὸς  οὓς  [τοὺς  λογιστὰς] 
                                                 
72  Αισχίνης,  Κατὰ  Κτησιφῶντος,  22.  Βλ.  και  παρακάτω  τη  συζήτηση  της  διαδικασίας 
διεξαγωγής της εὐθύνης. 
73 MacDowell  (Law, 170): “Τhe main  investigation of a public official’s conduct was  the one 
called euthyna.” 
Hansen (Athenian Democracy, 222): “Not only actual magistrates, but anyone who had carried 
out a public function or had had charge of public funds was obliged to submit himself to an 
accounting, euthynai.”  
Η ίδια άποψη εκφράζεται και από τον Boerner, RE, s.v. εὔθυνα, στον Αρποκρατίωνα, s.v. 
εὔθυναι,  όπου  δηλώνεται  ότι  οι  εύθυνοι  εξέταζαν  τους πρεσβευτές,  όσους  θεωρούνταν 
ἀρχάς, αλλά και όσους θήτευσαν σε κάποιο αξίωμα που σχετιζόταν με δημόσια δράση 
(διοικήσαντές τι τῶν δημοσίων) και ακόμη, από τους Piérart (“LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 530, 550‐551) 
και Kahrstedt (Magistratur, 165): “Die Ablage einer Rechenschaft, εὔθυναι und λόγοι, ist eine 
oft genannte Pfilcht aller Beauftragten des Athenisches Staates das gilt für Beamte, Gesandte, 
Epistaten öffentlichen Bauten, aller mit ἡγεμονία δικαστηρίου bekleidete Personen und alle, 
die öffentliche Gelder über 30 Tage in die Hand bekommen.”   
74 Από τα επιμέρους στοιχεία που παραθέτει ο Αισχίνης (Κατὰ Κτησιφῶντος, 15), ο Hansen 
προχώρησε  στην  ανασύσταση  του  νόμου  που  θεωρεί  ότι  αφορούσε  μεν  τη  δοκιμασίαν 
αλλά, συνάμα, όριζε και τις προϋποθέσεις, προκειμένου να θητεύσει κάποιος πολίτης σε 



 21

ἅπαντας ἀνάγκη  τοὺς  τὰς ἀρχὰς ἄρξ[αντ]ας λόγον ἀπενεγκεῖν75). Με  την 
αναφορά αυτή συνάδει και η δήλωση του Αισχίνη ότι ὑπεύθυνοι ήταν όλοι 
οι αξιωματούχοι‐ἀρχαί, ανεξαρτήτως του τρόπου εκλογής τους76. Η μνεία 
μονάχα των ἀρχῶν θα πρέπει να θεωρηθεί φυσική, από τη στιγμή που το 
δεύτερο  τμήμα  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  αποσκοπεί  ακριβώς  στην 
απαρίθμηση  και  την  αδρομερή  περιγραφή  διαφόρων  ειδών  ἀρχῶν  και 
στην  περιγραφή  της  λειτουργίας  των  δικαστηρίων77  και  όχι  στην 
αναλυτική  παρουσίαση  όλων  των  ειδών  των  Αθηναίων  αξιωματούχων, 
δηλαδή ακόμη  και  εκείνων  των αξιωματούχων  οι  οποίοι  δε  θεωρούνταν 
ἀρχαί. 

Το κενό στην πληροφόρησή μας έρχεται να συμπληρώσει, εν μέρει, 
ο  Αισχίνης  ο  οποίος  απαριθμεί  και  άλλους  αξιωματούχους  οι  οποίοι 
θεωρούνταν ὑπεύθυνοι,  εκτός  από  τις ἀρχάς.  Αναλυτικότερα,  ο  ρήτορας 
μνημονεύει  τους  ιερείς  και  τις  ιέρειες,  τους  τριηράρχους,  τους 
αρεοπαγίτες78  και  τα  ιερατικά  γένη,  τους  Ευμολπίδες  και  τους  Κήρυκες. 
Αυτοί οι αξιωματούχοι δε θεωρούνταν ἀρχαί και, συνεπώς, θα πρέπει να 
θεωρηθούν ως μια δεύτερη ομάδα υπολόγων αξιωματούχων. Σε αυτή την 
ομάδα,  θα  πρέπει,  ακόμη,  να  προστεθούν  και  οι  πρέσβεις79,  όπως 
καταδεικνύεται  από  την  υπόθεση  σχετικά  με  την πρεσβεία  του  346  π.Χ. 
προς  το  βασιλιά Φίλιππο  και  την απόδοση  εὐθύνης  από  τον Δημοσθένη 
και τον Αισχίνη που ακολούθησε. 

Από αυτές τις αναφορές του Αισχίνη, ο A. R. W. Harrison φαίνεται 
ότι  αποδέχεται  μόνο  τις  μνείες  στους  ιερείς  και  τους  πρέσβεις,  χωρίς, 
δυστυχώς,  να  επιχειρηματολογεί  για  τις  εξαιρέσεις  των  υπολοίπων 
αξιωματούχων.  Εντούτοις,  στο σημείο αυτό,  είναι δυνατό να εξεταστούν 
τα  επιχειρήματα,  του  Ul.  Kahrstedt80,  ενός  παλαιότερου  μελετητή,  ο 
οποίος, επίσης, θεώρησε ότι η δήλωση του Αισχίνη, ότι τα ιερατικά γένη, 
                                                                                                                                            
μια  ἀρχήν.  Αναλυτικότερα,  σύμφωνα  με  την  ανασύστασή  του,  όποιος  επιθυμούσε  να 
εκλεγεί σε κάποια ἀρχὴ όφειλε: α) να είναι άνω των 30 ετών, β) να εκλεγεί με κλήρο ή με 
χειροτονία, γ) να έχει υποβληθεί σε δοκιμασίαν, δ) να θητεύει το αξίωμα που είχε χρονική 
διάρκεια άνω των 30 ημερών, ε) να έχει τη δυνατότητα να προεδρεύει σε δικαστήριο, ς) 
να  έχει  τη  δυνατότητα  να  επιβάλλει  μικρές  ποινές,  ζ)  να  έχει  την  εξουσιοδότηση  να 
διαχειρίζεται  δημόσια  χρήματα  και  να  εποπτεύει  την  κατασκευή  δημοσίων  έργων  και 
κτιρίων,  και  η)  να  αποδίδει  εὔθυναν  με  το  πέρας  της  θητείας  του.  Σύμφωνα  με  το 
μελετητή, από τα κριτήρια αυτά, μόνο τα α‐δ και η ήταν απολύτως απαραίτητα, για να 
θεωρηθεί ότι κάποιος αξιωματούχος θήτευε σε μια ἀρχή. Για περισσότερες πληροφορίες, 
βλ. M. H. Hansen, “Seven Hundred Archai in Classical Athens”, GRBS 22 (1980) 151‐173. 
75 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 54.2.  
76 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 14‐15 και 27‐30. 
77 Βλ. Rhodes, CAAP, 510. 
78  Αισχίνης, Κατὰ  Κτησιφῶντος,  17‐19.  Ο Hansen  (Athenian Democracy,  222‐223)  υιοθετεί 
τους ισχυρισμούς του Αισχίνη.   
79  Στην  ομάδα  των  ὑπευθύνων,  κατά  τον Kahrstedt,  ανήκαν,  ακόμη  και  οι  πρεσβευτές 
αυτοκράτορες (βλ. Kahrstedt, Magistratur, 169). 
80 Kahrstedt, Magistratur, 166 και 168‐169. 
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οι αρεοπαγίτες και οι τριήραρχοι όφειλαν να λογοδοτήσουν, δε θα πρέπει 
να θεωρηθεί έγκυρη. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Ul. Kahrstedt απέρριψε τη δήλωση του Αισχίνη 
ότι  οι  αρεοπαγίτες  και  τα  ιερατικά  γένη  απέδιδαν  εὔθυναν,  με  το 
επιχείρημα  ότι  επρόκειτο  για  αξιωματούχους  με  ισόβια  θητεία. 
Παράλληλα,  υποστήριξε  ότι  τα  ιερατικά  γένη,  οι  Ευμολπίδες  και  οι 
Κήρυκες, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν ὑπεύθυνοι μόνο αναφορικά με 
την  ορθή  εκτέλεση,  από θρησκευτικής απόψεως,  των θυσιών στο  όνομα 
της  πόλης  και  ότι  μπορούσαν  να  καταγγελθούν  για  κάποια  αμέλεια, 
αλλά  δε  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  όφειλαν  να  αποδώσουν  εὔθυναν81. 
Εξίσου  απαλλαγμένοι  από  την  υποχρέωση  λογοδοσίας  υποστήριξε  ότι 
ήταν και όσοι επιτελούσαν κάποια λειτουργίαν, μεταξύ των οποίων και οι 
τριήραρχοι,  καθώς η πόλη στηριζόταν στις υπηρεσίες τους. Σύμφωνα με 
την  άποψη  αυτή,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  ο  Αισχίνης,  στο  εν  λόγω 
σημείο,  χρησιμοποιεί  μεταφορικά  τους  όρους  που  παραπέμπουν  στη 
λογοδοσία. 

Είναι γεγονός ότι ο όρος ὑπεύθυνος μπορεί να χρησιμοποιείται, τον 
4ο αι., με μια ευρύτερη, μεταφορική σημασία, προκειμένου να γίνει μνεία 
σε διαφόρων ειδών διαδικασίες καταγγελίας εναντίον αξιωματούχων και 
μη  οι  οποίοι  θεωρούνταν  ότι  ελέγχονταν  για  τα  πεπραγμένα  τους 
ενώπιον  του  δήμου  και  των  δικαστηρίων82.  Ωστόσο,  το  λεκτικό  στο 
συγκεκριμένο  χωρίο  δεν  αφήνει  περιθώρια  αμφισβήτησης.  Ο  Αισχίνης 
δηλώνει κατηγορηματικά ότι ο νόμος ορίζει ότι η βουλή του Αρείου Πάγου 
οφείλει  να  παρουσιαστεί  ενώπιον  των  λογιστών  και  να  λογοδοτήσει 
(Πρῶτον  μὲν  γὰρ  τὴν  βουλὴν  τὴν  ἐν  Ἀρείῳ  Πάγῳ  ἐγγράφειν  πρὸς  τοὺς 
λογιστὰς ὁ νόμος κελεύει λόγον καὶ εὐθύνας διδόναι83). Επιπλέον, δηλώνει 
ότι  ο  νόμος  ορίζει,  όσο  και  αν  κάποιοι  το  θεωρούν,  όπως  επισημαίνει, 
παράδοξο,  ότι ὑπεύθυνοι  είναι  οι  ιερείς  και  οι  ιέρειες,  ακόμη  και  εκείνοι 
που απλώς και μόνο μετέχουν των ιερών προσφορών και κάνουν δεήσεις, 
αλλά και, εξίσου και τα ιερατικά γένη, οι Ευμολπίδες και οι Κήρυκες, και 
οι τριήραρχοι (Διδάξω δ’ ὑμᾶς πρῶτον ἐπί τῶν παραδόξων, οἷον τοὺς ἱερέας 
καὶ τὰς ἱερείας ὑπευθύνους εἶναι κελεύει ὁ νόμος, καὶ συλλήβδην ἅπαντας 
καὶ  χωρὶς  ἑκάστους  κατὰ  σῶμα,  τοὺς  τὰ  γέρα  μόνα  λαμβάνοντας  καὶ  τὰς 
εὐχὰς ὑπὲρ ὑμῶν πρὸς τοὺς θεοὺς εὐχομένους, καὶ οὐ μόνον ἰδίᾳ, ἀλλὰ καὶ 
κοινῇ  τὰ γένη,  Εὐμολπίδας  καὶ Κήρυκας  καὶ  τοὺς ἄλλους ἅπαντας. Πάλιν 
τοὺς  τριηράρχους  ὑπευθύνους  εἶναι  κελεύει  ὁ  νόμος  οὐ  τὰ  κοινὰ 
διαχειρίσαντας  οὐδ’  ἀπὸ  τῶν  ὑμετέρων  προσόδων  πολλὰ  ὑφαιρουμένους, 
βραχέα δὲ κατατιθέντας,  ἐπιδιδόναι δὲ φάσκοντας ἀποδιδόντας δὲ ὑμῖν τὰ 

                                                 
81 Βλ. σχετικά Kahrstedt, Magistratur, 169. 
82 Βλ. τις σχετικές επισημάνσεις στην ενότητα για την ορολογία. 
83 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 20.  
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ὑμέτερα,  ἀλλ’  ὁμολογουμένως  τὰς  πατρῴας  οὐσίας  εἰς  τὴν  πρὸς  ὑμᾶς 
ἀνηλωκότας φιλοτιμίαν84). 

Κατά συνέπεια, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Αισχίνης, στο σημείο 
αυτό,  δεν  αναφέρεται  μεταφορικά  στην  άσκηση  γενικού  ελέγχου,  αλλά 
δηλώνει  ότι  οι  αξιωματούχοι  αυτοί  όφειλαν  να  αποδώσουν  εὔθυναν, 
δηλαδή  να  περάσουν  τη  διαδικασία  της  θεσμοθετημένης  λογοδοσίας. 
Εξάλλου,  σκοπός  του  ρήτορα,  στο  συγκεκριμένο  σημείο  του  λόγου  του, 
είναι  να  καταδείξει  ακριβώς  ότι  η  εὔθυνα  θεωρείτο  πολύ  σημαντική 
διαδικασία,  την οποία ο αντίπαλός του δε θα μπορούσε να παρακάμψει, 
επικαλούμενος μάλιστα και σχετικό νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, το τεκμήριο 
που  επικαλείται  σχετικά  με  τη  σοβαρότητα  της  διαδικασίας  είναι  το 
γεγονός ότι η εὔθυνα αφορούσε ακόμη και αξιωματούχους που θήτευαν 
σε αξιώματα με ιδιαίτερη διάρκεια, όπως, οι αρεοπαγίτες και τα ιερατικά 
γένη,  και  ιδιαίτερες  αρμοδιότητες,  όπως,  οι  τριήραρχοι  οι  οποίοι 
δαπανούσαν δικά τους χρήματα υπέρ της πόλεως. 

Η επισήμανση ότι οι αρεοπαγίτες και τα ιερατικά γένη είχαν ισόβια 
θητεία δε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι απέκλειε το ενδεχόμενο να απέδιδαν 
εὔθυναν. Εξάλλου, και ο Ul. Kahrstedt δεν υποστήριξε ότι οι αξιωματούχοι 
αυτοί  δεν  ελέγχονταν,  αλλά  ότι  ελέγχονταν  μέσω  κάποιας  άλλης 
διαδικασίας και όχι μέσω της εὐθύνης, καθώς ήταν ισόβιοι αξιωματούχοι. 
Από  τα στοιχεία που  έχουμε μέχρι σήμερα στη διάθεσή μας,  δε  δύναται 
πράγματι  να  διασαφηνιστεί  πότε  θα  ελάμβανε  χώρα  η  λογοδοσία  στις 
περιπτώσεις  των  αρεοπαγιτών  και  των  ισόβιων  ιερέων.  Εντούτοις,  το 
γεγονός αυτό δε συνιστά τεκμήριο, ώστε να θεωρηθεί ότι οι αξιωματούχοι 
αυτοί  δεν  όφειλαν να λογοδοτήσουν,  από  τη στιγμή μάλιστα που,  όπως 
αποδέχεται και ο γερμανός μελετητής, υπήρχε ανάγκη να ελεγχθούν για 
τα πεπραγμένα τους. 

Το  γεγονός  ότι  ο  Αισχίνης  δεν  αναφέρει  τους  πρέσβεις,  όταν 
απαριθμεί και τους άλλους ὑπευθύνους στον Κατὰ Κτησιφῶντος85, συνιστά 
ένδειξη  ότι  ο  ρήτορας  αναφέρει  απλώς  ενδεικτικά  ορισμένους  από  τους 
αξιωματούχους  αυτής  της  ομάδας  των  υπολόγων.  Ακόμη  λοιπόν  και  με 
αυτές τις προσθήκες στην ομάδα των ὑπευθύνων που δεν ήταν ἀρχαί, θα 
πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  δεν  έχει  καθοριστεί  πλήρως  η  ομάδα  των 
υπολόγων. 

Σημαντικά  στοιχεία  για  το  ζήτημα  αυτό  μπορούν  να  αντληθούν 
από  μια  επιγραφή  του  4ου  αι.  IG  II2  1629  (325/4  π.Χ.)86  που  συνιστά  ένα 
ψήφισμα της εκκλησίας του δήμου σχετικά με την προετοιμασία για την 
                                                 
84 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 18. 
85 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 20. 
86Για τη συζήτησή της επιγραφής  από τον Piérart, βλ. “LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 529‐531. Ο Tracy 
κάνει αποδεκτή τη χρονολόγηση που δίδεται στο  IG  II2 και,  επιπλέον,  την αποδίδει στο 
χαράκτη  της  IG  II2  354    που  ήκμασε  την περίοδο  337‐324  π.Χ.  Βλ.  σχετικά, St. V. Tracy, 
Athenian Democracy in Transition. Attic Letter‐Cutters of 340 to 290 B. C., California 1995, 107. 
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ίδρυση μιας αποικίας στις ακτές της Αδριατικής. Στο εν λόγω ψήφισμα87, 
μνημονεύονται οι παραδόσεις των πλοίων από τους Αθηναίους που είχαν 
αναλάβει  να  επιτελέσουν  αυτή  τη  λειτουργίαν  και  ανατίθενται 
συγκεκριμένα  καθήκοντα  σε  τριηράρχους  και  σε  άλλους  Αθηναίους 
αξιωματούχους.  Μεταξύ  άλλων  στο  ψήφισμα  ορίζεται  το  ύψος  του 
προστίμου  (10.000  δραχμές)  που,  όπως  αναφέρεται,  επρόκειτο  να 
επιβληθεί σε όποιον, αξιωματούχο ή ιδιώτη, δεν έπραττε σύμφωνα με τα 
ορισθέντα  στο  ψήφισμα  του  αθηναϊκού  δήμου  (στ.  233‐238).  Μάλιστα, 
δηλώνεται  ότι  ο  εύθυνος  και  οι  πάρεδροί  του  όφειλαν  να  καταλογίσουν 
στους παραβάτες ότι όφειλαν αυτό το πρόστιμο. 

Στο  ψήφισμα  ορίζονται  σαφή  καθήκοντα  σχετικά  με  την 
προετοιμασία  της  αποστολής,  εκτός  από  αυτά  που  ανατίθενται  στους 
Αθηναίους αξιωματούχους και τους τριηράρχους, και σε ἰδιώτας, οι οποίοι 
και  δηλώνεται  ότι  θεωρούνται  υπόλογοι  για  τα  καθήκοντα  που 
αναλαμβάνουν. Με  τον  όρο  ἰδιῶται88  (στ. 235:  ἰδιώτης)  περιγράφονται  οι 
Αθηναίοι πολίτες που αναλαμβάνουν να επιτελέσουν ένα ορισμένο έργο 
σχετικά  με  την  προετοιμασία  της  αποστολής,  δηλαδή  επιφορτίζονται, 
βάσει του ψηφίσματος, με κάποιο έργο δημοσίας φύσεως89. Επομένως, θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι, η άποψη των  D. M. MacDowell και M. H. Hansen, 
ότι  όλοι  οι  αξιωματούχοι  που  είχαν  αναλάβει  την  επιτέλεση  κάποιου 
έργου δημοσίας φύσεως, είτε είχαν διαχειριστεί δημόσια χρήματα είτε όχι, 
θεωρούνταν υπόλογοι, είναι ορθή. 

Το  στοιχείο  εκείνο  που  φαίνεται  ότι  καθιστά  τον  έλεγχο 
απαραίτητο είναι η ανάθεση της  επιτέλεσης ενός δημοσίου καθήκοντος, 
μέσω  κάποιου  ψηφίσματος  του  αθηναϊκού  δήμου.  Αυτό  το  ψήφισμα 
φαίνεται  ότι  ισοδυναμούσε,  στην  ουσία,  με  την  ανάθεση  κάποιου 
αξιώματος,  γεγονός  που  συνεπαγόταν  την  ανάληψη  αντιστοίχων 
υποχρεώσεων η εκπλήρωση των οποίων έπρεπε να ελεγχθεί. Δε θα ήταν 
μάλιστα υπερβολή να υποστηριχθεί ότι οι αξιωματούχοι αυτοί μπορεί να 
μην  πληρούσαν  τα  κριτήρια  που  καθόριζαν  μια  ἀρχήν90,  αλλά, 
πιθανότατα, θεωρούνταν τύποις ἀρχαί. 

                                                 
87  Βλ.,  στην  επόμενη  ενότητα,  τον  αναλυτικό  σχολιασμό  των  στίχων  σχετικά  με  τον 
εύθυνο και τους παρέδρους του. Για τη μετάφραση του κειμένου και το σχολιασμό των 
βασικών σημείων του, βλ. M. N. A. Tod, A Selection of Greek Historical Inscriptions. From the 
Sixth Century B. C.  to  the End of  the Death of Alexander  the Great  in 323 B.C., Two volumes  in 
One, Chicago 1985, αρ. 200 και P. J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical Inscriptions. 404‐323 
B.C., Oxford 2003, 512‐526. 
88  Βλ.  και  L. Rubinstein,  “The  political  perception  of  the  idiotes”, Kosmos.  Essays  in  order, 
conflict and community in classical Athens, στο συλλογικό τόμο των Paul Cartledge, Paul Millet 
& Sitta von Reden (eds.), Cambridge 1998, 131‐132. 
89 Αντίστοιχες επισημάνσεις έκανε και ο Piérart, “LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 530, 550‐551. 
90  Για  τα  κριτήρια  που  καθόριζαν  ποιος  Αθηναίος  αξιωματούχος  θεωρείτο  ἀρχὴ  βλ. 
υποσημείωση 74.  
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, ακόμη και εάν ο Δημοσθένης δε θήτευε 
σε  κάποια ἀρχή,  όταν  κατετέθη  η  εισήγηση  του Κτησιφώντα,  αλλά  είχε 
αναλάβει  ορισμένα  καθήκοντα  βάσει  ψηφίσματος,  θα  όφειλε  να 
αποδώσει  εὔθυναν  με  το  πέρας  της  θητείας  του.  Ωστόσο,  ο  Αισχίνης 
επιχειρηματολογεί,  προκειμένου  να  τεκμηριώσει  ακριβώς  ότι  ο 
Δημοσθένης  όφειλε  να  λογοδοτήσει91,  γεγονός  που  υποδηλώνει  ότι, 
πιθανότατα,  υπήρχε  το  ενδεχόμενο  να  ισχυριστεί  ο  Δημοσθένης  ότι  δεν 
ήταν ὑπεύθυνος. Σε ποια περίπτωση όμως θα μπορούσε να συμβεί αυτό; 

Καταρχάς,  θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  στο  εν  λόγω  χωρίο,  ο 
ρήτορας αποπειράται να τεκμηριώσει ότι ο Δημοσθένης θήτευε σε κάποια 
ἀρχή, όταν κατετέθη η εισήγηση του Κτησιφώντα και, για το λόγο αυτό, 
υπέκειτο  στη  ρύθμιση  αναφορικά  με  την  εισαγωγή  της  ρήτρας  ἐπειδὰν 
τὰς εὐθύνας δῷ, η οποία και θα ανέβαλλε την απόδοση των ψηφισθεισών 
τιμών μέχρι την ολοκλήρωση της λογοδοσίας του Δημοσθένη. Το γεγονός 
ότι  ο  Δημοσθένης  δεν  προσπαθεί  να  απορρίψει  όσα  υποστηρίζει  ο 
αντίπαλός  του  σημαίνει  ότι,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  οι  ισχυρισμοί  του 
Αισχίνη θα πρέπει να θεωρηθούν αξιόπιστοι92. 

Προσπαθώντας λοιπόν να αποδείξει ότι ο αντίπαλός του θήτευε σε 
κάποια ἀρχὴ την εποχή που ψηφίστηκε η απόδοση των τιμών, ο Αισχίνης 
παραθέτει  όλο  το  χρονικό  της  εκλογής  του  Δημοσθένη  στο  αξίωμα  του 
τειχοποιού. Όπως επισημαίνει, ο Δημοσθένης εξελέγη από τη συνέλευση 
της φυλής του, προκειμένου να επιμεληθεί έργα σχετικά με την επισκευή 
των  τειχών  της  πόλεως.  Η  όλη  διαδικασία  ξεκίνησε  μετά  από  σχετικό 
ψήφισμα  της  εκκλησίας  του  δήμου  το  οποίο  εισηγήθηκε  ο  ίδιος  ο 
Δημοσθένης  και  το  οποίο  ανέθετε  στις  φυλές  να  εκλέξουν  τειχοποιούς 
αλλά  και  ταμίες.  Όπως  υποστηρίζει  ο  Αισχίνης,  ο  λόγος  για  τον  οποίο 
τηρήθηκε  ο  συγκεκριμένος  τρόπος  ορισμού  των  αξιωματούχων  ήταν 
ακριβώς  για  να  είναι  σαφές  ποιοι  θα  θεωρούνταν  ὑπεύθυνοι  μετά  το 
πέρας  του  έργου93.  Αμέσως  μετά  την  ανάγνωση  του  ψηφίσματος  του 
δήμου,  ο  ρήτορας  διαμαρτύρεται  ότι  ο  Δημοσθένης  θα  προσπαθήσει  να 
αρνηθεί  ότι  θήτευσε  σε  κάποια  ἀρχή,  καθώς  δεν  ορίστηκε  κατόπιν 
κληρώσεως  ή  χειροτονίας  από  το  δήμο  (Ναί,  ἀλλ’  ἀντιδιαπλέκει  πρὸς 

                                                 
91 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 13‐14. 
92 Το επιχείρημα στο οποίο στηρίζει το νομικό σκέλος της υπεράσπισής του ο Δημοσθένης 
δεν  είναι  ότι  δεν  όφειλε  να λογοδοτήσει,  γιατί  δεν ήταν ὑπεύθυνος,  αλλά ότι  δεν ήταν 
ὑπεύθυνος  για  όσα  δώρισε.  Βλ.  Δημοσθένης,  Περὶ  τοῦ  στεφάνου,  113  και  Yunis, 
Demosthenes, ad. loc. 
93  Αισχίνης,  Κατὰ  Κτησιφῶντος,  27:  Ἐπὶ  γὰρ  Χαιρώνδου  ἄρχοντος  θαργηλιῶνος  μηνὸς 
δευτέρᾳ  φθίνοντος  ἐκκλησίας  οὔσης  ἔγραψε  ψήφισμα  Δημοσθένης  ἀγορὰν  ποιῆσαι  τῶν 
φυλῶν  σκιροφοριῶνος  δευτέρᾳ  ἱσταμένου  καὶ  τρίτῃ,  καὶ  ἐπέταξεν  ἐν  τῷ  ψηφίσματι 
ἑκάστης τῶν φυλῶν ἑλέσθαι τοὺς ἐπιμεληθησομένους τῶν ἔργων ἐπὶ τὰ τείχη καὶ ταμίας, 
καὶ μάλα ὀρθῶς ἵν’ ἡ πόλις ἔχῃ ὑπεύθυνα σώματα, παρ’ ὧν ἔμελλε τῶν ἀνηλωμένων λόγον 
ἀπολήψεσθαι. 
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τοῦτο εὐθέως λέγων, ὡς οὔτ’ ἔλαχε τειχοποιὸς οὔτ’ ἐχειροτονήθη ὑπὸ τοῦ 
δήμου94). 

Αυτή  η  τελευταία  επισήμανση  του  Αισχίνη  καταδεικνύει  και  το 
λόγο για την αναλυτική παράθεση του τρόπου εκλογής του Δημοσθένη. 
Αυτό  που  προσπαθεί  να  προλάβει  ο  ρήτορας,  στο  σημείο  αυτό,  είναι  ο 
πιθανός  ισχυρισμός  του  Δημοσθένη  ότι  δεν  εξελέγη  από  τον  αθηναϊκό 
δήμο, αλλά από τη φυλή του και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, δε θα έπρεπε να 
θεωρηθεί  ὑπεύθυνος  από  τον  αθηναϊκό  δήμο.  Με  την  ερμηνεία  αυτή 
συνάδει και το γεγονός ότι, αμέσως μετά, ο Αισχίνης πραγματοποιεί μια 
κατηγοριοποίηση  των  αξιωματούχων  της  πόλης  με  γνώμονα  τον  τρόπο 
εκλογής  τους,  επισημαίνοντας  ότι,  εκτός  από  τους  αξιωματούχους  που 
επιλέγονταν από τον αθηναϊκό δήμο, με κλήρωση ή χειροτονία, υπήρχαν 
και  οι  αξιωματούχοι  που  ο  αθηναϊκός  δήμος  ανέθετε  στις  φυλές,  τις 
τριττύες  και  τους  δήμους  να  εκλέξουν,  προκειμένου  να  επιτελέσουν 
κάποιο δημόσιο έργο, διαχειριζόμενοι χρήματα της πόλης95. 

Αυτές οι  επισημάνσεις  του Αισχίνη στρέφουν την προσοχή σε μια 
σημαντική διαφοροποίηση αναφορικά με την ομάδα των ὑπευθύνων που 
δεν  είχε  επισημανθεί  έως  τώρα.  Οι  αξιωματούχοι  που  ορίζονταν  σε 
επίπεδο  φυλών,  τριττύων  και  δήμων,  προκειμένου  να  διαχειριστούν 
δημόσια  χρήματα,  δηλαδή  χρήματα  της  πόλης  (όπως  συνέβη  στην 
περίπτωση  του  Δημοσθένη),  μετά  από  σχετικό  ψήφισμα  του  αθηναϊκού 
δήμου, όφειλαν πράγματι να αποδώσουν εὔθυναν ενώπιον των λογιστών 
και των ευθύνων, καθώς ορίζονταν μέσω μιας διαδικασίας που ξεκίνησε 
με ψήφισμα του αθηναϊκού δήμου. Συνακόλουθα, θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι, στις περιπτώσεις που αξιωματούχοι των φυλών, των τριττύων και των 
δήμων  αναλάμβαναν  να  επιτελέσουν  έργα  δημοσίας  φύσεως  τα  οποία 
αφορούσαν  τη  φυλή,  την  τριττύν  και  το  δήμο  τους,  διαχειριζόμενοι 
ενδεχομένως  χρήματα  της  φυλής,  της  τριττύας  και  του  δήμου, 
θεωρούνταν  ὑπεύθυνοι,  όχι  όμως  σε  επίπεδο  πόλης,  αλλά  σε  επίπεδο 
φυλής, τριττύος και δήμου, αντίστοιχα. 

Μάλιστα, σε επιγραφές από αθηναϊκούς δήμους που αναφέρονται 
στη διαδικασία της τοπικής εὐθύνης μνημονεύονται ορισμένοι από αυτούς 
τους  τοπικούς  ὑπευθύνους96.  Πιο  συγκεκριμένα,  υποχρέωση  να 

                                                 
94 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 28. 
95  Αισχίνης,  Κατὰ  Κτησιφῶντος,  29‐31:  Ἐπειδὰν  ἀφέλῃ  τις  τοὺς  ὑπὸ  τοῦ  δήμου 
κεχειροτονημένους  καὶ  τοὺς  κληρωτοὺς  ἄρχοντας,  καταλείπεται,  οὓς  αἱ  φυλαὶ  καὶ  οἱ 
τριττύες  καὶ  οἱ  δῆμοι  ἐξ  αὐτῶν  αἱροῦνται  τὰ  δημόσια  χρήματα  διαχειρίζειν,  τούτους 
αἱρετοὺς ἄρχοντας εἶναι. Τοῦτο δὲ γίγνεται, ὅταν, ὥσπερ νῦν, ἐπιταχθῇ τις ταῖς φυλαῖς, ἢ 
τάφρους ἐξεργάζεσθαι ἢ τριήρεις ναυπηγεῖσθαι. 
96 Σύμφωνα με τον Whitehead  (Demes, 114), όλοι οι αξιωματούχοι των δήμων, είτε είχαν 
θρησκευτικά καθήκοντα είτε όχι, όφειλαν να αποδώσουν εὔθυναν σε επίπεδο δήμων με 
το  πέρας  της  θητείας  τους.  Ωστόσο,  ο  μελετητής  δεν  προβαίνει  σε  ανάλυση  ούτε  και 
τεκμηρίωση αυτή της θέσης. 
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αποδώσουν  τοπική  εὔθυναν  δηλώνεται  ότι  έχουν:  α)  ο  δήμαρχος  στους 
δήμους των Μυρρινουσίων97 και του Ικαρίου98, β) ο δήμαρχος οι ταμίες και 
ο ιερέας του Απόλλωνος Ζωστήρος στο δήμο των Αλών Αιξωνίδων99 και γ) 
όλοι οι αξιωματούχοι στο δήμο του Θορικού100. 

Αυτή  η  διαφοροποίηση  αναφορικά  με  το  επίπεδο  πολιτικής 
οργάνωσης101  στο  οποίο  ένας  αξιωματούχος  θεωρούνταν  ὑπεύθυνος 
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που μπορούν να αντληθούν από τη 
μελέτη  ενός  αναθήματος  του  σωφρονιστή  και  των  εφήβων  της 
Κεκροπίδος  φυλής102.  Στο  μνημείο  μνημονεύονται  διαδοχικά  τέσσερα 
ψηφίσματα, τα οποία παρατίθενται με τη σειρά με την οποία ψηφίστηκαν. 
Με  τα  ψηφίσματα  αυτά  αποδίδονται  τιμές  στο  σωφρονιστή  και  τους 
εφήβους,  από  την  Κεκροπίδα  φυλή  (στ.  26‐35),  τη  βουλή  (στ.  36‐44),  το 
δήμο της Ελευσίνος (στ. 45‐51) και το δήμο του Αθμονού (στ. 52‐63). 

Αναφορικά  με  το  σωφρονιστή103,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η 
ρήτρα σχετικά με τη λογοδοσία του (στ. 42‐43: ἐπε[ιδὰν τὰ]|ς εὐθύνας δῶι) 
εισάγεται στο τιμητικό ψήφισμα της βουλής, γεγονός που υποδηλώνει ότι 
ο αξιωματούχος δεν είχε ακόμη λογοδοτήσει, όταν ψηφίστηκε η απόδοση 
τιμών από τη βουλή. Παρά όμως το γεγονός ότι, πριν από το ψήφισμα της 
βουλής,  είχε  ψηφισθεί  η  απόδοση  τιμής  στο  σωφρονιστή  από  την 
Πανδιονίδα  φυλή,  η  ρήτρα  έχει  εισαχθεί  μόνο  στο  ψήφισμα  της  βουλής 
(στ.  42‐43)  και  όχι  και  στο  προγενέστερο  ψήφισμα  της  φυλής.  Αυτή  η 
διαφορά  θα  πρέπει  να  αποδοθεί  στο  γεγονός  ότι  ο  σωφρονιστής,  που 
οριζόταν σε επίπεδο πόλης, θεωρείτο ὑπεύθυνος μόνο σε επίπεδο πόλης. 
Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  τίποτε  δεν  υποχρέωνε  την  Πανδιονίδα  φυλή  να 
εισαγάγει  στο  ψήφισμα  της  τη  ρήτρα  σχετικά  με  την  επικείμενη 
λογοδοσία  του  αξιωματούχου  και,  έτσι,  να  αναβάλει  την  απόδοση  των 
τιμών σε αυτόν. 
                                                 
97 IG II2 1183, post 340 π.Χ. 
98 SEG  22 (1967) 117, ca 330 π.Χ. 
99 IG II2 1174, 368/7 π.Χ. και SEG  42 (1992) 112, ca 360 π.Χ. 
100 SEG 33 (1983) 147, 380/375 π.Χ. Σημειωτέον, ο όρος ἀρχαί, στην επιγραφή από το δήμο 
του Θορικού, χρησιμοποιείται, με μια γενικότερη έννοια, ως όρος ταυτόσημος με τον όρο 
ἄρχων. Στην επιγραφή δηλώνεται ότι και όλοι οι αιρετοί τοπικοί αξιωματούχοι, δηλαδή 
και  οι  αξιωματούχοι  που  ορίζονταν  μέσω  χειροτονίας  και  όχι  μόνο  οι  κληρωτοί,  θα 
θεωρούνταν ὑπεύθυνοι (στ. 64‐65: ὅσαι δ’ ἂν ἀρχαὶ αἱρεθῶσιν ὑπευθύνος ε ͂ναι ἁπάσα[ς]). 
101 Οφείλω αυτή την επισήμανση στον Π. Πασχίδη. 
102  Reinmuth,  Ephebic  Inscriptions,  αρ.  2.  (=IG  II²  1156  +  Add.  S.  672).  Η  επιγραφή 
χρονολογείται από τον Reinmuth στα 334/3 π.Χ. Ωστόσο, θα πρέπει να γίνει αποδεκτή η 
άποψη  του  K.  Clinton  που  την  χρονολογεί  στα  333/2  π.Χ.,  καθώς,  μεταξύ  άλλων, 
επισημαίνει  ότι  οι  έφηβοι  τιμώνταν συνήθως το 2ο  έτος  της θητείας  τους,  γεγονός που 
σημαίνει  ότι  στο  ψήφισμα  χρησιμοποιείται  το  όνομα  του  άρχοντος  επί  του  οποίου 
ενεγράφησαν στους καταλόγους των εφήβων, δηλαδή του προηγούμενου έτους σε σχέση 
με  την  επιγραφή.  Βλ. K. Clinton,  “The Ephebes  of Kekropis  of  333/2  at Eleusis”, AE  127 
(1988) 19‐30. 
103 Για το σωφρονιστή βλ. Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 42 και Rhodes, CAAP, 505. 
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Συνοψίζοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, μετά τη συνεκτίμηση 
των  στοιχείων  που  συνεπάγονται  τόσο  ο  οριζόντιος  διαχωρισμός, 
ὑπεύθυνοι‐ἀρχαὶ και ὑπεύθυνοι‐αξιωματούχοι βάσει ψηφισμάτων, όσο και 
ο  κάθετος  διαχωρισμός,  ὑπεύθυνοι  σε  επίπεδο  πόλης  και  ὑπεύθυνοι  σε 
επίπεδο  δήμων,  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  αριθμός  των  Αθηναίων 
αξιωματούχων  που  όφειλαν  να  αποδώσουν  εὔθυναν  με  το  πέρας  της 
θητείας τους ήταν εξαιρετικά μεγάλος. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του M. H. Hansen104,  ο  αριθμός  των  ἐνδήμων  ἀρχῶν  ανερχόταν  σε  700, 
αριθμός  που  ισοδυναμούσε  με  περίπου  1.200  αξιωματούχους  (700  ἀρχαὶ 
και 500 βουλευτές). Σε αυτούς θα πρέπει, ακόμη, να συνυπολογιστούν οι 
έκτακτες  ἀρχαί,  όπως  οι  τειχοποιοὶ  και  οι  ἀποστολεῖς105,  αλλά  και 
άγνωστος  αριθμός  ὑπερορίων  ἀρχῶν106,  δηλαδή  αξιωματούχων  που 
θήτευαν  εκτός  Αθηνών.  Επιπρόσθετα,  ο  αριθμός  των  ὑπευθύνων 
αξιωματούχων  που  αναλάμβαναν,  βάσει  ψηφίσματος  του  αθηναϊκού 
δήμου, να επιτελέσουν κάποιο δημόσιο έργο ad hoc είναι μεν αδύνατο να 
προσδιοριστεί, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ήταν εξαιρετικά μεγάλος. 
Σε  αυτούς,  τέλος,  θα  πρέπει  να  προστεθούν  και  όλοι  οι  τοπικοί 
αξιωματούχοι  που  εξουσιοδοτούνταν  βάσει  τοπικών  ψηφισμάτων  με 
κάποιο  δημόσιο  καθήκον.  Συνεπώς,  δε  θα  ήταν  υπερβολή  να 
ισχυριστούμε  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  των  Αθηναίων 
αξιωματούχων όφειλε να αποδώσει εὔθυναν. 

Η  ανωτέρω  διαπίστωση  οδηγεί,  ακόμη,  στο  συμπέρασμα  ότι  η 
εὔθυνα, ως μέσο άσκησης ελέγχου, αφορούσε όλους τους Αθηναίους που 
αναλάμβαναν  κάποιο  δημόσιο  καθήκον  βάσει  των  αποφάσεων  των 
πολιτικών ομάδων στις οποίες ανήκαν. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι 
η  εὔθυνα  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  μια  διαδικασία  που  αφορούσε 
περισσότερους  Αθηναίους  αξιωματούχους  από  κάθε  άλλη  διαδικασία 
ελέγχου.  Αυτή  η  έκταση  της  διαδικασίας  δεν  μπορεί  παρά  να  θεωρηθεί 
και  δηλωτική  της  σημασίας  του  θεσμού  για  το  πολιτικό  σύστημα  της 
περιόδου. 

                                                 
104 M. H. Hansen,  “Seven Hundred Archai  in  Classical Athens”,  GRBS  22  (1980)  166  και 
Hansen, Athenian Democracy, 239‐240. 
105 Βλ. M. H. Hansen, “Seven hundred Archai in Classical Athens”, GRBS 22 (1980) 154. 
106  Ο  αριθμός  των  αξιωματούχων  αυτών  δε  δύναται  να  προσδιοριστεί  με  ασφάλεια.  Ο 
αριθμός  που  παραδίδεται  στο  χειρόγραφο  του  Αριστοτέλη  έχει  εξοβελιστεί  από  τους 
εκδότες,  καθώς  όλοι  θεωρούν  ότι  πρόκειται  για  λάθος  κάποιου  γραφέα,  ο  οποίος 
επανέλαβε τον αριθμό που αναφέρεται για τους αξιωματούχους εντός της πόλεως. Βλ. 
Rhodes, CAAP, 304‐305. Πάντως,  όπως  επισημαίνει  ο Hansen  (“Seven hundred Archai  in  
Classical  Athens”,  GRBS  22  (1980)  153‐154  και  Athenian  Democracy,  240),  τον  4ο  αι.,  οι 
Αθηναίοι αξιωματούχοι που βρίσκονταν σε υπηρεσία εκτός Αθηνών ήταν πολύ λιγότεροι 
από ό, τι τον 5ο αι., την περίοδο της πρώτης Αθηναϊκής συμμαχίας.  
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3.3) Η διαδικασία της απόδοσης εὐθύνης 
 
 
 
 
 

Ποια όμως ήταν επακριβώς η διαδικασία της εὐθύνης στην πόλη και 
στους  αθηναϊκούς  δήμους,  από  ποιους  διεξαγόταν  και  ποιες  ήταν  οι 
επιπτώσεις  που  θα  μπορούσε  να  έχει  για  τους  αξιωματούχους  που 
εξετάζονταν; 

Σε αυτά τα ερωτήματα προσπάθησαν να δώσουν απάντηση οι A. R. 
W.  Harrison107,  D. M. MacDowell108  και M.  H.  Hansen109,  συζητώντας  τα 
βασικότερα  σημεία  της  διαδικασίας  στην  πόλη,  και  ο  D. Whitehead110, 
συζητώντας  την  εὔθυναν  σε  επίπεδο  δήμων.  Στις  συζητήσεις  τους, 
ωστόσο, δε συνεκτιμώνται τα στοιχεία από τις γραμματειακές πηγές και 
τα  στοιχεία  από  τις  επιγραφικές  μαρτυρίες,  ώστε  να  εξακριβωθεί  η 
ορθότητα  των  πληροφοριών  και  να  συμπληρωθούν  τα  κενά  που 
εντοπίζονται  στην  έρευνα.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  οι  σημαντικές 
επιγραφικές μαρτυρίες που δίδουν στοιχεία για τη διεξαγωγή της εὐθύνης 
σε  επίπεδο  δήμων  αγνοούνται  από  όσους  μελετούν  την  εὔθυναν  στην 
πόλη,  ενώ,  από  την άλλη,  στη  συζήτηση  του θεσμού σε  επίπεδο  δήμων, 
πραγματοποιείται μόνο μια γενική σύγκριση της τοπικής διαδικασίας με 
τη διαδικασία στην πόλη. 

Στην  ενότητα  αυτή  θα  προσπαθήσουμε  να  ελέγξουμε  και  να 
συμπληρώσουμε  τις  πραγματείες  των  μελετητών,  παραβάλλοντας  και 
συνεκτιμώντας  τα  στοιχεία  από  τις  γραμματειακές  και  επιγραφικές 
πηγές,  ώστε  να  διαφωτιστεί  πλήρως  η  διαδικασία  της  λογοδοσίας  σε 
επίπεδο πόλης και σε  επίπεδο  δήμων.  Επιπλέον,  θα προσπαθήσουμε να 
διαφωτίσουμε  επιμέρους  πτυχές  της  διαδικασίας  στην  πόλη  που  δεν 
εξετάστηκαν  λεπτομερώς από  τους  μελετητές,  όπως  οι  διαφοροποιήσεις 
αναφορικά  με  το  χρόνο  διεξαγωγής  της  εὐθύνης  των  υπόλογων 
αξιωματούχων και οι διαφορές ανάμεσα στα δύο στάδια της εὐθύνης111. 
  Προκειμένου  να  διασαφηνιστεί  πλήρως  ο  τρόπος  διεξαγωγής  της 
εὐθύνης θα πρέπει αρχικώς να εξεταστούν αναλυτικά όλες οι πτυχές της 
εὐθύνης στην πόλη και, στη συνέχεια, η διαδικασία να παραβληθεί με την 
εὔθυναν  σε  επίπεδο  δήμων.  Μια  τέτοιου  είδους  εξέταση  δύναται  να 
                                                 
107 Harrison, Law of Athens. II, 208‐211. 
108 MacDowell, Law, 170‐172. 
109 Hansen, Athenian Democracy, 222‐224. 
110 Whitehead, Demes, 116‐119. 
111 Μια τέτοιου είδους μελέτη δύναται, ακόμη, να δώσει απάντηση στον ισχυρισμό του M. 
Piérart  (βλ.  “LES  ΕΥΘΥΝΟΙ”,  572‐573)  ότι,  τον  4ο  αι.,  το  δεύτερο  στάδιο  της  εὐθύνης, 
δηλαδή ο έλεγχος που διεξαγόταν ενώπιον των ευθύνων, κατέληξε να είναι τυπικός. 
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οδηγήσει στο σχηματισμό μιας ολοκληρωμένης εικόνας για το θεσμό και 
τη λειτουργία του στα πλαίσια της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου αι. 

Ξεκινώντας από το ζήτημα του χρόνου διεξαγωγής της εὐθύνης, θα 
πρέπει  να  επισημανθεί  ότι,  στα  χωρία  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας112  όπου 
συζητώνται  οι  αρμοδιότητες  των  λογιστών  και  των  ευθύνων αναφορικά 
με  τη  διεξαγωγή  της  εὐθύνης,  δε  δηλώνεται  ο  χρόνος  διεξαγωγής  της 
διαδικασίας.  Το  μόνο  που  αναφέρεται  είναι  ότι  ενώπιον  των  λογιστών 
αποδίδουν  λόγο  όλοι  όσοι  θήτευσαν  σε  κάποια  ἀρχή  (πρὸς  οὓς  [τοὺς 
λογιστὰς] ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄρξαντας λόγον ἀπενεγκεῖν). Η 
χρήση της μετοχής αορίστου ἄρξαντας στο σημείο αυτό αποτελεί τεκμήριο 
ότι  η  εὔθυνα  των  αξιωματούχων  λάμβανε  χώρα  μετά  το  πέρας  της 
θητείας τους, όπως υποστηρίζεται από τους A. R. W. Harrison113 και D. M. 
MacDowell114.  Αυτή  η  επισήμανση  των  ερευνητών  όμως  δε  δίδει  σαφή 
απάντηση  στο  ζήτημα  του  χρόνου  διεξαγωγής  της  εὐθύνης,  αλλά 
μεταθέτει μόνο το ζήτημα στη διευκρίνιση του χρόνου ολοκλήρωσης της 
θητείας  των  Αθηναίων  αξιωματούχων,  δηλαδή  στη  διασάφηση  του 
χρόνου  εκλογής  τους  και  στη  διευκρίνιση  της  χρονικής  διάρκειας  της 
θητείας τους. 

Τα  ζητήματα  αυτά  διερευνώνται  γενικά  από  τον M. H. Hansen115. 
Ωστόσο,  ο  μελετητής,  αν  και  αναγνωρίζει  διάφορες  παραμέτρους  στον 
τρόπο εκλογής των διαφόρων ἀρχῶν, δεν επισημαίνει τις επιπτώσεις που 
έχουν αυτές αναφορικά με την απόδοση της εὐθύνης των αξιωματούχων. 
Στο  σημείο  αυτό  θα  προσπαθήσουμε  αφενός  μεν  να  ελέγξουμε  την 
ορθότητα  των  ισχυρισμών  του,  αφετέρου  δε  να  τους  συμπληρώσουμε, 
όπου αυτό είναι αναγκαίο. 

Όπως  ήδη  επισημάνθηκε,  ὑπεύθυνοι  αξιωματούχοι  σε  επίπεδο 
πόλης  και  δήμου θα πρέπει  να θεωρηθούν  ότι  ήταν  όχι  μόνο  όσοι  ήταν 
ἀρχαί, αλλά και όλοι οι αξιωματούχοι που θήτευαν σε διάφορα αξιώματα 
και επιτελούσαν κάποιο έργο δημοσίας φύσεως, είτε αυτοί διαχειρίζονταν 
δημόσια χρήματα είτε όχι. 

Ο τρόπος εκλογής και η διάρκεια της θητείας της δεύτερης ομάδας 
αξιωματούχων ποίκιλλε. Επρόκειτο για πολίτες που είχαν εκλεγεί βάσει 
κάποιου ψηφίσματος και προκειμένου να επιτελέσουν ένα ορισμένο έργο 
συγκεκριμένης  διάρκειας,  με  το  πέρας  του  οποίου  όφειλαν  και  να 
αποδώσουν  εὔθυναν.  Ενδεικτική  αναφορικά  με  την  εὔθυναν  αυτών  των 
αξιωματούχων  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  η  περίπτωση  της  εὐθύνης  του 
Αισχίνη το 346 π.Χ., όταν ο ρήτορας θήτευσε ως πρεσβευτής στη δεύτερη 

                                                 
112 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.3‐4 και 54.2. 
113 Harrison, Law of Athens. II, 209. 
114 MacDowell, Law, 170. 
115 Hansen, Athenian Democracy, 222‐224. 
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πρεσβεία προς  το βασιλιά Φίλιππο. Όπως αφηγείται ο Δημοσθένης116,  οι 
πρέσβεις  επέστρεψαν  στην Αθήνα  στις  13  Σκιροφοριώνος  και  ανέφεραν 
τα πεπραγμένα τους στη βουλή στις 15 και στην εκκλησία του δήμου στις 
16  του  ίδιου  μήνα.  Κατόπιν  και  εντός  ορισμένου  σύντομου  χρονικού 
διαστήματος, παρουσιάστηκαν  ενώπιον των λογιστών και  των  ευθύνων. 
Όπως  λοιπόν  επισημαίνεται  και  από  τον M. H. Hansen117,  οι  υπόλογοι 
αξιωματούχοι  αυτής  της  ομάδας  θα  πρέπει  να  απέδιδαν  εὔθυναν 
οποτεδήποτε ολοκλήρωναν τη θητεία τους, δηλαδή καθ’ όλη τη διάρκεια 
του έτους. 

Στην  περίπτωση  των  αξιωματούχων‐ἀρχῶν,  μπορούν  να 
διακριθούν  ορισμένες  εκδοχές  σχετικά  με  το  χρόνο  εκλογής  και  τη 
διάρκεια της θητείας τους. Καταρχάς, οι αξιωματούχοι αυτοί θα πρέπει να 
διακριθούν  σε  δύο  υποομάδες:  τους  αξιωματούχους  που  ορίζονταν  με 
κλήρωση και αυτούς που ορίζονταν με χειροτονία. 

Σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  του  Αισχίνη118,  οι  υποψήφιοι  για  τα 
κληρωτά  αξιώματα  που  θεωρούνταν  ἀρχαὶ  επιλέγονταν  μέσω  μιας 
κληρώσεως  που  διενεργείτο  στο  Θησείο  υπό  την  εποπτεία  των 
θεσμοθετών.  Αυτή  η  κλήρωση  δε  διευκρινίζεται  πότε  ακριβώς  λάμβανε 
χώρα, αλλά θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μάλλον διενεργούνταν λίγο πριν 
το τέλος του έτους (πιθανότατα την έβδομη πρυτανεία ή λίγο αργότερα), 
ώστε να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για να περάσουν οι υποψήφιοι 
από δοκιμασίαν μετά την εκλογή τους119. 

Αναφορικά  με  την  εκλογή  των  χειροτονητών  αξιωματούχων‐
ἀρχῶν,  η  Ἀθηναίων  Πολιτεία  παρέχει  συγκεκριμένες  πληροφορίες  μόνο 
για την εκλογή των στρατιωτικών αξιωματούχων οι οποίοι δηλώνεται ότι 
εκλέγονταν  απευθείας  με  ψηφοφορία  (ἀρχαιρεσία)  στην  εκκλησία  του 
δήμου.  Αυτή  η  ψηφοφορία  λάμβανε  χώρα  όσο  το  δυνατόν πιο  γρήγορα, 
μετά την έκτη πρυτανεία, εξασφαλίζονταν ευνοϊκοί οιωνοί120. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, καθώς και το γεγονός ότι αυτοί 
οι αξιωματούχοι‐ἀρχαὶ που ορίζονταν στο τέλος του έτους είχαν ενιαύσια 
θητεία121, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να γίνει αποδεκτός 
ο  ισχυρισμός  του M. H. Hansen  ότι  η  εὔθυνα  αυτών  των  αξιωματούχων 
λάμβανε  χώρα  στους  πρώτους  δύο  μήνες  του  έτους,  δηλαδή  τους  μήνες 

                                                 
116  Δημοσθένης,  Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  17  και,  κυρίως,  58.  Βλ.,  ακόμη, MacDowell, 
Demosthenes.  (Oration  19),  ad.  loc.  Για  τα  γεγονότα  βλ.  και  Ed. M. Harris,  Aeschines  and 
Athenian  Politics,  Oxford  1995,  89‐94  και  τη  σχετική  αναφορά  στην  εισαγωγή  του 
MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 19.  
117 Hansen, Athenian Democracy, 223. 
118 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 13.  Βλ.  και R. B. Richardson, Aeschines. Against Ctesiphon 
(On the Crown, Boston 1889, ad loc. 
119 Hansen, Athenian Democracy, 220 και 231‐232. 
120 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 44.4. Βλ. και Rhodes, CAAP, 535‐537. 
121 Hansen, Athenian Democracy, 230. 
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Εκατομβαιώνα  και  Μεταγειτνιώνα  (Ιούλιο‐Αύγουστο  και  Αύγουστο‐
Σεπτέμβριο)122.  Σύμφωνα  με  το  μελετητή,  ο  χρόνος  διεξαγωγής  της 
εὐθύνης  αυτών  των  αξιωματούχων  δε  μεταβαλλόταν,  ακόμη  και  εάν  η 
θητεία  τους  είχε,  για  κάποιο  λόγο,  τερματιστεί  προτού  συμπληρωθεί  το 
έτος123. 

Αυτό  το  σχήμα  εκλογής  και  θητείας  δεν  μπορεί  να  θεωρηθεί  ότι 
τηρείτο σε όλες τις περιπτώσεις, καθώς υπήρχαν αξιωματούχοι‐ἀρχαί, με 
ενιαύσια θητεία, οι οποίοι όμως δεν εκλέγονταν την ίδια χρονική περίοδο 
με  τους  υπόλοιπους  αξιωματούχους‐ἀρχάς,  δηλαδή  λίγο  πριν  από  το 
τέλος του έτους124. Όπως επισημαίνει ο M. H. Hansen, οι αξιωματούχοι που 
ήταν επιφορτισμένοι με την εκπαίδευση των εφήβων εκλέγονταν, αφότου 
είχε  αρχίσει  το  νέο  έτος,  και  αναλάμβαναν  τα  καθήκοντά  τους, 
πιθανότατα,  το μήνα Βοηδρομιώνα  (τον τρίτο μήνα του έτους)125. Αυτή η 
παρατήρηση  σημαίνει,  κατ’  επέκταση,  ότι  οι  αξιωματούχοι  αυτοί  δε  θα 
είχαν ολοκληρώσει το έτος της θητείας τους την ίδια χρονική περίοδο με 
τους  υπόλοιπους  αξιωματούχους  και,  συνεπώς,  και  δε  θα  απέδιδαν 
εὔθυναν  τους μήνες Εκατομβαιώνα και Μεταγειτνιώνα, αλλά, αργότερα, 
όταν θα συμπλήρωναν ένα έτος θητείας. 

Περισσότερο  ιδιάζουσες  θα  πρέπει  να  θεωρηθούν  οι  περιπτώσεις 
των αξιωματούχων που θήτευαν σε αξιώματα τα οποία έχει υποστηριχθεί 
ότι  είχαν  διάρκεια  παραπάνω  από  ένα  έτος.  Στην  Ἀθηναίων  Πολιτείαν 
μνημονεύονται  τρεις  αξιωματούχοι  των  οποίων  η  θητεία  έχει 
υποστηριχθεί  ότι  θα  μπορούσε  να  είναι  τετραετής126.  Πρόκειται  για  τον 
                                                 
122 Hansen, Athenian Democracy, 223.  
123 Hansen, Athenian Democracy, 223. 
124 Hansen, Athenian Democracy, 234. 
125 Hansen, Athenian Democracy, 234. 
126 Υπέρ της άποψης ότι η θητεία των εν λόγω αξιωματούχων ήταν τετραετής τάσσεται ο 
Hansen  (Athenian Democracy,  234),  η  Schwenk  (Athens,  αρ.  28,  σελ.  146‐151),  καθώς  και  η 
Βεληγιάννη‐Τερζή (“Belobigung und Bekränzung”, 247). Η Βεληγιάννη‐Τερζή, συζητώντας 
την περίπτωση του επιμελητή των κρηνών Πυθέα στην επιγραφή  IG  II2 338, επισήμανε 
ότι  δεν  μπορεί  να  δοθεί  κατηγορηματική  απάντηση  για  το  πότε  απέδωσε  εὔθυναν  ο 
Πυθέας,  αλλά,  όπως  υποστήριξε,  θα πρέπει  πιθανότατα  να πέρασε  από  εὔθυναν  πριν 
από τη λήξη της θητείας του. 
Από  την  άλλη,  ο  Kahrstedt  (Magistratur,  174‐175)  διατύπωσε  την  άποψη  ότι  οι 
αξιωματούχοι θα απέδιδαν μονάχα λόγον στο τέλος κάθε έτους της θητείας τους, ενώ η 
εξέταση  ενώπιον  των  ευθύνων  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  εξέπιπτε.  Από  τη  στιγμή, 
όμως,  που  αναγνωρίζεται  το  ενδεχόμενο  της  εξέτασης  ενώπιον  των  λογιστών,  δεν 
υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι δε θα εξετάζονταν και ενώπιον των ευθύνων. 
Επιπλέον, ο Kahrstedt υποστήριξε ότι αντίστοιχη διαδικασία με αυτή που τηρούνταν για 
τους αξιωματούχους τετραετούς θητείας θα πρέπει να θεωρηθεί ότι  ίσχυε και για τους 
στρατηγούς.  Αντίθετα,  ο  Harrison  (Law  of  Athens.  II,  15)  υποστήριξε  ότι  οι  στρατηγοί 
μπορούσαν να κληθούν για να λογοδοτήσουν οποιαδήποτε στιγμή της θητείας τους. Το 
γεγονός  ότι  οι  αξιωματούχοι  αυτοί  επανεκλέγονταν  δεν  ακυρώνει  το  γεγονός  ότι  το 
αξίωμα  στο  οποίο  θήτευαν  είχε  ετήσια  διάρκεια.  Συνεπώς,  δεν  υπάρχει  λόγος  να  μην 
απέδιδαν εὔθυναν, στο τέλος κάθε έτους. 
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ταμία  του  στρατιωτικού,  τους  αξιωματούχους  που  θήτευαν  ἐπὶ  τὸ 
θεωρικὸν  και  τον  επιμελητή  των  κρηνών  οι  οποίοι,  στο  κείμενο  της 
Ἀθηναίων  Πολιτείας127,  δηλώνεται  ότι  θήτευαν  από  Παναθήναια  σε 
Παναθήναια (ἐκ Παναθηναίων εἰς Παναθήναια). Αυτές οι ἀρχαὶ ορίζονταν 
με  χειροτονία  η  οποία  θα  πρέπει  να  λάμβανε  χώρα  μετά  τη  χειροτονία 
των στρατιωτικών αξιωματούχων128. 

Ωστόσο,  όπως  επεσήμαναν  οι W. S. Ferguson  και P.  J. Rhodes129,  ο 
χρονικός  προσδιορισμός  στο  κείμενο  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  (ἐκ 
Παναθηναίων εἰς Παναθήναια) δε δηλώνει, κατ’ ανάγκη, ότι τα αξιώματα 
αυτά  είχαν  τετραετή  διάρκεια,  καθώς  ο  ίδιος  χρονικός  προσδιορισμός 
χρησιμοποιείται σε επιγραφές για να δηλωθεί το χρονικό διάστημα ενός 
έτους.  Κατά  συνέπεια,  οι  μελετητές  υποστήριξαν  ότι  οι  αξιωματούχοι 
αυτοί δε διέφεραν από τις υπόλοιπες ἀρχὰς αναφορικά με τη διάρκεια της 
θητείας τους. 

Η  άποψη  αυτή  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  πιθανότερη,  καθώς  η 
διάκριση  που  φαίνεται  ότι  γίνεται  σε  αυτό  το  σημείο  αφορά  μάλλον  το 
διαφορετικό τρόπο εκλογής (χειροτονία) και το διαφορετικό προσδιορισμό 
της  διάρκειας  της  θητείας  των  αξιωματούχων,  δηλαδή  με  γνώμονα  το 
παναθηναϊκό  έτος,  παρά  τη  διαφορετική  χρονική  διάρκεια  της  θητείας 
τους. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  εὔθυναι 
αποδίδονταν  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του  έτους.  Λαμβάνοντας  μάλιστα 
υπόψη  το  γεγονός  ότι  στην  Αθήνα  οι  ίδιοι  οι  πολίτες  αναλάμβαναν  να 
υπηρετήσουν την πόλη τους θητεύοντας στις διάφορες διοικητικές θέσεις, 
θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  υποθέσεις  λογοδοσίας  θα  πρέπει  να 
ανέκυπταν ακόμη και σχεδόν κάθε μήνα. 

Επιπρόσθετα,  σε  μια  σημαντική  διαπίστωση  προβαίνει  ο  M.  H. 
Hansen  από  την  παραβολή  της  χρονικής  περιόδου,  κατά  την  οποία  η 
πλειοψηφία  των  αξιωματούχων‐ἀρχῶν  καλούνταν  να  λογοδοτήσει, 
δηλαδή  τους  δύο  πρώτους  μήνες  του  νέου  έτους,  Εκατομβαιώνα  και 
Μεταγειτνιώνα, και της χρονικής περιόδου, κατά την οποία τελούνταν οι 
κληρώσεις των υποψηφίων ἀρχῶν του νέου έτους, δηλαδή λίγο πριν από 
το  τέλος  του  έτους,  πιθανότατα  την  έβδομη  πρυτανεία  ή  αργότερα.  Για 
την ακρίβεια, ο μελετητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, κατ΄ αυτόν τον 

                                                 
127 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 43.1. 
128 Hansen, Athenian Democracy, 234. 
129 W. S. Ferguson, Hellenistic Athens. An Historical Essay, New York 19692, 474‐475 και Rhodes, 
CAAP,  517  και,  κυρίως,  Boule,  235‐237  (όπου  συζητώνται  και    οι  παλαιότερες  απόψεις 
σχετικά  με  το  θέμα).  Η  Schwenk  (Athens,  αρ.  28,  σελ.  150)  υποστηρίζει  την  εκδοχή  της 
τετραετούς θητείας αλλά με ετήσια λογοδοσία των αξιωματούχων. Αντίθετα, ο Rhodes 
(Boule, 237), παρόλο που υποστηρίζει ότι τα αξιώματα είχαν ενιαύσια θητεία, θεωρεί ότι, 
σε  περίπτωση  που  γίνει  αποδεκτή  η  εκδοχή  της  τετραετούς  θητείας,  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί ότι οι αξιωματούχοι απέδιδαν εὔθυναν μετά το τέλος της τετραετίας. 
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τρόπο, οι απερχόμενοι αξιωματούχοι‐ἀρχαὶ στερούνταν της δυνατότητας 
να  θέσουν  υποψηφιότητα  για  κάποια  άλλη  ἀρχή,  το  αμέσως  επόμενο 
έτος130, καθώς δε θα είχαν λογοδοτήσει, όταν διενεργούνταν οι κληρώσεις 
των υποψηφίων στο Θησείο. 

Αυτή  η  επισήμανση  καταδεικνύει  τη  σημασία  της  εὐθύνης  στα 
πλαίσια  του  πολιτικού  συστήματος,  καθώς  θεωρείτο  αναγκαία 
προκειμένου να μπορέσει κάποιος αξιωματούχος να θητεύσει σε κάποια 
ἀρχή.  Επιπλέον,  ο  περιορισμός  που  ανέκυπτε  εξαιτίας  του  χρόνου 
διεξαγωγής της λογοδοσίας και του χρόνου επιτέλεσης των εκλογών των 
ἀρχῶν ευνοούσε την εναλλαγή περισσότερων πολιτών στα αξιώματα. 

Πόσο  ουσιαστικός  όμως  ήταν  ο  έλεγχος  που  επιτελείτο  κατά  την 
εὔθυναν  και,  ακόμη,  η  εξέταση  που  λάμβανε  χώρα  στα  δύο  στάδια  της 
διαδικασίας θα μπορούσε να θεωρηθεί εξίσου σημαντική; 

Η αναλυτικότερη περιγραφή της εὐθύνης παρέχεται στην Ἀθηναίων 
Πολιτείαν131.  Για  την  ακρίβεια,  η  διαδικασία  φαίνεται  ότι  μπορεί  να 
διακριθεί  σε  δύο στάδια,  ανάλογα με  τους αξιωματούχους που διεξήγαν 
τον  έλεγχο  κάθε  φορά  και  το  είδος  του  ελέγχου  που  επιτελείτο  στους 
υπόλογους.  Σε  ένα  πρώτο  στάδιο,  οι  υπόλογοι  κατέθεταν  γραπτό 
απολογισμό  (λόγον)  οικονομικής φύσεως, μέσα σε 30 μέρες από τη λήξη 
της  θητείας  τους,  σε  10  λογιστές  που  συνεπικουρούνταν  από  10 
συνηγόρους132,  οι  οποίοι  κληρώνονταν  από  το  σύνολο  του  αθηναϊκού 

                                                 
130  Hansen,  Athenian  Democracy,  232.  Βλ.  Kahrstedt  (Magistratur,  21‐22  και  174),  όπου, 
ανάμεσα στα κωλύματα για την εκλογή ενός υποψηφίου σε κάποια ἀρχή, αναφέρονται 
εκκρεμείς  δίκες  και  δη  η  μη  απόδοση  εὐθύνης  για  παλαιότερο  αξίωμα.  Ωστόσο,  η 
διαφοροποίηση  ανάμεσα  σε  λόγους  και  εὐθύναι,  που  πραγματοποιείται  από  τον 
Kahrstedt δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει ερείσματα. Εξάλλου, η μαρτυρία της Ἀθηναίων 
Πολιτείας  παρουσιάζει  την  εὔθυναν  ως  μια  διαδικασία  διττής  φύσεως  και  όχι  δύο 
αυτόνομα στάδια. 
131 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.3‐4 και 54.2. Ακόμη βλ. και Rhodes, CAAP, 561 και 
597‐599. 
132  Αριστοτέλης,  Ἀθηναίων  Πολιτεία,  54.2.  Ο  χρονικός  προσδιορισμός  των  30  ημερών 
υποστηρίζεται από τους Rhodes, CAAP, 562 και MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 17.  
Θα  πρέπει  να  σημειωθεί  ότι,  σε  ορισμένα  χειρόγραφα  του  λόγου  του  Αισχίνη  Κατὰ 
Κτησιφῶντος στην παράγραφο 15 (βλ. R. B. Richardson, Aeschines. Against Ctesiphon (On the 
Crown,  Boston  1889,  ad.  loc.),  αναφέρεται  και  κάποιος  γραμματέας:  λόγον  καὶ  εὐθύνας 
ἐγγράφειν  πρὸς  τὸν  γραμματέα  καὶ  τοὺς  λογιστάς.  Αναφορικά  με  τη  μνεία  του 
γραμματέα στο χωρίο, ο Harrison (Law of Athens. II, 29 υποσημ. 1) εικάζει, με επιφύλαξη, 
ότι  η  μνεία  στο  γραμματέα  θα  μπορούσε  να  σημαίνει  ότι  κάποιο  αντίγραφο  του 
εγγράφου  κατατίθεται  στο  Μητρῷον,  κατ’  αναλογία  της  πρακτικής  του  3ου  αι.  π.Χ. 
Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν μπορεί να υιοθετηθεί ελλείψει σχετικών μαρτυριών. Η άποψη 
που διατυπώνεται από τον Richardson ότι πρόκειται για τον γραμματέα που ήλεγχε τους 
λογιστές και ανέφερε στην εκκλησία του δήμου δεν υποστηρίζεται με επιχειρήματα από 
το  μελετητή  και,  συνεπώς,  δεν  μπορεί  να  υιοθετηθεί.  Ο Piérart  («LES  ΕΥΘΥΝΟΙ”,  567) 
υποστηρίζει ότι η αναφορά στο γραμματέα θα πρέπει να συνδεθεί με την κατάθεση του 
οικονομικού  απολογισμού  από  τους  υπόλογους  αξιωματούχους,  απορρίπτοντας  (βλ. 
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δήμου.  Αυτοί  οι  10  λογιστές  θα  πρέπει  να  διακριθούν  από  τους  10 
λογιστές133  που  κληρώνονταν  από  το  σύνολο  των  βουλευτών,  ένας  από 
κάθε φυλή, και διενεργούσαν, σε κάθε πρυτανεία, οικονομικό έλεγχο επί 
των αξιωματούχων134. Μάλιστα,  σύμφωνα με  τον P.  J. Rhodes135,  αυτό  το 
σώμα των 10 λογιστών απαντά για πρώτη φορά τον 4ο αι., γεγονός που θα 
πρέπει, πιθανότατα, να ενταχθεί στις αλλαγές που ακριβώς επήλθαν την 
επαύριο της αποκατάστασης της δημοκρατίας στην Αθήνα. 

Από  αυτό  το  στάδιο  ήταν  υποχρεωμένοι  να  περάσουν  όλοι  οι 
υπόλογοι  αξιωματούχοι.  Όπως  επισημαίνει  ο  Αισχίνης136,  ακόμη  και 
εκείνοι  που  δεν  είχαν  διαχειριστεί  δημόσια  χρήματα  όφειλαν,  βάσει 
νόμου, να συντάξουν γραπτή δήλωση, με την επισήμανση ότι δεν έλαβαν, 
αλλά  ούτε  και  δαπάνησαν  δημόσια  χρήματα.  Συνεπώς,  θα  πρέπει  να 
απορριφθεί  ο  ισχυρισμός  του  S.  C.  Todd137  ‐  ο  οποίος,  σημειωτέον,  δε 
συζητά το σχετικό χωρίο του Αισχίνη ‐ ότι όσοι δε διαχειρίστηκαν δημόσια 
χρήματα είναι πιθανόν να εξαιρούνταν από το πρώτο στάδιο της εὐθύνης. 
Μάλιστα,  στις  περιπτώσεις  των  αξιωματούχων  που  δε  διαχειρίστηκαν 
δημόσια  χρήματα,  η  απόδοση  οικονομικού  απολογισμού  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί  ότι  αποσκοπούσε  στον  έλεγχο  των  αξιωματούχων  για 
δωροδοκία138. 

Μάλιστα,  το  έγγραφο  που  συνέτασσαν  οι  αξιωματούχοι  που  δεν 
είχαν  διαχειριστεί  δημόσια  χρήματα  θα  μπορούσε,  πιθανότατα,  να 
θεωρηθεί ότι λειτουργούσε, κατά κάποιον τρόπο, ως υπεύθυνη δήλωση η 
                                                                                                                                            
σχετικά, στην ίδια σελίδα, την υποσημείωση 178) όμως τη θεωρία ότι ο γραμματέας που 
αναφέρεται ήταν ο γραμματέας των λογιστών.  
Αξίζει να σημειωθεί ότι στη φράση αυτή μάλλον έχουμε μια περίπτωση του σχήματος 
χιαστού,  δηλαδή  το  λόγος  αναφέρεται  στο  λογιστὰς  και  το  εὐθύνας  στο  γραμματέα. 
Επομένως,  σε  περίπτωση  που  γίνει  αποδεκτή  η  μνεία  στο  γραμματέα,  θα  πρέπει, 
πιθανότατα,  να  διερευνηθεί  η  σχέση  του  αναφορικά  με  τους  ευθύνους  και  όχι  τους 
λογιστές. 
133  Δυστυχώς,  δεν  υπάρχουν  πηγές  για  τα  κριτήρια  και  την  ακριβή  διαδικασία  που 
ακολουθούνταν,  πέρα  από  την  απλή  μνεία  της  Αθηναίων  Πολιτείας  σε  αυτούς.  Βλ. 
σχετικά Ἀθηναίων Πολιτεία,  48.3.  Για  ένα  σύντομο  σχολιασμό  βλ.  και Hansen, Athenian 
Democracy, 221. Kahrstedt, Magistratur, 171‐173. 
Ωστόσο,  αυτό  δεν  μπορεί  να  υποστηριχθεί  από  τη    στιγμή  μάλιστα  που  οι  εύθυνοι 
προέρχονταν από το σώμα των βουλευτών.  
134  Συνεπώς,  δεν  παραβιαζόταν  και  η  αρχή  ne  bis  in  idem  που  ίσχυε  στο  αττικό  νομικό 
σύστημα. Αυτό υποστήριξαν ο Piérart, “LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 528 και ο Harrison, Law of Athens. 
II, 30‐31. 
135 Rhodes, CAAP, 560 και 598. Επίσης, Rhodes, Boule, 111. 
136 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 22: Ναί, ἀλλ’ ἔστι τις ἄνθρωπος, ὃς οὔτ’ εἴληφεν οὐδὲν τῶν 
δημοσίων  οὔτ’  ἀνήλωκε, προσῆλθε  δὲ πρὸς  τι  τῶν κοινῶν.  Καὶ  τοῦτον ἀποφέρειν  κελεύει 
λόγον  πρὸς  τοὺς  λογιστάς.  Καὶ  πῶς  ὃ  γε  μηδὲν  λαβὼν  μηδ’  ἀναλώσας  ἀποίσει  λόγον  τῇ 
πόλει;  Αὐτὸς  ὑποβάλλει  καὶ  διδάσκει  ὁ  νόμος  ἃ  χρὴ  γράφειν·  κελεύει  γὰρ  αὐτὸ  τοῦτο 
ἐγγράφειν, ὅτι «οὔτ’ ἔλαβον οὐδὲν τῶν τῆς πόλεως οὔτ’ ἀνήλωσα».  
137 S. C. Todd, The Shape of Athenian Law, Oxford 1993, 112‐113. 
138 Αυτό επισημαίνεται και από τον MacDowell, Law, 171. 
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οποία απεδείκνυε ότι ο αξιωματούχος είχε περάσει  το πρώτο στάδιο της 
εὐθύνης  και,  συνεπώς,  δεν μπορούσε  να κατηγορηθεί  ότι  δε  λογοδότησε 
όπως  όφειλε.  Επιπλέον,  αποτελούσε  και  μια  γραπτή  απόδειξη  ότι  οι 
λογιστές  επιτέλεσαν  τα  καθήκοντά  τους  ως  όφειλαν.  Τα  στοιχεία  αυτά 
καταδεικνύουν  ότι  η  εξέταση  ενώπιον  των  λογιστών  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί  ουσιαστική  και  όχι  τυπική,  ακόμη  και  στις  περιπτώσεις  των 
αξιωματούχων που δεν είχαν διαχειριστεί δημόσια χρήματα139. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό στοιχείο, που δεν επισημαίνεται από τους 
M. H. Hansen  και A. R. W. Harrison, αλλά αναγνωρίζεται από τον D. M. 
MacDowell,  είναι  το γεγονός ότι,  εκτός από  τη  διαχείριση  των δημοσίων 
χρημάτων, ενώπιον των λογιστών θα πρέπει να θεωρηθεί ότι μεταξύ των 
θεμάτων  που  εξετάζονταν  ήταν  και  εάν  οι  αξιωματούχοι‐ἀρχαὶ  είχαν 
αποδώσει,  όπως  όφειλαν,  τα  πρόστιμα  που  είχαν  επιβάλει  και,  στη 
συνέχεια, εισπράξει από πολίτες οι οποίοι είχαν διαπράξει αδικήματα που 
σχετίζονταν με τις αρμοδιότητες τους140. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι οι λογιστές εξέταζαν κάθε είδους οικονομική πράξη στην 
οποία προέβη ο αξιωματούχος κατά τη διάρκεια της θητείας του. 

Με  το  πέρας  της  εξέτασης  ενώπιον  των  λογιστών,  ακολουθούσε 
υποχρεωτικά  η  εξέταση  των  πεπραγμένων  των  αξιωματούχων  ενώπιον 
δικαστηρίου  501  δικαστών,  στο  οποίο  προήδρευαν  οι  λογιστές  και 
παρουσίαζαν την υπόθεση οι συνήγοροι, λειτουργώντας εν είδει δημοσίου 
κατηγόρου141. Κατά τη διάρκεια της δίκης, όπως επισημαίνει ο Αισχίνης, ο 
κήρυκας  καλούσε  όποιον  ήθελε  να  υποβάλει  κατηγορία  εναντίον  του 
αξιωματούχου («οὐκ οὖν ἐχρῆν σε, ὦ Δημόσθενες, ἐᾶσαι τὸν τῶν λογιστῶν 
κήρυκα  κηρῦξαι  τὸ  πάτριον  καὶ  ἔννομον  κήρυγμα  τοῦτο,  τὶς  βούλεται 
κατηγορεῖν;»142). 

Ενώπιον  των  λογιστών  θα  πρέπει,  πιθανότατα,  να  θεωρηθεί  ότι 
διατυπώνονταν,  κατά  κύριο  λόγο,  κατηγορίες  οικονομικής  φύσεως143.  Η 
άποψη αυτή επιβεβαιώνεται και από το γεγονός ότι, όπως δηλώνεται στην 
Ἀθηναίων  Πολιτείαν144,  μια  δίκη  που  προέκυπτε,  μετά  από  καταγγελία 
ενώπιον  του  δικαστηρίου  των  501,  μπορούσε  να  καταλήξει  στην 

                                                 
139 Συνεπώς, η άποψη του Kahrstedt  (Magistratur, 175: Dass Beamte, die keine Staatsgelder 
oder Tempelgelder in die Hand bekommen, keine λόγοι im eigentlichen Sinn leisten konnten, 
ergibt sich von selbst) θα πρέπει να απορριφθεί. 
140  Βλ.  D.  M.  MacDowell,  “The  case  of  the  Rude  Soldier”,  Symposion  1993:  Vortäge  zur 
griechischen  und  hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz,  Austria),  “Akten  der 
Gesellschaft  für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte” 10, Köln 1994, 159, αλλά 
και, γενικά, την ανάλυση των στοιχείων του λόγου Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου του Λυσία στην 
ενότητα 3.4.   
141 Rhodes, CAAP, 597. 
142 Αισχίνης, Κατὰ Κτησιφῶντος, 23. 
143 Αυτό υποστηρίζεται από τους Harrison, Law of Athens. II, 29 και 209 και MacDowell, Law, 
171. 
144 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 54.2. 
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καταγγελία  του  αξιωματούχου  για  κλοπή  ή  κατάχρηση  (κλοπή), 
δωροδοκία  (δῶρα)  ή απώλεια  δημοσίων  χρημάτων  εξ αμελείας  (ἀδίκιον), 
δηλαδή σε δίκες για θέματα οικονομικής φύσεως145. 

Στη  συνέχεια,  ακολουθούσε  η  επιβολή  προστίμων  από  το 
δικαστήριο.  Για  τα  αδικήματα  της  κλοπής  ή  κατάχρησης  και  της 
δωροδοκίας,  το  πρόστιμο  αντιστοιχούσε  στο  δεκαπλάσιο  του  ποσού  που 
έκλεψε ή με το οποίο δωροδοκήθηκε ο αξιωματούχος, ενώ για το αδίκημα 
της  απώλειας  δημοσίων  χρημάτων  εξ  αμελείας  η  ποινή  αντιστοιχούσε 
ακριβώς  στο  ποσό  που  ο  αξιωματούχος  είχε  κακοδιαχειριστεί.  Στην 
τελευταία  περίπτωση,  τα  πρόστιμα  που  δεν  αποπληρώνονταν  έως  την 
ένατη  πρυτανεία,  διπλασιάζονταν146.  Εκτός  όμως  από  τις  οικονομικές,  η 
ενοχή  του  αξιωματούχου  μπορούσε  να  έχει  και  σοβαρότατες  πολιτικές 
επιπτώσεις,  καθώς  τόσο  ο  ένοχος,  όσο  και  οι  απόγονοί  του  υφίσταντο 
ἀτιμία, ωσότου αποπληρωθεί το πρόστιμο147. 

Μετά την οικονομική εξέταση, ακολουθούσε, το δεύτερο στάδιο της 
διαδικασίας  (στην  κυριολεξία,  η  εὔθυνα),  κατά  το  οποίο  διεξαγόταν 
εξέταση  των  πεπραγμένων  του  αξιωματούχου  από  10  ευθύνους148.  Οι 
αξιωματούχοι  αυτοί  φαίνεται149  ότι  κληρώνονταν  από  το  σώμα  των  500 
βουλευτών  του  έτους,  ένας  από  κάθε  φυλή,  και  συνεπικουρούνταν  ο 
καθένας  από  δύο  παρέδρους,  οι  οποίοι  φαίνεται  ότι  κληρώνονταν  και 
αυτοί  από  τους  500  βουλευτές.  Τόπος  διεξαγωγής  του  ελέγχου  ήταν  η 

                                                 
145  Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  ο  Rhodes  (CAAP,  598)  αναφέρει  ότι  θα  μπορούσαν  να 
υπάρχουν  και  άλλες  δυνατότητες  καταγγελίας,  εκτός  από  τις  τρεις  περιπτώσεις  που 
αναφέρονται στην Ἀθηναίων Πολιτεία. Ακόμη και εάν η ερμηνεία του είναι σωστή,  δεν 
καταρρίπτει  την  άποψη  ότι  στο  στάδιο  αυτό,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  διατυπώνονταν 
καταγγελίες  οικονομικής  φύσεως.  Αν  λοιπόν  υπάρχουν  ελλείψεις  στη  λίστα  των 
πιθανών καταγγελιών, τότε θα πρέπει, πιθανότατα, να αναζητηθούν στις καταγγελίες 
οικονομικής φύσεως. Το σχετικό λήμμα στον Αρποκρατίωνα  (βλ. Harp. s.v. ἀλογίου) δεν 
παρέχει περαιτέρω πληροφορίες, σχετικά με το είδος της δίκης, παρά μόνο επισημαίνει 
ότι  το  επιβληθέν  πρόστιμο  διπλασιαζόταν,  εάν  δεν  αποπληρωνόταν  ως  την  ένατη 
πρυτανεία.    
146 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.2. 
147 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 17. Harrison, Law of Athens. II, 173. 
148  Στο  κείμενο  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  δηλώνεται  ότι  οι  εύθυνοι  εξέταζαν 
αξιωματούχους  που  είχαν  ήδη  αποδώσει  εὔθυναν  σε  κάποιο  δικαστήριο  (τινι  τῶν  τὰς 
εὐθύνας  ἐν  τῷ  δικαστηρίῳ  δεδωκότων).  Για  τη  χρήση  του  όρου  στο  σημείο  αυτό  βλ.  τη 
σχετική συζήτηση στην ενότητα σχετικά με την ορολογία.  
149 Ο Rhodes  (CAAP, 561)  επισημαίνει ότι, στην Ἀθηναίων Πολιτεία, δε δηλώνεται ρητώς 
ότι  οι  αξιωματούχοι  αυτοί  προέρχονταν  από  τους  βουλευτές,  αν  και  αναγνωρίζει  ότι 
αυτή η εκδοχή είναι η πιθανότερη (CAAP, 597). Και ο Hansen (“Seven hundred Archai  in  
Classical  Athens”,  GRBS  22  (1980)  156)  θεωρεί  ότι  οι  εύθυνοι  προέρχονταν  από  τους 
βουλευτές. Contra, J. H. Lipsius, Das Attische Recht und Rechtsverfahren, Erster Band, Leipzig 
1905, 101  υποσημ. 190.  Εξάλλου,  το γεγονός ότι  τόσο στα προηγούμενα χωρία,  όσο και 
στα  ακόλουθα  γίνεται  λόγος  για  αξιωματούχους  που  προέρχονται  από  το  σώμα  των 
βουλευτών  καθιστά  πιθανότερο  οι  εύθυνοι  να  εκλέγονταν  πράγματι  από  τους  500 
βουλευτές.  
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αγορά και, συγκεκριμένα, το μνημείο των Επωνύμων Ηρώων, όπου όποιος 
επιθυμούσε  (κἄν  τις  βούληται150)  είχε  τη  δυνατότητα  να  καταθέσει 
γραπτώς  κατηγορία  στους  ευθύνους  της  φυλής  του  υπόλογου  και  να 
καταγγείλει οποιουδήποτε είδους αδίκημα. 

Οι  συνεδρίες  των  ευθύνων,  λογικό  είναι  να  θεωρηθεί  ότι 
συγχρονίζονταν, τρόπον τινά, με αυτές των λογιστών και ότι οι εύθυνοι, 
πιθανότατα,  δέχονταν  καταγγελίες  στην  αγορά,  μετά  από  τη  λήξη  των 
συνεδριών  των  λογιστών,  ώστε  να  έχει  προηγηθεί  και  ολοκληρωθεί  ο 
αρχικός  έλεγχος  από  αυτούς151.  Το  χρονικό  περιθώριο  που  είχε  κάποιος 
αξιωματούχος, προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον των ευθύνων ήταν 
είτε  3  είτε  30  μέρες,  χωρίς  όμως  να  είναι  δυνατό  να  δοθεί  μια 
κατηγορηματική απάντηση για το θέμα αυτό152. 

Σύμφωνα  με  τη  μαρτυρία  της  Ἀθηναίων Πολιτείας153,  σε  αυτό  το 
στάδιο  της  λογοδοσίας,  ο  καταγγέλλων  όφειλε  να  γράψει  σε  πινάκιον 
λελευκωμένον το όνομα του κατηγορούμενου, το αδίκημα για το οποίο τον 
κατήγγειλε και την ποινή (τίμημα) που, κατά την κρίση του, θα έπρεπε να 
επιβληθεί  στον  κατηγορούμενο.  Αν  ο  εύθυνος  θεωρούσε  βάσιμη  την 
κατηγορία,  παρέπεμπε  την  υπόθεση  στους  δικαστές  κατά  δήμους,  εάν 
επρόκειτο  για  αδίκημα  ιδιωτικής  φύσεως,  ή  στο  δικαστήριο  των 
θεσμοθετών,  εάν επρόκειτο για αδίκημα δημόσιας φύσεως154. Στο στάδιο 
αυτό,  εἰσάγουσαι  ἀρχαὶ  θεωρούνταν  οι  μεν  διαιτητές  για  υποθέσεις 
ιδιωτικής  φύσεως  και  οι  δε  θεσμοθέτες  για  τις  υποθέσεις  δημόσιας 
φύσεως155. Αντίστοιχα, η υπόθεση εκδικαζόταν, είτε ως μια συνήθης δίκη 
ενώπιον  των  δικαστών  είτε  ως  μια  συνήθης  γραφὴ  ενώπιον  των 
θεσμοθετών156. 

Οι εύθυνοι φαίνεται ότι ήλεγχαν κατηγορίες γενικής φύσεως, που 
θα  μπορούσαν  να  περιγραφούν  γενικά  ως  όλες  οι  κατηγορίες  που  δεν 
ενέπιπταν  στον  κατεξοχήν  οικονομικό  έλεγχο  που  διενεργούσαν  οι 

                                                 
150 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.2. 
151 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 18.    
152 Ο Rhodes  (CAAP, 562)  θεωρεί  ότι  είναι πιθανότερο  να υπήρχε  χρονικό περιθώριο 30 
ημερών,  αντίστοιχο  με  αυτό  που  ίσχυε  για  την  εξέταση  ενώπιον  των  λογιστών, 
προκειμένου  να  παρουσιαστεί  ο  ὑπεύθυνος  αξιωματούχος  ενώπιον  των  ευθύνων.  Ο 
Harrison  (Law  of  Athens.  II,  30)  αναφέρει  και  τις  δύο  πιθανότητες  (3  ή  30  ημέρες), 
υποστηρίζοντας  ότι  είναι  πιθανότερη  η  εκδοχή  των  30  ημερών.  Οι  Hansen  (Athenian 
Democracy, 223) και Kahrstedt (Magistratur, 172) υιοθετούν την εκδοχή των 3 ημερών.   
153 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.4. 
154  Ο Rhodes  (CAAP,  561‐562)  υιοθετεί  την  αποκατάσταση  [ἀ]ναγράφει  στην περίπτωση 
της παραπομπής της υπόθεσης για εκδίκαση στο δικαστήριο των θεσμοθετών. Αντίθετα, 
ο  MacDowell  (Demosthenes.  (Oration  19),  18)  τάσσεται  υπέρ  της  αποκατάστασης 
[συ]ναγράφει. Ωστόσο, και οι δύο αποδίδουν στο ρήμα τη ίδια σημασία: «report» o Rhodes 
και «indicate in writing» ο MacDowell. 
155 Rhodes, CAAP, 598. 
156 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 18. 
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λογιστές.  Ενδεικτικές  θα  πρέπει  να  θεωρηθούν  κατηγορίες  που 
αφορούσαν γενικότερη αμέλεια καθηκόντων ή κατάχρηση εξουσίας από 
τους αξιωματούχους157. 

Αποτέλεσμα  αυτής  της  διαφοροποίησης  μεταξύ  των  δύο  σταδίων 
της εὐθύνης ήταν το γεγονός ότι η διάρκειά της ποίκιλλε. Με άλλα λόγια, 
η  διαδικασία  θα  μπορούσε  να  λήξει  σύντομα158,  εάν  ο  υπόλογος  δεν 
καταγγελλόταν  σε  κανένα  στάδιο,  ή  να  καταλήξει  σε  μια  «κανονική» 
δίκη,  εάν  καταγγελλόταν  ενώπιον  των  ευθύνων  και,  στη  συνέχεια,  η 
υπόθεση  παραπεμπόταν  για  εκδίκαση  ενώπιον  των  θεσμοθετών. 
Μάλιστα, στην τελευταία περίπτωση, η εὔθυνα θα πρέπει να θεωρηθεί ότι 
είχε την ανώτατη δυνατή διάρκεια, δηλαδή μια ολόκληρη ημέρα159. 

Εάν  κάποιος  αξιωματούχος  δε  λογοδοτούσε,  ως  όφειλε,  τότε 
καταγγελλόταν  με  γραφὴ  ἀλογίου160.  Εκτός  όμως  από  την  υποχρέωση 
όλων  των  ὑπευθύνων  να  αποδώσουν  εὔθυναν,  προβλέπονταν  και 
σημαντικοί  περιορισμοί  για  τους  αξιωματούχους  που  επρόκειτο  να 
λογοδοτήσουν.  Όπως  επισημαίνει  ο  Αισχίνης,  ώσπου  να  αποδώσει 
εὔθυναν, ο υπόλογος δεν είχε το δικαίωμα να φύγει από την Αττική ή να 
προβεί  σε  οικονομικές  συναλλαγές  που  θα  είχαν  αντίκτυπο  στην 
περιουσία  του,  προκειμένου  να  καταστεί  δυνατόν  να  ελεγχθεί  και  να 
διαπιστωθεί εάν είχε καταχραστεί χρήματα ή εάν είχε δωροδοκηθεί κατά 
τη  διάρκεια  της  θητείας  του161.  Επιπλέον,  τον  4ο  αι.162,  ο  υπόλογος 
αξιωματούχος δεν  είχε  το δικαίωμα,  να λάβει  τις όποιες  τιμές  του είχαν 
αποδοθεί με ψήφισμα, κατά τη διάρκεια της θητείας του163. 
                                                 
157 MacDowell, Law, 171. 
158 Hansen,  Athenian  Democracy,  223‐224.  Ο Hansen  θεωρεί  ότι  οι  περισσότερες  εὔθυναι 
διαρκούσαν  μικρό  χρονικό  διάστημα.  Ωστόσο,  μια  τέτοια  άποψη  δεν  μπορεί  να 
επιβεβαιωθεί, καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία που να δίδουν τη δυνατότητα για μια τέτοια 
αποτίμηση. Το γεγονός ότι είναι γνωστές πολύ λίγες υποθέσεις που ανέκυψαν κατά την 
εὔθυναν  κάποιου αξιωματούχου,  σε σχέση με  τον αριθμό  των εὐθυνῶν  που θα πρέπει, 
βάσει  της  μαρτυρίας  του  Αριστοτέλη,  να  απέδιδαν  οι  Αθηναίοι  αξιωματούχοι  που 
θεωρούνταν ὑπεύθυνοι δε συνιστά συγχρόνως και τεκμήριο ότι οι περισσότερες εὔθυναι 
δεν οδηγούσαν σε δίκη και, συνεπώς, ότι θα είχαν μικρή διάρκεια. 
159 Hansen, Athenian Democracy, 224. 
160 Harrison, Law of Athens.  II, 30. Δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστεί περαιτέρω το είδος 
των  καταγγελιών  που  θα  μπορούσαν  να  γίνουν  μέσω  αυτής  της  διαδικασίας.  Βλ.  την 
επισήμανση για την ασάφεια του όρου στο λήμμα του Thalheim, RE, s.v. ἀλογίου γραφή.    
161  Αισχίνης,  Κατὰ  Κτησιφῶντος,  21:  Καὶ  οὕτως  ἱσχυρῶς  ἀπιστεῖ  τοῖς  ὑπευθύνοις,  ὥστ’ 
εὐθέως  ἀρχόμενος  τῶν  νόμων λέγει, «ἀρχὴν  ὑπεύθυνον»  φησὶ «μὴ  ἀποδημεῖν.» … Πάλιν 
ὑπεύθυνον οὐκ εᾷ τὴν οὐσίαν καθιεροῦν οὐδὲ ἀνάθημα ἀναθεῖναι οὐδ’ ἐκποίητον γενέσθαι, 
οὐδὲ  διαθέσθαι  τὰ  ἑαυτοῦ  οὐδ’  ἄλλα  πολλά·  ἑνὶ  δὲ  λόγῳ  ἐνεχυράζει  τὰς  οὐσίας  ὁ 
νομοθέτης τὰς τῶν ὑπευθύνων, ἕως ἂν λόγον ἀποδῶσι τῇ πόλει. 
162  Η  αρχαιότερη  μνεία  της  ρήτρας  σχετικά  με  τη  λογοδοσία  έχει  εντοπιστεί  σε  ένα 
ψήφισμα  της  Ακαμαντίδος  φυλής  που  χρονολογείται  στα  361/0  π.Χ.  Βλ.  σχετικά 
Reinmuth, Ephebic Inscriptions, αρ. 1. 
163 Για τη νομοθετική αλλαγή που συνέδεσε τις τιμήσεις των ὑπευθύνων αξιωματούχων 
με την απόδοση τιμών σε αυτούς βλ., πιο συγκεκριμένα για τους βουλευτές, Veligianni‐
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Ένα σημαντικό ζήτημα που χρήζει περαιτέρω διερεύνησης είναι ο 
σαφής  προσδιορισμός  των  ατόμων  που  είχαν  το  δικαίωμα  να 
διατυπώσουν  καταγγελίες  εναντίον  των  εξεταζόμενων  αξιωματούχων. 
Αναφορικά  με  τη  δυνατότητα  καταγγελίας  στο  δικαστήριο  όπου 
προήδρευαν  οι  λογιστές,  οι  A.  R.  W.  Harrison164  και  M.  H.  Hansen165 
ισχυρίστηκαν ότι καταγγέλλων μπορούσε να είναι οποιοσδήποτε πολίτης, 
ενώ ο D. M. MacDowell166 υποστήριξε γενικά ότι η δυνατότητα δινόταν σε 
οποιονδήποτε  το  επιθυμούσε. Από  την άλλη,  αναφορικά με  τις  γραπτές 
καταγγελίες που παραδίδονταν στους ευθύνους, ο M. H. Hansen αναφέρει 
ότι καταγγέλλων μπορούσε να είναι είτε πολίτης είτε μέτοικος, ενώ ο A. 
R. W. Harrison δε δίδει καμία περαιτέρω διευκρίνιση για το θέμα αυτό. 

Οι μελετητές δεν παρέχουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα 
στοιχεία  που  τους  οδήγησαν  στη  διατύπωση  των  ανωτέρω  απόψεων. 
Εντούτοις,  αναφορικά  με  το  ζήτημα  του  καθορισμού  των  ατόμων  που 
είχαν  το  δικαίωμα  να  διατυπώσουν  κατηγορίες  κατά  τη  διεξαγωγή  της 
εὐθύνης, διαφωτιστικά είναι τα στοιχεία από τη δίκη του 343 π.Χ. σχετικά 
με  τη  δεύτερη πρεσβεία προς  τον Φίλιππο.  Αναφερόμενος  στην άσχημη 
κατάσταση των Φωκέων, ο Δημοσθένης παρατηρεί ότι αυτή αποτελεί τον 
κυριότερο  λόγο  που  κανείς  από  τους  Φωκείς  δεν  παρευρίσκεται  στην 
Αθήνα  ως  κατήγορος  του  Αισχίνη167.  Αυτό  το  σχόλιο  υποδηλώνει,  όπως 
υποστήριξε ο D. M. MacDowell168, ότι η εὔθυνα ήταν μια διαδικασία, κατά 
την  οποία  μπορούσαν  να  διατυπώσουν  κατηγορίες  εναντίον  των 
εξεταζόμενων ακόμη και άτομα που δεν ήταν Αθηναίοι πολίτες. 

Εάν  η  άποψη  του  D.  M.  MacDowell  είναι  ορθή,  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί  ότι  και  στα  δύο  στάδια  της  διαδικασίας  μπορούσαν  να 
διατυπωθούν  καταγγελίες  από  οποιονδήποτε  το  επιθυμούσε169,  δηλαδή 
είτε από κάποιον πολίτη είτε ενδεχομένως από κάποιον μέτοικο170  είτε – 

                                                                                                                                            
Terzi,  “Belobigung  und  Bekränzung”,  239‐256.  Για  την  απόδοση  τιμών  σε  ὑπευθύνους 
αξιωματούχους, εν γένει, βλ. Ed. M. Harris, “Law and Oratory”, Rhetoric in Action, London 
1994, 145‐146.  
164 Harrison, Law of Athens. II, 209. 
165 Hansen, Athenian Democracy, 222. 
166 Βλ. MacDowell, Law, 171.  
167 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 81‐82. 
168 Βλ. MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), ad. loc. 
169 Πρβλ. τη χρήση της αόριστης αντωνυμίας τὶς από τον Αισχίνη (Κατὰ Κτησιφῶντος, 23), 
που  αναφέρεται  πιο  συγκεκριμένα  στις  καταγγελίες  που  διατυπώνονταν  ενώπιον  των 
λογιστών, και στο κείμενο της Ἀθηναίων Πολιτείας (Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48), 
στην οποία γίνεται λόγος για τις κατηγορίες που διατυπώνονταν ενώπιον των ευθύνων. 
170 Αυτή η δυνατότητα ‐ μόνο όμως για το στάδιο ενώπιον των ευθύνων ‐ αναγνωρίζεται 
και από τον Kahrstedt (Magistratur, 172 υποσημ. 4). 
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εάν  γίνει  αποδεκτή  η  ερμηνεία  που  προτείνει  ο  D.  M.  MacDowell  – 
πιθανόν ακόμη και από κάποιον ξένο171.  

Η ανωτέρω περιγραφή των δύο σταδίων της διαδικασίας ακολουθεί, 
σε  γενικές  γραμμές,  την  περιγραφή  που  πραγματοποιείται  από  τους 
μελετητές του θεσμού. Στο εξής, θα προσπαθήσουμε να διασαφηνίσουμε 
ορισμένες  πτυχές  της  διαδικασίας  που  δεν  έχουν  τύχει  της  δέουσας 
προσοχής και ανάλυσης. 

Ένα θέμα που θα πρέπει να διευκρινιστεί είναι εάν οι περιορισμοί 
αυτοί  τηρούνταν  με  αυστηρότητα.  Θα  μπορούσε  κάποιος  υπόλογος 
αξιωματούχος να αποφύγει να αποδώσει εὔθυναν ή ακόμη να αποφύγει 
κάποιο από τα δυο στάδια της διαδικασίας; 

Αναφορικά με το πρώτο ζήτημα, πρόβλημα αποτελεί η εκλογή του 
Αισχίνη  στην  πρεσβεία  που  εστάλη  προς  τους  Αμφικτύονες.  Όπως 
υποστήριξε  D.  M.  MacDowell172,  η  εκλογή  του  ρήτορα  στην  πρεσβεία 
έρχεται  σε  αντίφαση  με  το  νόμο  που  ο  ίδιος  ο  ρήτορας  μνημονεύει  στη 
δίκη  του  330  π.Χ.,  σύμφωνα  με  τον  οποίο  κάποιος  υπόλογος 
απαγορευόταν να φύγει εκτός Αττικής, προτού λογοδοτήσει. Προκειμένου 
να  ερμηνεύσει  την  εκλογή  του  Αισχίνη,  ο  μελετητής  διατύπωσε  την 
άποψη  ότι  η  εὔθυνα  θα  μπορούσε  να  «παρακαμφθεί»  με  ψήφισμα  του 
αθηναϊκού δήμου. 

Το  χρονικό  των  γεγονότων  επιβεβαιώνει  τον  ισχυρισμό  του D. M. 
MacDowell  ότι  ο  Αισχίνης  δεν  είχε  λογοδοτήσει,  όταν,  στις  16 
Σκιροφοριώνος,  έγινε  η  εκλογή  του  για  την  πρεσβεία  προς  τους 
Αμφικτύονες,  καθώς,  στην  εκκλησία  εκείνη,  είχε  μόλις  παρουσιάσει  τα 
δεδομένα  της  δεύτερης  πρεσβείας173.  Μια  προσεκτική  όμως  εξέταση  του 
νόμου  που  αναφέρει  ο  Αισχίνης  καθιστά  σαφές  ότι  ο  ρήτορας  μιλά  για 
ἀρχὴν  ὑπεύθυνον,  δηλαδή  μιλά  για  ένα  αξίωμα  που  συνεπαγόταν  την 
υποχρέωση  λογοδοσίας.  Με  την  ολοκλήρωση  όμως  της  αναφοράς  των 
πεπραγμένων  της  δεύτερης  πρεσβείας,  ο  Αισχίνης  θα  μπορούσε  να 
θεωρηθεί ότι ολοκλήρωσε, τρόπον τινά, και την ἀρχὴν στην οποία θήτευε. 
Εξακολουθούσε  να  οφείλει  να  λογοδοτήσει  και,  πιθανότατα,  θα 
λογοδότησε  πριν  από  την  αναχώρηση  των  πρέσβεων  προς  τους 
Αμφικτύονες  (στις  21  ή  22  Σκιροφοριώνος),  αλλά  ο  δήμος  φαίνεται  ότι 
έκανε αποδεκτές τις αναφορές του και ότι θεώρησε μάλλον βέβαιο ότι θα 
αποδώσει την εὔθυναν του ανεγκλήτως. Κατά συνέπεια, θα μπορούσε να 
θεωρηθεί  ότι  οι Αθηναίοι  βιάστηκαν,  αλλά  όχι  ότι  παραβίασαν  το  νόμο 
που απαγόρευε στους υπολόγους να φύγουν εκτός Αττικής. Βέβαια, από 
τη  στιγμή  που  ο  Δημοσθένης  διατύπωσε  την  καταγγελία  του,  κατά  την 
                                                 
171  Εξάλλου  είναι  γεγονός  ότι  ακόμη και μη Αθηναίοι πολίτες  είχαν  τη  δυνατότητα να 
διατυπώσουν  κατηγορίες  εναντίον  Αθηναίων  πολιτών  κατά  τη  συνεδρίαση  ενός 
δικαστηρίου. Βλ. σχετικά Harrison, Law of Athens. II, 76. 
172 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 19 και υποσημ. 52. 
173 Για τις ημερομηνίες βλ. MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), xvii‐xviii. 
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απόδοση της εὐθύνης του Αισχίνη, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο Αισχίνης 
θα εξαιρείτο ούτως ή άλλως από τη νέα πρεσβεία. 

Η απάντηση στο δεύτερο ερώτημα που τέθηκε ανωτέρω μπορεί να 
δοθεί  μέσα  από  την  εξέταση  της  διαδικασίας  που  τηρήθηκε  κατά  την 
εὔθυναν  του  Αισχίνη  το  346  π.Χ.  Σύμφωνα  με  το  Δημοσθένη,  ο  ίδιος 
πέρασε αμέσως από τη διαδικασία της εὐθύνης, ενώ ο Αισχίνης, κατά τα 
λεγόμενα  του  ρήτορα,  αποπειράθηκε  να  αποφύγει  να  λογοδοτήσει, 
προσπαθώντας ακόμη και να σταματήσει τη λογοδοσία του Δημοσθένη174. 
Ως πιθανή δικαιολογία ο Αισχίνης προέβαλε, πιθανότατα, το γεγονός ότι 
η  δεύτερη  πρεσβεία  είχε  αποσταλεί,  προκειμένου  να  λάβει  τους  όρκους 
από τον Φίλιππο και, συνεπώς, δε θα έπρεπε να θεωρηθεί ως καινούργια 
πρεσβεία, αλλά ως προέκταση της πρώτης πρεσβείας, για την οποία και ο 
ρήτορας είχε ήδη λογοδοτήσει175. 

Ωστόσο,  ο  ισχυρισμός  του  Δημοσθένη  ότι,  ως  πρεσβευτής  για 
δεύτερη  φορά,  δηλαδή  ως  πρεσβευτής  ορισμένος  εκ  νέου  από  τον 
αθηναϊκό δήμο, όφειλε και να λογοδοτήσει για δεύτερη φορά θεωρήθηκε 
ορθός  από  τους  λογιστές,  οι  οποίοι  και  υποχρέωσαν  τον  Αισχίνη  να 
αποδώσει εὔθυναν. Το γεγονός ότι η εκκλησία του δήμου, με νέο ψήφισμα 
εξουσιοδότησης, όρισε τα μέλη της δεύτερης πρεσβείας και έδωσε εντολές 
για την αποστολή που αναλάμβαναν φαίνεται ότι αποτελούσε τεκμήριο 
για την υποχρέωση απόδοσης λογοδοσίας με το πέρας της αποστολής. 

Το  στάδιο  κατά  το  οποίο  διατυπώθηκε  η  καταγγελία  από  το 
Δημοσθένη μπορεί να διαφανεί από τον ισχυρισμό του ρήτορα ότι η δίκη 
του  346  π.Χ.  θα  μπορούσε  να  οδηγήσει  στην  καταδίκη  του 
κατηγορουμένου σε θάνατο176. Η επισήμανση αυτή,  σε συνδυασμό με  τη 
μαρτυρία  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  ότι  οι  καταγγελίες  ενώπιον  των 
λογιστών  οδηγούσαν  στην  εκδίκαση  υποθέσεων,  κατά  τις  οποίες 
μπορούσαν να επιβληθούν χρηματικά πρόστιμα, οδηγεί στο συμπέρασμα 
ότι η καταγγελία του Δημοσθένη θα πρέπει να έλαβε χώρα ενώπιον των 
ευθύνων οι οποίοι και θα παρέπεμψαν την υπόθεση στο δικαστήριο των 
θεσμοθετών.  Με  την  ερμηνεία  αυτή  συνάδει  και  το  γεγονός  ότι  η 
κατηγορία  του  Δημοσθένη  είχε  μάλλον  γενική  διατύπωση,  καθώς  ο 
ρήτορας  δεν  αναφέρει  κατά  τη  διάρκεια  του  λόγου  του  συγκεκριμένες 
λεπτομέρειες για  τη δωροδοκία,  όπως,  λόγου χάρη,  το ποσό με  το οποίο 

                                                 
174  Δημοσθένης,  Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  211‐212.  Βλ.  και  MacDowell,  Demosthenes. 
(Oration  19),  ad  loc.:  βουλομένου  γὰρ  ἐμοῦ  τὰ  δίκαια,  ὥσπερ  ἐπρέσβευσα  δίς,  προσελθὼν 
Αἰσχίνης οὑτοσὶ τοῖς λογισταῖς ἔχων μάρτυρας πολλοὺς ἀπηγόρευε μὴ καλεῖν ἐμὲ εἰς τὸ 
δικαστήριον ὡς δεδωκότα εὐθύνας καὶ οὐκ ὄντα ὑπεύθυνον. 
175 Αυτό υποστηρίζεται από τον MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 19. 
176  Αισχίνης,  Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  5,  59,  159.  Αυτή  η  δήλωση  του  Αισχίνη  δεν 
οφείλεται σε ρητορική υπερβολή, καθώς επιβεβαιώνεται και από αντίστοιχη δήλωση του 
Δημοσθένη ( βλ., ενδεικτικά, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 126, 131, 278). 
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κατηγορεί  τον  Αισχίνη  ότι  δωροδοκήθηκε,  τη  χρονική  στιγμή  και  τις 
συνθήκες, υπό τις οποίες υποστηρίζει ότι έλαβε χώρα η δωροδοκία177. 

Το  346  π.Χ.  λοιπόν  ο  Αισχίνης  όχι  απλώς  δεν  κατόρθωσε  να 
αποφύγει να λογοδοτήσει, αλλά υποχρεώθηκε να περάσει και από τα δύο 
στάδια  της  διαδικασίας.  Ενώπιον  των  λογιστών,  όπως  είναι  λογικό,  θα 
ελέγχθηκε για τη διαχείριση των χρημάτων178 που είχε λάβει, προκειμένου 
να  επιτελέσει  απρόσκοπτα  τη  δεύτερη  πρεσβεία,  ενώ,  ενώπιον  των 
ευθύνων, θα ελέγχθηκε για τον τρόπο επιτέλεσης της πρεσβείας. Σε αυτό 
το  δεύτερο  στάδιο,  ο  Δημοσθένης  πρέπει  να  κατήγγειλε  τον  Αισχίνη, 
δηλώνοντας,  πιθανότατα,  ότι  δεν  υπηρέτησε  τον  αθηναϊκό  δήμο,  ως 
όφειλε,  δηλαδή  τηρώντας  τα  ορισθέντα  στο  ψήφισμα  που  τον  έχρισε 
πρεσβευτή  και,  κατ’  αυτό  τον  τρόπο,  επιτέλεσε  μια  παραπρεσβείαν, 
προτείνοντας, παράλληλα, ως ποινή το θάνατο. 

Το  γεγονός  ότι  ο  Αισχίνης  προσπάθησε  να  αποφύγει  το  πρώτο 
στάδιο της εὐθύνης και όχι ενδεχομένως να αποτρέψει τους ευθύνους να 
παραπέμψουν  την  υπόθεσή  του  στο  δικαστήριο  των  θεσμοθετών  θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι σημαίνει πως τα δύο στάδια της λογοδοσίας ήταν 
άρρηκτα συνδεδεμένα. Με άλλα λόγια, η απόδοση εὐθύνης από κάποιον  
αξιωματούχο  σήμαινε  ότι  αυτός  θα  υφίστατο  αυτόν  τον  διττό  έλεγχο 
χωρίς καμία παρέκκλιση. Μάλιστα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, ακόμη 
και  εάν  κάποιος  αξιωματούχος  είχε  καταγγελθεί  κατά  τη  διάρκεια  της 
θητείας  του,  δηλαδή  είχε  ελεγχθεί,  τρόπον  τινά,  σχετικά  με  κάποια 
καταγγελία179,  ήταν  υποχρεωμένος  να  αποδώσει  εὔθυναν180.  Κατ’  αυτόν 
τον τρόπο, η λογοδοσία θα πρέπει να θεωρηθεί ως μια διμερής διαδικασία 
που προϋπέθετε  την  ύπαρξη αυτής  της  διττής  εξέτασης,  ακόμη και  στις 
περιπτώσεις που γίνεται μνεία μόνο στην εξέταση κάποιου αξιωματούχου 
ενώπιον των λογιστών ή μόνο ενώπιον των ευθύνων. 

Συνακόλουθα,  τα  δύο στάδια  της  διαδικασίας,  εκτός από άρρηκτα 
συνδεδεμένα,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  λειτουργούσαν 
παραπληρωματικά.  Με  άλλα  λόγια,  η  διαφοροποίηση,  που  μπορεί  να 
εντοπιστεί αναφορικά με  το  είδος  των θεμάτων που εξετάζονταν και  το 
είδος  των  καταγγελιών  που  θα  μπορούσαν  να  διατυπωθούν  σε  κάθε 
στάδιο  της  διαδικασίας,  δε  θα πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  σημαίνει,  επίσης, 

                                                 
177 MacDowell,  Demosthenes.  (Oration  19),  19‐20.  Την  ίδια  άποψη  εκφράζει  και  ο  Ed. M. 
Harris, Aeschines  and Athenian Politics, Oxford 1995, 85‐86  και,  για  το στάδιο  της εὐθύνης, 
κατά  το  οποίο  καταγγέλθηκε  ο  Αισχίνης,  σελ.  93.  Με  την  άποψη  ότι  η  καταγγελία 
εναντίον  του  Αισχίνη  διατυπώθηκε  ενώπιον  των  ευθύνων  συντάσσεται  και  ο  Piérart, 
“LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 561‐563. 
178  Για  το  χρηματικό  ποσό  που  λάμβαναν  οι  πρέσβεις  και,  εν  γένει,  για  τα  καθήκοντά 
τους, βλ. την εισαγωγή του  MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 14‐15. 
179 Αυτό  ίσχυε ακόμη και στην περίπτωση που  είχε  καταγγελθεί μέσω  της  διαδικασίας 
της εἰσαγγελίας. Βλ. σχετικά Hansen, Eisangelia, 45‐48.  
180 Kahrstedt, Magistratur, 170. 
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πως,  σε περίπτωση που κάποιος πολίτης  επιθυμούσε να διατυπώσει μια 
γενική  κατηγορία  οικονομικής  όμως  φύσεως  ενώπιον  των  ευθύνων, 
εκείνοι δε θα δέχονταν να εξετάσουν την καταγγελία του181. Μάλιστα, δε 
θα  ήταν  υπερβολή  να  υποστηριχθεί  ότι  ο  πολίτης  που  επιθυμούσε  να 
κατηγορήσει  κάποιον αξιωματούχο θα μπορούσε ακόμη και  να  επιλέξει 
σε  ποιο  στάδιο  θα  διατύπωνε  την  κατηγορία  του182,  ώστε  να  έχει  τη 
δυνατότητα να προτείνει  και ανάλογη ποινή,  καθώς στο δικαστήριο στο 
οποίο  προήδρευαν  οι  λογιστές  μπορούσαν  να  επιβληθούν  οικονομικά 
πρόστιμα,  ενώ,  στο  δικαστήριο  των  θεσμοθετών,  η  ποινή  έπρεπε  να 
καθοριστεί ανάλογα με τις προτάσεις των αντιδίκων και, κατ’ αυτόν τον 
τρόπο,  η  δίκη θα μπορούσε  να  καταλήξει  ακόμη  και  στην  καταδίκη  του 
κατηγορουμένου σε θάνατο183. 

Σε ποιο βαθμό όμως η μαρτυρία των γραμματειακών πηγών και δη 
της Ἀθηναίων Πολιτείας μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστη; 

Ο D. M.   MacDowell184 υποστήριξε ότι η επιγραφή IG II2 1629 (325/4 
π.Χ.)  που  αφορά  την  ίδρυση  μιας  αποικίας  στην  Αδριατική185  δίδει  μια 
διαφορετική μαρτυρία αναφορικά με τις αρμοδιότητες των ευθύνων. Πιο 
συγκεκριμένα,  υποστήριξε  ότι,  στην  επιγραφή  αυτή,  δηλώνεται  ότι  οι 
εύθυνοι  είχαν  τη δυνατότητα να  επιβάλλουν οι  ίδιοι πρόστιμα,  γεγονός, 
που, όπως υποστηρίζει, σημαίνει ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι κρίσεις 
τους θεωρούνταν τελεσίδικες και δε χρειάζονταν επικύρωση από κάποιο 
δικαστήριο. 

Προκειμένου  να  διαγνωστούν  και  να  εκτιμηθούν  τα  στοιχεία που 
δύναται  να  παράσχει  η  επιγραφή,  θα  πρέπει,  προηγουμένως,  να 
διαφωτιστεί με περισσότερες λεπτομέρειες ο ρόλος που, σύμφωνα με την 
Ἀθηναίων  Πολιτείαν,  διαδραμάτιζαν  οι  εύθυνοι  αναφορικά  με  τη 
διαχείριση των υποθέσεων που έφταναν στα χέρια τους. Στη συνέχεια, η 
μαρτυρία  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  θα  παραβληθεί  με  τη  μαρτυρία  που 
δίδει η επιγραφή. 

                                                 
181  Εξάλλου,  αυτό  ακριβώς  συνέβη  με  την  καταγγελία  του  Δημοσθένη  εναντίον  του 
Αισχίνη το 346 π.Χ. Βλ. τη σχετική ανάλυση που ακολουθεί. 
182  Γενικά,  οι  Αθηναίοι  που  επιθυμούσαν  να  προβούν  σε  κάποια  καταγγελία  είχαν 
πάντοτε  τη  δυνατότητα  να  επιλέξουν,  ανάμεσα  σε  διάφορες  διαδικασίες,  εκείνη  που 
θεωρούσαν  καταλληλότερη  για  τη  δική  τους  περίπτωση.  Στην  επισήμανση  αυτή 
προβαίνει  η  Lene  Rubinstein  στο  άρθρο  της  “Differentiated  Rhetorical  strategies  in  the 
Athenian Courts” στο συλλογικό τόμο των M. Gagarin and D. Cohen (eds.), The Cambridge 
Companion to Ancient Greek Law, Cambridge 2005, 129. 
183 Hansen, Athenian Democracy, 223. 
184 MacDowell,  Law,  172.  Ήδη  αυτό  είχε  νωρίτερα  υποστηριχθεί  από  τον  Piérart  (“LES 
ΕΥΘΥΝΟΙ”,  529:  “D’  autre part, on  s’  étonne que  trente personnes, dix  euthynes  flanqués 
chacun  de  deux  parèdres,  puissent  être  commis  à  une  fonction  dont  on  ne  voit  guère  l’ 
utilité”)  ότι  ο  ρόλος  των  ευθύνων  στη  διενέργεια  της  λογοδοσίας,  όπως  αυτός 
περιγράφεται στην Ἀθηναίων Πολιτείαν, ήταν περιορισμένος.  
185 Για τη συζήτησή της επιγραφής από τον Piérart βλ. “LES ΕΥΘΥΝΟΙ”, 529‐531. 
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Στο χωρίο της Ἀθηναίων Πολιτείας186 μνημονεύονται τα ακόλουθα: 
Ὁ δὲ [εὔθυνος] λαβὼν τοῦτο καὶ ἀν[αγνούς]187, ἐὰν μὲν καταγνῷ, παραδίδωσι 
τὰ  μὲν  ἴδια  τοῖς  δικασταῖς  τοῖς  κατὰ  δήμ[ους  τοῖς]  τὴν  φυλὴν  ταύτην 
εἰσάγουσιν, τὰ δὲ δημόσια τοῖς θεσμοθέτα[ις ἀ]ναγράφει. 

Όπως  μπορεί  να  διαφανεί  από  τη  μαρτυρία  της  Ἀθηναίων 
Πολιτείας, οι εύθυνοι, μετά την εξέταση των γραπτών καταγγελιών που 
δέχονταν,  αποφαίνονταν  εάν  μια  υπόθεση  στοιχειοθετείτο  (ἐὰν  μὲν 
καταγνῷ)  ή  όχι  και,  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  αποφάσιζαν  εάν  μια 
καταγγελία  θα  εκδικαζόταν  ή  όχι  και  από  ποιους  (από  τους 
τεσσαράκοντα δικαστές ή από το δικαστήριο των θεσμοθετών). 

Από  την  άλλη,  στην  επιγραφή  IG  II2  1629  δηλώνεται  ότι  όποιος 
αξιωματούχος  ή  ιδιώτης  δεν  επιτελέσει  τα  καθήκοντα  που  του  έχουν 
ανατεθεί με το εν λόγω ψήφισμα θα τιμωρηθεί με πρόστιμο ύψους 10.000 
δραχμών. Ο εύθυνος και οι πάρεδροι αναφέρεται ότι όφειλαν να ορίσουν 
την  επιβολή  αυτού  του  προστίμου,  στους  παραβάτες,  αλλιώς  θα 
πλήρωναν το πρόστιμο οι ίδιοι (στ. 238‐242: καὶ ὁ εὔ|θυνος καὶ οἱ πάρεδροι 
ἐ|πάναγκες αὐτῶν καταγι|γνωσκόντων ἢ αὐτοὶ ὀφει|λόντων). 

Η ερμηνεία των ρυθμίσεων που αφορούν τις ενέργειες του ευθύνου 
και των παρέδρων έγκειται, εν πολλοίς, στην ερμηνεία της προστακτικής 
ενεστώτα  καταγιγνωσκόντων.  Ο  τύπος  καταγιγνωσκόντων188,  που 
χρησιμοποιείται,  αναφορικά  με  τις  κρίσεις  των  ευθύνων  και  των 
παρέδρων τους, δε σημαίνει, κατ’ ανάγκη, ότι οι αξιωματούχοι επέβαλλαν 
οι  ίδιοι  τα  πρόστιμα.  Στο  χωρίο  της  Ἀθηναίων  Πολιτείας  που  μόλις 
παρατέθηκε  ανωτέρω,  χρησιμοποιείται  ακριβώς  το  ίδιο  ρήμα  ‐  αυτή  τη 
φορά στην υποτακτική αορίστου β΄ (καταγνῷ) ‐ προκειμένου να δηλωθούν 
οι  πράξεις  των  ευθύνων  αμέσως  μετά  την  παραλαβή  της  γραπτής 
καταγγελίας. Στην Ἀθηναίων Πολιτείαν με το  ίδιο ρήμα δηλώνεται ότι οι 
αξιωματούχοι καταλήγουν σε κάποια απόφαση σχετικά με την τύχη μιας 
κατηγορίας.  Αυτές  οι  αποφάσεις,  όπως  επισημάνθηκε,  δε  θεωρούνταν 
τελεσίδικες, αλλά σήμαιναν απλώς ότι υπήρχε μια prima facie υπόθεση και 
ότι θα ακολουθούσε η εκδίκαση αυτής από το αρμόδιο δικαστικό σώμα189. 

Συνεπώς,  η χρήση  του  ίδιου ρήματος για να δηλωθεί η  διαχείριση 
των καταγγελιών από τους ευθύνους και μάλιστα σε δύο πηγές που είναι 
σύγχρονες  (η  επιγραφή  χρονολογείται  στα  325/4  π.Χ  και  η  Ἀθηναίων 
Πολιτεία ακριβώς τη δεκαετία 330‐320 π.Χ.),  οδηγεί στο συμπέρασμα ότι, 
στα  εν  λόγω σημεία,  περιγράφεται  η  ίδια  διαδικασία. Με άλλα  λόγια,  ο 
εύθυνος  και  οι  πάρεδροι,  στο  ψήφισμα  για  την  ίδρυση  της  αποικίας, 
δηλώνεται  ότι  όφειλαν  να  αποφανθούν  καταδικαστικά  για  όσους  δε 
                                                 
186 Αριστοτέλης, Ἀθηναίων Πολιτεία, 48.4‐5. 
187 Για την αποκατάσταση της μετοχής βλ. Harrison, Law of Athens. II, 210‐211 και Rhodes 
CAAP, 563, 629.  
188 Για τη σύνταξη του ρήματος βλ. και LSJ, s.v. καταγιγνώσκω. 
189 Αυτό υποστηρίζει και ο Rhodes, CAAP, 564. 
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συμμορφώνονταν  με  τα  ορισθέντα  στο  ψήφισμα  και,  στη  συνέχεια,  να 
παραπέμψουν  τις  υποθέσεις  στο  δικαστήριο  των  θεσμοθετών  με  την 
εισήγηση  να  επιβληθεί  πρόστιμο  10.000  δραχμών  στους  παραβάτες.  Με 
την ερμηνεία αυτή συνάδει, ακόμη, το γεγονός ότι, τον 4ο αι., οι Αθηναίοι 
αξιωματούχοι‐ἀρχαὶ  είχαν  τη  δυνατότητα  να  επιβάλλουν  μόνο  μικρής 
αξίας πρόστιμα190. 

Ωστόσο,  η  επιγραφή  σχετικά  με  την  ίδρυση  της  αποικίας  στην 
Αδριατική  δεν  είναι  η  μόνη  επιγραφή  που  είναι  δυνατό  να  δώσει 
πληροφορίες  σχετικά  με  την  εὔθυναν  και  τους  αξιωματούχους  που  την 
διεξήγαν τον 4ο αι. Υπάρχουν σημαντικές επιγραφικές μαρτυρίες σχετικά 
με  τη  διεξαγωγή  εὐθύνης  σε  επίπεδο  δήμων,  οι  οποίες  αποκαλύπτουν 
πτυχές μιας τοπικής διαδικασίας λογοδοσίας που αφορούσε τους τοπικούς 
υπολόγους. Κάποια από τα στοιχεία σχετικά με την τοπική εὔθυναν έχουν 
ήδη  επισημανθεί  από  τον  D.  Whitehead191.  Στο  σημείο  αυτό  θα 
προσπαθήσουμε  να συμπληρώσουμε  τις  επισημάνσεις  του μελετητή και 
να αξιοποιήσουμε τις παρατηρήσεις του, ώστε να ολοκληρωθεί η εικόνα 
σχετικά με το ρόλο της εὐθύνης στα πλαίσια της αθηναϊκής δημοκρατίας 
του 4ου αι. 

Οι  τοπικές  διαδικασίες  λογοδοσίας  που  περιγράφονται  στις 
επιγραφές  από  τους  αθηναϊκούς  δήμους192  καταδεικνύουν  σημαντικές 
ομοιότητες  ανάμεσα  στην  εὔθυναν  της  πόλης  και  στην  εὔθυναν  που 
τηρείτο σε  επίπεδο  δήμων. Αναλυτικότερα,  μια πρώτη  ομοιότητα αφορά 
το  χρόνο  διεξαγωγής  της  τοπικής  εὐθύνης.  Όπως  δηλώνεται  ο  χρόνος 
διεξαγωγής  της  τοπικής  εὐθύνης  στο  δήμο  του  Θορικού  ήταν  ο  μήνας 
Μεταγειτνιών193,  ενώ,  στους  δήμους  των  Αλών  Αιξωνίδων194  και  του 

                                                 
190 Βλ. σχετικά Harrison, Law of Athens. II, 4‐5 και Hansen, Athenian Democracy, 229. 
191 Whitehead, Demes, 116‐119. 
192 Πληροφορίες για τους όρους διεξαγωγής της εὐθύνης σε επίπεδο δήμων είναι δυνατό 
να  αντληθούν  από  τις  ακόλουθες  επιγραφές:  το  ημερολόγιο  τέλεσης  θυσιών  (SEG  33 
(1983)  147,  380/375  π.Χ.)  από  το  δήμο  του  Θορικού,  το  ψήφισμα  του  δήμου  των Αλών 
Αιξωνίδων (IG II2 1174, 368/7 π.Χ.), το ψήφισμα του δήμου των Μυρρινουσίων (IG II2 1183, 
post  340  π.Χ.),  και  δύο  τιμητικά  ψηφίσματα,  του  δήμου  των Αλών  Αιξωνίδων  (SEG    42 
(1992) 112, ca 360 π.Χ.) και  του δήμου του Ικαρίου (SEG  22 (1967) 117, ca 330 π.Χ.). 
193 SEG 33 (1983) 147, 380/375 π.Χ. Στο ημερολόγιο δηλώνεται ότι το μήνα Μεταγειτνιώνα 
θα  πρέπει  να  παρασχεθεί  ζώο,  προκειμένου  να  επιτελεστεί  θυσία  σχετικά  με  τη 
διεξαγωγή  της  εὐθύνης  (στ.  13:  ὁρκωμόσιον  π̣α̣[ρέ]χεν  ἐς  εὐθύνας).  Κατά  συνέπεια,  η 
εὔθυνα  στο  δήμο  του  Θορικού  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  λάμβανε  χώρα  το  μήνα 
Μεταγειτνιώνα, το δεύτερο μήνα κάθε νέου έτους. 
Ο Whitehead, Demes, 117 υποσημ. 158 και 163 συζητά τη σημασία της λέξης ὁρκωμόσιον 
του στίχου 12 και 52 και καταλήγει, εύλογα, κατά τη γνώμη μας, στο συμπέρασμα ότι η 
λέξη  αναφέρεται  στην  ορκωμοσία  και,  κατ’  επέκταση,  στην  παροχή  του  ζώου  για  τη 
σχετική θυσία. Η ερμηνεία αυτή καταρρίπτει τον  ισχυρισμό του R. Osborne  (Demos. The 
Discovery of Classical Attica, Cambridge 1985, 78‐79) ότι, με τη λέξη ὁρκωμόσιον, εννοείται το 
κτήριο  κοντά  στο  Θησείο,  γεγονός  που  θα  σήμαινε  ότι  οι  ορκωμοσίες  των  ευθύνων 
λάμβαναν χώρα στο άστυ και  όχι στους  δήμους.  Το στοιχείο αυτό θεωρήθηκε από  τον 
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Ικαρίου195,  ο  μήνας  Εκατομβαιών.  Επομένως,  η  λογοδοσία  των 
αξιωματούχων αυτών  των δήμων λάμβανε χώρα  την  ίδια περίοδο με  τη 
διεξαγωγή της εὐθύνης των ἀρχῶν που εκλέγονταν στο τέλος του έτους. 

Αυτή καθαυτή η λογοδοσία δηλώνεται ότι διενεργείτο από ειδικούς 
αξιωματούχους, που είχαν αντίστοιχες ονομασίες με τους αξιωματούχους 
της πόλης: ένας εύθυνος και άγνωστος αριθμός παρέδρων, στο δήμο του 
Θορικού  (στ. 57‐65),  ένας  εύθυνος  και  άγνωστος αριθμός παρέδρων,  στο 
δήμο  των  Αλών  Αιξωνίδων  (στ.  15‐16)  και  ένας  εύθυνος,  ένας  λογιστής 
και, πιθανότατα, δέκα συνήγοροι196, στο δήμο των Μυρρινουσίων197 (στ. 13‐
16). 

Αντιστοιχία  υπάρχει  ακόμη  και  αναφορικά με  τον  τρόπο  εκλογής 
τους  και  τη  διάρκεια  της  θητείας  των  αξιωματούχων  αυτών.  Πιο 
συγκεκριμένα,  η  θητεία  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  ήταν,  πιθανότατα, 
ετήσια,  καθώς  θα  ήταν  περίεργο,  από  τη  στιγμή  που  στα  ψηφίσματα 
ορίζεται ότι η ανάληψη των καθηκόντων των αξιωματούχων θα γινόταν 
μέσω ορκωμοσίας (στ. 58‐59 για το δήμο του Θορικού· στ. 15‐16 για το δήμο 
των  Αλών  Αιξωνίδων·  στ.  19‐20  για  το  δήμο  των Μυρρινουσίων),  εάν  ο 
νέος δήμαρχος, για τους δήμους Αλών Αιξωνίδων και των Μυρρινουσίων, 
ή οι ιερείς και οι ιέρειες, για το δήμο του Θορικού198, τελούσαν, κάθε έτος, 
ορκωμοσία  των  ίδιων  αξιωματούχων,  προκειμένου  αυτοί  να  διεξάγουν 

                                                                                                                                            
Osborne,  ότι καταδείκνυε ότι οι εύθυνοι που μνημονεύονταν στις επιγραφές των δήμων 
ήταν οι αξιωματούχοι της πόλης. 
194IG  II2  1174,  368/7  π.Χ.  στ.  10‐12:  τὰς  δὲ  εὐθ[ύνας  διδόναι]|τῶι  [ὑ]στέρωι  ἔτει  πρὸ  [το̑ 
Μεταγειτνι]|ῶνος μηνὸς. Βλ. και Whitehead, Demes, 91 υποσημ. 23. 
195 SEG   22 (1967) 117, ca 330 π.Χ., στ. 4: ἐπει]δὴ δὲ λόγον ἀπενήνοχεν ἐν τῶι Ἑκατονβαιῶνι 
μηνὶ τεῖ δεκάτει. 
196  Στους  στ.  στ.  16‐18,  ορίζεται  ότι  ο  νέος  δήμαρχος  θα  πρέπει  να  διεξάγει  μυστική 
ψηφοφορία  μιας  επιτροπής  10  εκλεγμένων  ατόμων  (στ.  18),  η  οποία  και  θα  πρέπει  να 
αποφανθεί  εάν  η  λογοδοσία  του  απερχόμενου  δημάρχου  μπορούσε  να  θεωρηθεί 
ολοκληρωμένη. Αυτή η επιτροπή των 10 (βλ. σχετικά και Whitehead, Demes, 119 υποσημ. 
178)  που  καλούνται  να  ψηφίσουν  θα  πρέπει,  πιθανότατα,  να  ταυτιστεί  με  τους 
συνηγόρους  οι  οποίοι  και  δηλώνεται  ότι  πρόκειται  να  λάβουν  μέρος  σε  κάποια 
ψηφοφορία (στ. 15‐16). Αν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή, τότε ο αριθμός των συνηγόρων 
ανερχόταν  σε  10  άτομα,  τα  οποία  και  ορίζονταν  κατόπιν ψηφοφορίας,  ενώ θα πρέπει, 
ακόμη,  να θεωρηθεί ότι αυτοί ήταν και οι αξιωματούχοι που ψήφιζαν, προκειμένου να 
καθοριστεί η ποινή που θα επιβαλλόταν για κάποια παράβαση (στ. 24). 
197 IG II2 1183, post 340 π.Χ. 
198 SEG 33 (1983) 147, 380/375 π.Χ. Σύμφωνα με τον Whitehead (Demes, 194 υποσημ. 102) οι 
αξιωματούχοι  που  θα  προσέφεραν  τις  θυσίες  ήταν  οι  ιερείς  και,  ενδεχομένως,  και  οι 
ιέρειες  του  δήμου.  Σύμφωνα  με  την  άποψη  αυτή,  είναι  πιθανό  οι  ιερείς  αυτοί  να 
τελούσαν και την ορκωμοσία του ευθύνου και των παρέδρων.  
Για  περαιτέρω  πληροφορίες  σχετικά  με  τη  διαδικασία  που  τηρούνταν  κατά  την 
ορκωμοσία, βλ. S. Cole, «Oath Ritual and the Male Community at Athens», στο συλλογικό 
τόμο  των  Josiah  Ober  and  Charles  Hedrick  (eds.),  DEMOKRATIA:  A  Conversation  on 
Democracies  Ancient  and Modern,  Princeton  1996,  227‐248  και  ακόμα: W.  Burkert,  Αρχαία 
Ελληνική Θρησκεία: Αρχαϊκή και Κλασσική Εποχή, Αθήνα 1993, 512‐519. 



 48

την εὔθυναν. Ο τρόπος εκλογής, τουλάχιστον στην περίπτωση του δήμου 
του Θορικού, όπου δηλώνεται με σαφήνεια, ήταν η κλήρωση199  (στ. 58‐59: 
εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]εν). 

Δυστυχώς, οι αρμοδιότητες αυτών των τοπικών αξιωματούχων που 
διεξήγαν την λογοδοσία δεν μπορούν να διαφωτιστούν, παρά μόνο στην 
περίπτωση του δήμου των Μυρρινουσίων και εν μέρει και του δήμου των 
Αλών Αιξωνίδων. 

Για  την  ακρίβεια,  στο  δήμο  των Μυρρινουσίων,  όπως  δύναται  να 
διαφανεί από  τα  επιμέρους  στοιχεία  των  όρκων  (στ. 8‐16),  ο  ρόλος  κάθε 
αξιωματούχου, αναφορικά με τη διενέργεια της εὐθύνης, ήταν διακριτός: ο 
εύθυνος καλούνταν να διαγνώσει και να αποτιμήσει τυχόν παραπτώματα 
γενικής φύσεως, ο λογιστής να προβεί σε οικονομικό καταλογισμό και οι 
συνήγοροι να «μιλήσουν υπέρ του δήμου» και να ψηφίσουν όσα κρίνουν 
ότι είναι περισσότερο σύμφωνα με το δίκαιο. 

Αμέσως  μετά  τον  όρκο,  αναφέρονται  επακριβώς  όσα  έπρεπε  να 
λάβουν  χώρα  κατά  την  εξέταση.  Πιο  συγκεκριμένα,  ο  νέος  δήμαρχος 
όφειλε  να  διεξαγάγει  μυστική  ψηφοφορία  της  επιτροπής  των  δέκα 
συνηγόρων  (στ.  18),  οι  οποίοι  θα  αποφαίνονταν  εάν  η  λογοδοσία  του 
απερχόμενου  δημάρχου  είχε  ολοκληρωθεί.  Μάλιστα,  δηλώνεται  ότι  ο 
εύθυνος  δεν  είχε  το  δικαίωμα  να  τερματίσει  την  εὔθυναν,  προτού  το 
αποφασίσει η επιτροπή. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, οι συνήγοροι μοιάζουν να 
λειτουργούν ως εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της συνέλευσης των δημοτών, 
αντί  των  οποίων  (στ.  15:  συνη̣γορήσειν  τῷ  δήμῳ)  και  καλούνταν  να 
αποφασίσουν για την ολοκλήρωση ή μη της διαδικασίας. 

Η κρίση όμως αυτής της επιτροπής δεν ήταν ούτε δεσμευτική αλλά 
ούτε  και  τελεσίδικη.  Ο  παλαιός  δήμαρχος,  όπως  αναφέρεται,  είχε  το 
δικαίωμα  να  εφεσιβάλει  τη  διαδικασία  και,  έτσι,  να  παραπέμψει  την 
υπόθεση στην εκκλησία των δημοτών (στ. 20‐24). Σε αυτή την περίπτωση, 
ο νέος δήμαρχος, όφειλε, αφού τελέσει ορκωμοσία των δημοτών, να τους 
καλέσει  να  ψηφίσουν  σχετικά.  Εάν  η  ψήφος  των  δημοτών  ήταν 
καταδικαστική, η ποινή που επιβλήθηκε πρωτόδικα από τους συνηγόρους 
αυξανόταν κατά το ήμισυ (στ. 23‐24). 

                                                 
199  Ο Whitehead  (Demes,  115,  υποσημ.  148)  υιοθετεί  την  αποκατάσταση  ἔλαχ[ον],  αλλά 
υποστηρίζει ότι μόνο ο εύθυνος επιλεγόταν με κλήρωση.  
Η  σύνταξη  στο  σημείο  αυτό  (στ.  58‐61),  διαφοροποιείται  σε  σχέση  με  το  υπόλοιπο 
κείμενο,  προκειμένου  να  αποδώσει  τον  όρκο.  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  ακολουθείται 
πρωτοπρόσωπη  σύνταξη:  εὐθυνῶ,  α’  πρόσωπο  οριστικής  μέλλοντα  με  υποκείμενο 
τον/τους αξιωματούχο/ους, που ορκίζονται κάθε φορά, αντί για απαρεμφατική σύνταξη: 
τὸν εὔθυνον καὶ  [τὸς παρέδρος]  ὀμόσαι εὐθύνειν. Η σύνταξη, αμέσως μετά,  επανέρχεται 
στο  σχήμα  απαρέμφατο  και  αιτιατική  (στ.  61:  ὀμνύναι,  με  υποκείμενο  τὸν  εὔθυνον  και 
τ[ὸς παρέδ]ρος). Επομένως,  το πιθανότερο είναι ότι, στο σημείο αυτό,  το ρήμα ἔλαχ[ον] 
αναφέρεται τόσο στον εύθυνο όσο και στους παρέδρους του, μιας και μνημονεύονται και, 
ακόμη, συμμετείχαν στη διεξαγωγή της εὐθύνης.  
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Στο  δήμο  των  Αλών  Αιξωνίδων,  ορίζεται  ότι  ο  εύθυνος  και  οι 
πάρεδροί  του  όφειλαν  να  διεξάγουν  την  εξέταση  του  οικονομικού 
απολογισμού των δημάρχων και των ταμιών του δήμου, μόνο βάσει των 
μηνιαίων  γραπτών  απολογισμών  των  αξιωματούχων  αυτών  (στ.  10‐13). 
Μάλιστα προβλέπονται  ποινές  για  τον  εύθυνο  και  τους  πάρεδρους,  εάν 
δεν τηρούσαν τα ψηφισθέντα σχετικά με την εὔθυναν (στ. 18 κ.ε.200). 

Στις τοπικές αυτές διαδικασίες λογοδοσίας, οι ειδικοί αξιωματούχοι 
που  αναλαμβάνουν  τη  διεξαγωγή  της  διαδικασίας  είχαν  μεν 
συγκεκριμένες  αρμοδιότητες  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  οι  οποίες  και 
προσδιορίζονται με σαφήνεια μέσω των αποφάσεων των δημοτών, αλλά, 
στην  περίπτωση  των  Μυρρινουσίων,  οι  τελικές  αποφάσεις  ελέγχονταν 
από  την  επιτροπή  των  δέκα  και  από  το  νέο  δήμαρχο  που  επόπτευε  τη 
διαδικασία και τους ειδικούς αξιωματούχους201. Αντίστοιχα, εποπτικό ρόλο 
θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  είχε  ο  νέος  δήμαρχος  στη  διαδικασία  της 
εὐθύνης που περιγράφεται στο δήμο των Αλών Αιξωνίδων, μιας και αυτός 
αναλαμβάνει  την  τέλεση  της  ορκωμοσίας  των  ειδικών  αξιωματούχων202. 
Μάλιστα,  όπως υποστήριξε ο D. Whitehead203, θα μπορούσε να θεωρηθεί 
ότι  πολλοί  δήμοι  θα  εμπιστεύονταν  τη  διεξαγωγή  της  τοπικής  εὐθύνης 
στον ίδιο το δήμαρχο. Η άποψη αυτή, επιπλέον, αιτιολογεί το γεγονός ότι 

                                                 
200  Η  επιγραφή  φέρει  σημαντικές  φθορές,  ωστόσο  από  το  τμήμα  των  στίχων  που  έχει 
διασωθεί  καθίσταται  κατανοητό  ότι  ακολουθεί  ο  ορισμός  ποινής  που  θα  πρέπει  να 
αφορά  το  νέο  δήμαρχο  ο  οποίος  και  διενεργεί  την  εὔθυναν,  μιας  και  οι  αμέσως 
προηγούμενοι  στίχοι  (15‐17)  αφορούν  τον  εύθυνο  και  τους  παρέδρους  του.  Αυτό 
υποστήριξε και ο Whitehead, Demes, 118. 
201 Αυτό μπορεί  να  διαπιστωθεί από  το γεγονός  ότι  ο  νέος  δήμαρχος  είναι  εκείνος που 
επιφορτίζεται  με  τη  γενική  εποπτεία  της  επιτέλεσης  της  λογοδοσίας,  αλλά  και 
προεδρεύει, τρόπον τινά, στη συνέλευση των δημοτών σε περίπτωση που ασκηθεί έφεση 
(στ. 20‐27). 
Το  υπόλοιπο ψήφισμα αφορά  ρυθμίσεις  σχετικά με  το  δανεισμό  χρημάτων από  ιερείς, 
λεπτομέρειες σχετικά με την τέλεση θυσιών από το δήμαρχο κατά τα Προηρόσια, καθώς 
και θέματα που θα έπρεπε να συζητηθούν κατά τη συγκέντρωση των δημοτών η οποία 
θα  λάμβανε  χώρα  στις  19  του  Ποσειδεώνος.  Παρά  το  γεγονός  ότι  μεγάλο  μέρος  του 
ψηφίσματος  τόσο  στην  αρχή,  όσο  και  στο  τέλος  έχει  χαθεί,  οι  πληροφορίες  αυτές, 
πιθανότατα, δε σχετίζονταν με την εὔθυναν, αλλά μάλλον παραθέτουν άλλα, επιμέρους 
καθήκοντα του δημάρχου. Εάν η ερμηνεία αυτή είναι σωστή, τότε το ψήφισμα θα πρέπει, 
πιθανότατα, να αφορούσε τον ορισμό και την περιγραφή των καθηκόντων του δημάρχου 
των  Μυρρινουσίων,  μεταξύ  των  οποίων  συμπεριλαμβανόταν  και  η  εποπτεία  της 
διεξαγωγής της εὐθύνης του απερχόμενου δημάρχου. 
202 Whitehead, Demes,  118. Η  επιγραφή φέρει  σημαντικές  φθορές  στο  στίχο  15,  γεγονός 
που  καθιστά  την  αποκατάσταση  [ὁ  δήμαρχος]  απλώς  πιθανή.  Σε  περίπτωση  που 
υιοθετούνταν  η  αποκατάσταση,  τότε  ο  δήμαρχος  που  ορίζεται  ότι  θα  τελέσει  την 
ορκωμοσία θα πρέπει, πιθανότατα,  να ήταν ο νέος δήμαρχος.  Εξάλλου,  είναι λογικό ο 
νέος  δήμαρχος  να  ήταν  αυτός  που  αναλαμβάνει  να  ορκίσει  τον  εύθυνο  και  τους 
παρέδρους του, αφού,  όταν επρόκειτο να διεξαχθεί η εὔθυνα,  ο παλαιός δήμαρχος είχε 
πλέον ολοκληρώσει τη θητεία του. 
203 Whitehead, Demes, 118. 
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οι δημότες των Μυρρινουσίων και των Αλών Αιξωνίδων επέδειξαν τέτοια 
σχολαστικότητα και προσοχή στον καθορισμό των όρων διεξαγωγής της 
εὐθύνης του δημάρχου τους. 

Τα  ανωτέρω  στοιχεία  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  οι  ειδικοί 
αξιωματούχοι που αναλαμβάνουν την επιτέλεση της τοπικής εὐθύνης θα 
πρέπει να ήταν τοπικοί αξιωματούχοι που εκλέγονταν από τους δημότες 
και όχι αξιωματούχοι εκλεγμένοι σε επίπεδο πόλης204. Εξάλλου, θα ήταν 
εξαιρετικά περίεργο εάν αξιωματούχοι της κεντρικής διοίκησης της πόλης 
δεσμεύονταν μέσω ορκωμοσιών205 που λάμβαναν χώρα στους αθηναϊκούς 
δήμους  να  τελέσουν  τα  καθήκοντά  τους  και  δη  ακριβώς  όπως  είχαν 
αποφασίσει οι δημότες. 

Επιπρόσθετα, εάν η ανωτέρω ανάλυση είναι ορθή, τότε θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι οι αξιωματούχοι που αναλάμβαναν να επιτελέσουν την 
εὔθυναν  στα  εν λόγω ψηφίσματα δεν  είχαν περισσότερη αυτονομία στις 
κινήσεις  και  τις  αποφάσεις  τους  σε  σχέση  με  τους  αξιωματούχους  της 
πόλης.  Επιπλέον,  ελέγχονταν από τον ανώτατο τοπικό αξιωματούχο,  το 
δήμαρχο. Και αυτός όμως, με τη σειρά του,  ελεγχόταν από τους ειδικούς 
αξιωματούχους  που  διεξήγαν  την  εὔθυνάν  του  αλλά  και  από  τους 
δημότες. 

Οι διαπιστώσεις αυτές καταδεικνύουν μια σημαντική ομοιότητα με 
τη διαδικασία λογοδοσίας των αξιωματούχων της πόλης. Οι αξιωματούχοι 
που ενέχονταν στη διεξαγωγή της εὐθύνης δεν είχαν αρμοδιότητες τέτοιες 
που  να  τους  επιτρέπουν  να  καθορίζουν  το  τελικό  αποτέλεσμα  της 
διαδικασίας. Όπως στην πόλη οι  δικαστές ήταν  εκείνοι που  εξέδιδαν  τις 
τελικές  αποφάσεις,  έτσι  και  σε  αυτούς  τους  δήμους  οι  δημότες‐δικαστές 
είχαν τον τελευταίο λόγο αναφορικά με την κρίση των πεπραγμένων των 
τοπικών  αξιωματούχων.  Συνακόλουθα,  αυτή  η  αναλογία  που 
διαπιστώνεται ανάμεσα στις δύο διαδικασίες εὐθύνης φαίνεται ότι αφορά 
ακόμη  και  το  είδος  της  εξέτασης  που  επιτελείτο  κατά  τη  λογοδοσία, 
τουλάχιστον  στους  δήμους  των  Μυρρινουσίων  και  των  Αλών 
Αιξωνίδων206. 

Στο  ψήφισμα  του  δήμου  των  Μυρρινουσίων,  περιγράφεται  μια 
διαδικασία  λογοδοσίας  που  δεν  περιορίζεται  μόνο  στην  εξέταση 
οικονομικών θεμάτων,  όπως  καθίσταται  σαφές  από  την περιγραφή  των 

                                                 
204 Την ίδια άποψη εξέφρασε και ο D. Whitehead (Demes, 117 υποσημ. 158), επικαλούμενος 
όμως  μόνο  το  επιχείρημα  ότι  οι  ειδικοί  αξιωματούχοι  καλούνταν  να  ορκιστούν  σε 
επίπεδο δήμων. Έτσι, παραγνωρίζεται το γεγονός ότι το είδος των δεσμεύσεων σχετικά 
με  τη  διεξαγωγή  της  τοπικής  εὐθύνης  καθιστά  εξαιρετικά  απίθανο  το  ενδεχόμενο  να 
επρόκειτο για αξιωματούχους της πόλης. 
205 Whitehead, Demes, 117 υποσημ. 158. 
206  Πρβλ.  και  την  επισήμανση,  στην  επιγραφή  SEG  42  (1992)  112,  ca  360  π.Χ.,  ότι  ο 
οικονομικός απολογισμός του ιερέα του Απόλλωνος Ζωστήρος αποδόθηκε ενώπιον των 
δημοτών (στ. 6: καὶ λόγους τῆς ἐπιμελείας ἔδωκεν τοῖς δημόταις). 
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αρμοδιοτήτων  των  αξιωματούχων  στον  όρκο  (στ.  9‐16).  Το  ίδιο  όμως  θα 
πρέπει να θεωρηθεί  ότι  ίσχυε και στην περίπτωση του δήμου  των Αλών 
Αιξωνίδων,  παρά  το  γεγονός  ότι,  στη  διαδικασία  που  περιγράφεται  στο 
ψήφισμα,  μνημονεύεται  μόνο  η  απόδοση  λόγων  (στ.  4‐5:  [τὸς  δημάρχος 
κ]|αὶ τὸς ταμίας τὸν λόγ[ον τῶν λημμάτω|ν] καὶ τῶν ἀναλωμάτων). 

Αναλυτικότερα, με το εν λόγω ψήφισμα ουσιαστικά θεσμοθετείται 
η καινοτομία του δημάρχου και των ταμιών του έτους 368/7 π.Χ.207 (στ. 7‐9: 
[ἐπε|ι]δὴ  κ[α]ὶ  οἱ  ἐπὶ  Ναυσιγέν[ος  ἄρχοντος]|  [α]ὐτ[ο]ὶ  ἐθελονταί), 
αναφορικά με την απόδοση εὐθύνης. Αυτό που ορίζεται είναι ότι, στο εξής, 
κατά  τη  λογοδοσία  των  δημάρχων  και  των  ταμιών  (στ.  10:  τὰς  εὐθύνας 
διδόναι)  θα  λαμβάνονταν  υπόψη  μόνο  τα  έγγραφα  που  θα  έχουν 
συγκεντρωθεί στο τέλος του έτους στο κιβωτίδιο (στ. 12‐13: ἐκ τῶν ἐκ [τῆς 
κιβωτοῦ  λόγ]|ων,  ἐξ  ἄλλων  δὲ  μή).  Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί ότι στο ψήφισμα επεξηγείται μόνο η αλλαγή αναφορικά με τον 
τρόπο διεξαγωγής της οικονομικής εξέτασης των αξιωματούχων, δηλαδή 
η καινοτομία  των  επί Ναυσιγένους,  και  όχι η  διεξαγωγή της εὐθύνης  εν 
συνόλω. Συνεπώς, δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι η εὔθυνα στο δήμο 
αυτό δε θα περιλάμβανε και μια γενική εξέταση των πεπραγμένων των 
αξιωματούχων. 

Η ανωτέρω ερμηνεία δύναται να επιβεβαιωθεί από τα στοιχεία που 
παρέχονται από τα δύο τιμητικά ψηφίσματα που εξετάστηκαν, δηλαδή το 
ψήφισμα από το δήμο των Αλών Αιξωνίδων208 και το ψήφισμα από το δήμο 
του Ικαρίου209. 

Πιο συγκεκριμένα, στο ψήφισμα από το δήμο των Αλών Αιξωνίδων, 
τιμάται  ο  ιερέας  του  Απόλλωνος  Ζωστήρος210,  επειδή  επιτέλεσε  τα 
καθήκοντά  του  κατά  τον  καλύτερο  τρόπο,  επιδεικνύοντας φιλοτιμίαν211, 
αναφορικά  με  την  γιορτή  των  Ζωστηρίων  (στ.  2‐5).  Παράλληλα, 
μνημονεύεται  ότι  ο  αξιωματούχος  απέδωσε  λόγους  για  αυτή  του  την 
επιμέλεια ενώπιον των δημοτών (στ. 6: καὶ λόγους τῆς ἐπιμελείας ἔδωκεν 
τοῖς δημόταις). 

Σημαντικό στοιχείο για την ερμηνεία του ψηφίσματος συνιστούν οι 
χρόνοι των ρηματικών τύπων, με τους οποίους δηλώνονται οι πράξεις για 
τις  οποίες  τιμάται  ο  ιερέας.  Εν  προκειμένω,  το  ρήμα  που  δηλώνει  τα 
                                                 
207 Ο Ναυσιγένης (στ. 8) ήταν ο επώνυμος άρχων του έτους 368/7 π.Χ. και όχι το 367/6 π.Χ., 
όπως  μνημονεύεται  στο  IG  II2  (ένας  πίνακας  των  επωνύμων  αρχόντων  του  4ου  αι. 
παρέχεται  από  τους P.  J. Rhodes & R. Osborne, Greek Historical  Inscriptions.  404‐323 B.C., 
Oxford 2003, 543).  
208 SEG  42 (1992) 112, ca 360 π.Χ. 
209 SEG  22 (1967) 117, ca 330 π.Χ. 
210  Για  το  ιερό  και  τα  λοιπά  ευρήματα  της  ανασκαφής,  βλ.  τη  δημοσίευση  του  Κ. 
Κουρουνιώτη «Τὸ Ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ζωστῆρος», ΑΔ 11 (1927‐1928) 9‐53. 
211 Για την έννοια της φιλοτιμίας τον 4ο αι., σημαντική είναι η μελέτη του D. Whitehead 
“Competitive  Outlay  and  Community  Profit:  φιλοτιμία  in  Democratic  Athens”,  C&M  34 
(1983) 55‐74. 
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καθήκοντά  του  τίθεται  σε  οριστική  ενεστώτα  (στ.  3:  ἐξάγει  τὴν 
ἱερεωσύνην),  σε  αντίθεση  με  τους  υπόλοιπους  ρηματικούς  τύπους  που 
αφορούν τις πράξεις για τις οποίες τιμάται ο ιερέας οι οποίοι τίθενται σε 
παρελθοντικούς  χρόνους:  στ.  2:  ἱερεὺς  γενόμενος,  μετοχή  αορίστου  β’  ‐ 
εκλογή  του  στο  αξίωμα/  στ.  3‐4:  [ἐπ]ε|σκεύακεν  τὸ  ἱερόν,  οριστική 
παρακειμένου ‐ τέλεση έργων σχετικά με το ιερό που είχαν ολοκληρωθεί, 
όταν  έλαβε  χώρα  η  τίμηση/  στ.  4:  τὰ  ἀγάλματα  κεκόσμηκεν,  οριστική 
παρακειμένου  ‐  τέλεση  έργων  σχετικά  με  αγάλματα  που  είχαν 
ολοκληρωθεί,  όταν  έλαβε  χώρα  η  τίμηση/  στ.  5:  ἐπεμελήθη  δὲ  καὶ  τῆς 
θυσίας  τῶν Ζωστηρίων/  τέλεση θυσίας που  είχε  επιτελεστεί,  όταν  έλαβε 
χώρα  η  τίμηση.  Κατά  συνέπεια,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  ο  ιερέας 
θήτευε ακόμη στο αξίωμα, όταν τιμήθηκε για τις συγκεκριμένες πράξεις 
του  αναφορικά  με  τη  γιορτή,  για  τις  οποίες  και  δηλώνεται  ότι  απέδωσε 
οικονομικό απολογισμό. Αυτός ο λόγος δε θα πρέπει να ταυτιστεί με την 
εὔθυνάν  του,  αφού  δεν  είχε  ακόμη  ολοκληρώσει  τη  θητεία  του,  αλλά 
αποτελούσε  έναν  οικονομικό  καταλογισμό  που  έλαβε  χώρα  με  την 
ολοκλήρωση  των  μεμονωμένων  καθηκόντων  που  μνημονεύονται  στο 
τιμητικό ψήφισμα. 

Αντίστοιχα,  στο  ψήφισμα  από  το  δήμο  του  Ικαρίου  αποδίδονται 
τιμές  στον  απερχόμενο  δήμαρχο  ο  οποίος  δηλώνεται  ότι  είχε  ήδη 
αποδώσει  λόγον  στις  10  του  Εκατομβαιώνος  (στ.  4:  ἐπει]δὴ  δὲ  λόγον 
ἀπενήνοχεν  ἐν  τῶι  Ἑκατονβαιῶνι  μηνὶ  τεῖ  δεκάτει).  Θα  πρέπει  να 
επισημανθεί  ότι  στο  σημείο,  όπου  ενδεχομένως  θα  μπορούσε  να 
εντοπιστεί  κάποιου  είδους  αναφορά  σε  απόδοση  εὐθύνης,  η  επιγραφή 
φέρει σημαντικές φθορές212. 

Ακόμη όμως και αν γίνει αποδεκτή η άποψη ότι το ψήφισμα έκανε 
λόγο  μόνο  για  την  απόδοση  οικονομικού  απολογισμού,  θα  πρέπει  να 
επισημανθεί ότι η απόδοση της τιμής αφορούσε, εκτός από την επιτέλεση 
θρησκευτικών καθηκόντων του δημάρχου,  το γεγονός ότι κατόρθωσε να 
αφήσει  στο  διάδοχό  του  οικονομικό  πλεόνασμα  (στ.  5‐7:  […………..ca 
29……………] ἀποφαίνει χρήματα περιόντα λογισάμενος τὰς προσόδους καὶ 
τὰ|ἀ̣ν[̣αλώματα, ὥστε δοκεῖν καλῶς τ]ε καὶ δικαίως ἄρξαι, καὶ παρέδωκεν 
τῶι  μεθ’  ἑαυτὸν  δημάρχ{ι}ωι  Θουκυδί|δει).  Επομένως,  λογικό  είναι  να 
μνημονεύεται  πιο  συγκεκριμένα  μόνο  η  απόδοση  του  λόγου  του,  αφού, 
κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  τεκμηριωνόταν  ένας  από  τους  λόγους  για  τους 
οποίους  αποδιδόταν  τιμή  στον  απερχόμενο  δήμαρχο.  Κατ΄  αυτόν  τον 
τρόπο, δεν υπάρχει λόγος να θεωρηθεί ότι η εὔθυνα στο δήμο του Ικαρίου 
περιοριζόταν  μόνο  στην  απόδοση  λόγου,  αλλά,  πιθανότατα,  θα 
περιλάμβανε  και  εξέταση  γενικότερων  θεμάτων  που  αφορούσαν  τα 
πεπραγμένα του. 

                                                 
212  Ακριβώς  μετά  τη  δήλωση  του  χρονικού  προσδιορισμού  υπάρχει  lacuna  29  περίπου 
γραμμάτων. 
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Με την ανωτέρω ερμηνεία των στοιχείων συνάδει, επιπλέον, και το 
γεγονός ότι οι δήμαρχοι213, τους οποίους και αφορούν τα ψηφίσματα των 
δήμων των Μυρρινουσίων, των Αλών Αιξωνίδων και το τιμητικό ψήφισμα 
από  το  δήμο  του  Ικαρίου,  είχαν  ποικίλες  αρμοδιότητες  οι  οποίες  δεν 
περιορίζονταν  μόνο  στη  διαχείριση  των  οικονομικών  του  δήμου. 
Επομένως,  θα  ήταν  το  λιγότερο  περίεργο  εάν  οι  δημότες  του 
Μυρρινούντος και  των Αλών Αιξωνίδων  επέλεγαν να  δεσμευτούν με  τα 
εν  λόγω  ψηφίσματα  ότι,  κατά  την  εὔθυναν  των  δημάρχων  τους,  θα 
εξετάζονταν μόνο οι μηνιαίοι λόγοι τους και κανένα άλλο θέμα. 

Από  την  εξέταση  της  διαδικασίας  απόδοσης  της  τοπικής  εὐθύνης 
μπορεί  να  καταδειχθεί  μια  ακόμη  σημαντική  ομοιότητα  μεταξύ  της 
τοπικής  διαδικασίας  και  της  διαδικασίας  που  τηρούνταν  στην  πόλη.  Το 
γεγονός  ότι  ο  νέος  δήμαρχος  αναλάμβανε  την  εποπτεία  της  εὐθύνης 
στους  δήμους  των  Αλών  Αιξωνίδων  και  του  Μυρρινούντος  καθιστούσε 
αδύνατο να θητεύσει το ίδιο πρόσωπο στο αξίωμα του δημάρχου για δύο 
συναπτά έτη, κάτι που, σε επίπεδο πόλης, όπως επισημάνθηκε, ίσχυε για 
όλους τους αξιωματούχους που θεωρούνταν ἀρχαί. Αυτός ο περιορισμός 
αφενός  μεν  αποτελούσε  εγγύηση  ότι  η  εὔθυνα  θα  ήταν  μια  ουσιαστική 
εξέταση,  αφετέρου  δε  ευνοούσε  την  εναλλαγή  των  δημοτών  στο 
συγκεκριμένο αξίωμα. 

Από τη μελέτη των πληροφοριών που παρέχουν οι επιγραφές από 
τους  δήμους  που  εξετάστηκαν,  καταδεικνύεται  ότι  η  εὔθυνα  σε  επίπεδο 
δήμων  ‐  τουλάχιστον  στους  δήμους  που  εξετάστηκαν  ‐  ήταν  μια 
διαδικασία σε μεγάλο βαθμό ανάλογη με τη διαδικασία που τηρούνταν σε 
επίπεδο πόλης τόσο αναφορικά με το χρόνο και το είδος της εξέτασης, όσο 
και αναφορικά με τους αξιωματούχους που την επιτελούσαν214. Θα πρέπει 
να επισημανθεί ότι οι αθηναϊκοί δήμοι φαίνεται ότι είχαν τη δυνατότητα 
να  ρυθμίζουν  οι  ίδιοι  τις  επιμέρους  λεπτομέρειες  της  διαδικασίας 
λογοδοσίας  των  αξιωματούχων  τους,  όπως  καθίσταται  φανερό  από  την 
περιγραφή των διαδικασιών λογοδοσίας στους δήμους του Μυρρινούντος 
και  των  Αλών  Αιξωνίδων.  Έτσι  είχαν  τη  δυνατότητα  να  ορίζουν  τη 
διεξαγωγή της λογοδοσίας σε ένα ή και περισσότερα στάδια. Εντούτοις, οι 
διαφορές αυτές  ήταν μάλλον  διαδικαστικής φύσεως και  δεν αφορούν  το 
είδος  της  εξέτασης  που  επιτελείτο  η  οποία,  όπως  υποστηρίχθηκε, 
αφορούσε,  όπως  και  στην  πόλη,  την  εξέταση  τόσο  των  οικονομικών 
θεμάτων, όσο και, γενικότερα, των πεπραγμένων των αξιωματούχων. 

Μπορεί η λειτουργία της συνέλευσης των δημοτών ως δικαστηρίου 
για τη διεξαγωγή της εὐθύνης να μην μπορεί να επιβεβαιωθεί για όλους 

                                                 
213 Whitehead, Demes, 122‐139. 
214  Κατά  συνέπεια,  αντίθετα  με  την  άποψη  του  Piérart,  η  μαρτυρία  της  Ἀθηναίων 
Πολιτείας,  αναφορικά  με  τα  καθήκοντα  των  ευθύνων  συνάδει  με  τα  στοιχεία  που 
μπορούν να αντληθούν από τις επιγραφικές μαρτυρίες του 4ου αι. 
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τους  αθηναϊκούς  δήμους,  αλλά,  εάν  η  άποψη  του D. Whitehead215  ότι  σε 
πολλούς  δήμους  ‐  και  δη  στους  μικρούς  ‐  η  εὔθυνα  θα  μπορούσε  να 
διενεργείτο  απλώς  από  το  δήμαρχο,  ενώπιον  της  συνέλευσης  των 
δημοτών  είναι  ορθή,  τότε  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι,  σε  αυτές  τις 
περιπτώσεις, η συνέλευση συνιστούσε, κατ’ αναλογία με την εὔθυναν της 
πόλης,  ένα  τοπικό  δικαστήριο  που  έκρινε  την  εὔθυναν  των  τοπικών 
αξιωματούχων. 

Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  η  διαδικασία  της  εὐθύνης  που 
περιγράφεται  στις  γραμματειακές  πηγές  επιβεβαιώνεται  από  τις 
επιγραφικές μαρτυρίες. Επρόκειτο για μια διαδικασία που λάμβανε χώρα 
«αυτόματα»,  με  το  πέρας  της  θητείας  όλων  των  αξιωματούχων  που 
θεωρούνταν ὑπεύθυνοι, αλλά και υποχρεωτικά, καθώς υπήρχαν κυρώσεις 
σε  περίπτωση  που  κάποιος  υπόλογος  προσπαθούσε  να  την  αποφύγει. 
Αυτή η διμερής διαδικασία λογοδοσίας συνιστούσε, αναφορικά και με τα 
δύο στάδιά της,  ουσιαστική και σημαντική διαδικασία η οποία μπορούσε 
να έχει σοβαρότατες επιπτώσεις για τους αξιωματούχους που διέπρατταν 
κάποιο  παράπτωμα  κατά  την  επιτέλεση  των  καθηκόντων  τους.  Τη 
διαδικασία  διεξήγαν  ειδικοί  αξιωματούχοι,  οι  λογιστές  με  τους 
συνηγόρους και οι εύθυνοι με τους παρέδρους σε επίπεδο πόλης, αλλά και 
οι  αντίστοιχοι  ειδικοί  τοπικοί  αξιωματούχοι,  τουλάχιστον  στους  δήμους 
για τους οποίους υπάρχουν στοιχεία για την τοπική εὔθυναν. 

Συνακόλουθα,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  η  απόδοση  λογοδοσίας 
αποτελούσε  απαραίτητη  προϋπόθεση  για  όποιον  πολίτη  επιθυμούσε  να 
εκλεγεί  σε  κάποιο  αξίωμα,  καθώς,  εάν  κάποιος  αξιωματούχος  δε 
λογοδοτούσε ως όφειλε,  τότε έχανε το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα 
τουλάχιστον  για  τα αξιώματα που θεωρούνταν ἀρχαὶ216  αλλά  και  όντας 
υπόδικος με την κατηγορία της γραφῆς ἀλογίου και από άλλα αξιώματα. 

Αναφορικά  με  την  τοπική  διαδικασία  απόδοσης  λογοδοσίας,  οι 
ομοιότητες  που  μπορούν  να  εντοπιστούν  με  την  εὔθυναν  της  πόλης 
αποκαλύπτουν  ότι,  πίσω  από  τις  τοπικές  διαδικασίες  λογοδοσίας 
βρισκόταν η  ίδια ανάγκη για την άσκηση ελέγχου στα πεπραγμένα των 
αξιωματούχων  η  οποία  ‐  σε  τελευταία  ανάλυση  ‐  διενεργείτο  από  τους 
ίδιους τους δημότες. 

Από τη μελέτη των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν αναφορικά με 
τη διαδικασία της εὐθύνης, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η εὔθυνα θα 
πρέπει να θεωρηθεί ότι, τον 4ο αι., συνιστούσε μια σημαντική διαδικασία 
που υπηρετούσε τη δημοκρατία. Ως ουσιαστικός και απαράβατος έλεγχος 
επί  των  πεπραγμένων  των  Αθηναίων  αξιωματούχων,  στην  πόλη  και 
στους δήμους, η λογοδοσία αποτελούσε σαφή έκφραση της βούλησης των 
Αθηναίων  πολιτών  να  αποτραπεί  οποιουδήποτε  είδους  αυθαιρεσία  και 

                                                 
215 Whitehead, Demes, 118. 
216 Βλ. ανωτέρω υποσημ. 129. 
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κατάχρηση εξουσίας από τους μεμονωμένους αξιωματούχους. Το γεγονός 
ότι  η αποτίμηση  των πεπραγμένων όλων  των υπόλογων αξιωματούχων 
λάμβανε  χώρα  ενώπιον  δικαστικών  σωμάτων  ‐  στο  πρώτο  στάδιο  της 
εὐθύνης, ενώπιον του δικαστηρίου στο οποίο προήδρευαν οι λογιστές και, 
στο  δεύτερο  στάδιο  της  εὐθύνης,  ενώπιον  του  δικαστηρίου  των 
θεσμοθετών  ή  ενώπιον  των  τεσσαράκοντα  δικαστών  ‐  ή  τύποις 
δικαστικών  σωμάτων  ‐  ενώπιον  της  συνέλευσης  των  δημοτών  ‐  δηλαδή 
στις πολιτικές ομάδες στις οποίες είχαν δικαίωμα να συμμετέχουν όλοι οι 
Αθηναίοι πολίτες και όλοι οι Αθηναίοι δημότες, αντίστοιχα, εξέφραζε την 
πεποίθηση ότι τελικός κριτής των πολιτών‐αξιωματούχων ήταν το σύνολο 
των Αθηναίων πολιτών που τους εξέλεξε και μόνο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, 
καταδεικνυόταν  ότι  μοναδικός  φορέας  της  εξουσίας  ήταν  ο  αθηναϊκός 
δήμος ο οποίος διένειμε την εξουσία στους πολίτες και εκείνοι, με τη σειρά 
τους, όφειλαν να την διαχειριστούν ακριβώς σύμφωνα με τη βούληση του 
δήμου. 
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3.4) Τα κριτήρια αποτίμησης των πεπραγμένων των 
αξιωματούχων κατά την εὔθυναν 

 
 

 
 
 
Παρά  το  γεγονός  ότι  η  μελέτη  της  ομάδας  των  ὑπευθύνων 

αξιωματούχων και της διαδικασίας απόδοσης λογοδοσίας αυτών απέδωσε 
σημαντικά στοιχεία για τη σημασία και το ρόλο της εὐθύνης στα πλαίσια 
της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου αι, η συζήτησή μας δε θα μπορούσε να 
θεωρηθεί  πλήρης,  εάν  δεν  εξέταζε,  επιπλέον,  τα  κριτήρια  που 
υιοθετούνταν  για  την  αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των  Αθηναίων 
αξιωματούχων.  Η  διασαφήνιση  των  κριτηρίων  αποτίμησης  του  έργου 
τους,  δηλαδή  ο  εντοπισμός  και  η  συζήτηση  των  θεμάτων  που 
προβάλλονται στις γραμματειακές και επιγραφικές πηγές ως τα στοιχεία 
εκείνα που καθορίζουν εάν ένας αξιωματούχος επιτέλεσε, ως όφειλε,  τα 
καθήκοντά  του,  συνιστούν  ζήτημα  καίριας  σημασίας,  καθώς 
αποκαλύπτουν  το  σκοπό  που  επιτελούσε  η  εὔθυνα  στα  πλαίσια  της 
αθηναϊκής πολιτείας. 

Κοινό στοιχείο στις προσεγγίσεις των μελετητών που συζήτησαν το 
θέμα, ήτοι των A. R. W. Harrison217, D. M. MacDowell218 και M. H. Hansen219 
είναι  το  γεγονός  ότι  το  ζήτημα  των  κριτηρίων  που  τηρούνταν  κατά  τη 
διεξαγωγή  της λογοδοσίας σε  επίπεδο πόλης προσεγγίζεται,  κατά κύριο 
λόγο,  ακροθιγώς. Ως  επί  το πλείστον,  οι  εν λόγω μελετητές παρέμειναν 
στην  επισήμανση  της  διάκρισης  ανάμεσα  στο  πρώτο  στάδιο  και  την 
εξέταση των κάθε είδους οικονομικών ζητημάτων και στο δεύτερο στάδιο 
και  την  εξέταση  γενικότερων  θεμάτων  που  αφορούσαν  τα  πεπραγμένα 
των αξιωματούχων κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 

Ωστόσο,  οι A. R. W. Harrison  και D. M. MacDowell,  εκτός  από  τις 
γενικές  επισημάνσεις,  προχώρησαν  και  σε  πιο  συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις σχετικά με τα κριτήρια διεξαγωγής της εὐθύνης σε επίπεδο 
πόλης.  Καταρχάς,  ο A. R. W. Harrison220,  ορμώμενος  από  τη  μελέτη  του 

                                                 
217 Harrison, Law of Athens. II, 209‐210. 
218 MacDowell, Law, 171. 
219 Whitehead, Demes, 116‐119, Hansen, Athenian Democracy, 222‐224. 
220 Harrison, Law of Athens.  II, 6. Ο Harrison υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πολύαινος 
δεν είχε το δικαίωμα να ασκήσει έφεση επί των αποφάσεων των στρατηγών, καθώς εάν 
μπορούσε να το κάνει, θα  το  είχε οπωσδήποτε πράξει. Παρόλα αυτά,  το γεγονός ότι  ο 
Πολύαινος  δεν  άσκησε  έφεση  επί  της  αποφάσεως  των  στρατηγών  δε  σημαίνει  ότι  δεν 
είχε  το  δικαίωμα  να  το  κάνει.  Στο  σημείο  αυτό  θα  πρέπει  να  συνυπολογιστεί  ότι  ως 
άτομο  που  είχε  πρόσφατα  αποκτήσει  την  ιδιότητα  του  πολίτη  θα  μπορούσε  να  μη 
γνωρίζει  ή  και  να  φοβάται  να  ασκήσει  αυτό  το  δικαίωμα.  Επίσης,  ο  ίδιος  ο Harrison 
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λόγου Ὑπὲρ  τοῦ  στρατιώτου  του Λυσία,  διατύπωσε  την άποψη  ότι,  κατά 
την  εὔθυναν  μιας  ἀρχῆς,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  κρινόταν,  μεταξύ 
άλλων, η νομιμότητα των προστίμων που είχε επιβάλει ο αξιωματούχος 
κατά τη διάρκεια της θητείας του, γεγονός που, ενδεχομένως, θα σήμαινε 
ότι  ο  αξιωματούχος  θα  μπορούσε  να  τιμωρηθεί  ή,  ακόμη,  και  να 
υποχρεωθεί να αποζημιώσει κάποιον που είχε αδικηθεί. Μια τέτοια δίκη, 
όπως  υποστήριξε,  μπορούσε  να  ανακύψει  είτε  μετά  από  καταγγελία 
εναντίον  των  αξιωματούχων,  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης  τους,  είτε 
εάν ο καταδικασθείς δεν πλήρωνε το πρόστιμο. 

Ο  λόγος  Ὑπὲρ  τοῦ  στρατιώτου  μελετήθηκε  και  από  τον  D.  M. 
MacDowell221,  ο  οποίος,  ανεξάρτητα  από  τον A.  R. W. Harrison,  προέβη 
στις  ίδιες  διαπιστώσεις.  Παράλληλα,  ο  D.  M.  MacDowell  επισήμανε, 
ακόμη,  ότι,  από  τα  στοιχεία  που  μπορούν  να  συγκεντρωθούν  από  τη 
μελέτη  του  λόγου,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι,  κατά  την  οικονομική 
εξέταση  (λόγον),  οι ἀρχαὶ  είχαν  την υποχρέωση να αναφέρουν γραπτώς 
τα  πρόστιμα  που  είχαν  επιβάλει  και  εισπράξει,  κατά  τη  διάρκεια  της 
θητείας  τους,  ώστε  να  κριθούν  σχετικά,  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης 
τους. Αυτή η υποχρέωση, εντούτοις, δεν ίσχυε και για όλες τις υπόλοιπες 
αποφάσεις  που  είχε  λάβει  κάποιος  αξιωματούχος  κατά  τη  διάρκεια  της 
θητείας του. Οι κατηγορίες που αφορούσαν τις διάφορες αποφάσεις των 
ἀρχῶν  οι  οποίες  δε  σχετίζονταν  με  την  επιβολή  και  την  είσπραξη 
προστίμων,  όπως  υποστήριξε  ο  μελετητής,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι 
εξετάζονταν στο δεύτερο στάδιο της εὐθύνης. 

Πέρα  από  τις  ανωτέρω  διαπιστώσεις  που  αφορούν  τους 
αξιωματούχους  που  θεωρούνταν  ἀρχαί,  ο  D.  M.  MacDowell222  προέβη, 
ακόμη,  σε  ορισμένες  σημαντικές  παρατηρήσεις  σχετικά  με  τα  κριτήρια 
αποτίμησης  του  έργου  ενός  πρεσβευτή,  δηλαδή  ενός  αξιωματούχου που 
οριζόταν ad hoc. Σχολιάζοντας την περίπτωση της πρεσβείας του 346 π.Χ., 
τόνισε  ότι,  κατά  πάσα  πιθανότητα,  δεν  υπήρχε  συγκεκριμένο  νομικό 
πλαίσιο  σχετικά  με  τις  αρμοδιότητες  των  πρεσβευτών.  Παρόλα  αυτά, 
εστίασε την προσοχή στα λεγόμενα του Δημοσθένη στο λόγο του Περὶ τῆς 
παραπρεσβείας,  όπου  ο  ρήτορας  αναφέρεται  στις  απαιτήσεις  του 
αθηναϊκού  δήμου  από  έναν  πρεσβευτή.  Όπως  υποστηρίζει  ο  D.  M. 
MacDowell,  η  αναφορά  του  Δημοσθένη  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι 
αποδίδει πιστά τις υποχρεώσεις ενός Αθηναίου πρέσβευτή. 

                                                                                                                                            
αναφέρει  (σελ.  32)  ότι  υπήρχε  η  δυνατότητα  να  ασκηθεί  έφεση  επί  των  ποινών  που 
επέβαλαν οι στρατηγοί. 
221 D. M. MacDowell, “The case of the Rude Soldier”, Symposion 1993: Vortäge zur griechischen 
und  hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz,  Austria),  “Akten  der  Gesellschaft  für 
Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte” 10, Köln 1994, 153‐164 και, ιδίως, σελ. 159‐
160. 
222 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 15.  Ο μελετητής, στο εγχειρίδιο του για το αττικό 
νομικό σύστημα (Law, 170‐172), δεν αναφέρει τίποτα σχετικά με το δημοσθενικό λόγο. 
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Από  την  άλλη,  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  της  θεσμοθετημένης 
λογοδοσίας σε επίπεδο δήμων, ο D. Whitehead223 επισήμανε την αναλογία 
– οικονομική και γενική εξέταση ‐ που εντοπίζεται ανάμεσα στην τοπική 
διαδικασία και στη διαδικασία στην πόλη, χωρίς όμως να συζητά εκτενώς 
τα κριτήρια αποτίμησης του έργου των τοπικών αξιωματούχων. 

Θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  σε  καμιά  από  τις  ανωτέρω 
προσεγγίσεις  δεν  επιχειρείται  η  συστηματική  εξέταση  των  κριτηρίων 
αποτίμησης  των  πεπραγμένων  των  αξιωματούχων,  είτε  πρόκειται  για 
ἀρχὰς είτε για αξιωματούχους που ορίζονταν ad hoc, με συνεκτίμηση των 
στοιχείων αναφορικά με τη λογοδοσία τόσο σε επίπεδο πόλης και όσο και 
σε επίπεδο δήμου. Επίσης, παρά το γεγονός ότι ο A. R. W. Harrison και ο 
D. M. MacDowell συζήτησαν εκτενέστερα τα κριτήρια αποτίμησης, κανείς 
από  τους  δύο  δεν  ανέλυσε  εις  βάθος  τα  στοιχεία  που  προκύπτουν,  με 
αποτέλεσμα να μη γίνεται πλήρως κατανοητή η σημασία της εὐθύνης στα 
πλαίσια της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου αι. π.Χ. 

Οι  ελλείψεις  αυτές  ελπίζουμε  ότι  θα  καλυφθούν  με  την  ανάλυση 
που  ακολουθεί.  Πιο  συγκεκριμένα,  στην  ενότητα  αυτή,  θα 
προσπαθήσουμε  να  διαγνώσουμε  και  να  επισημάνουμε  τα  κριτήρια 
αποτίμησης που δηλώνεται στις πηγές ότι τηρούνταν κατά τη λογοδοσία 
των αξιωματούχων της πόλης  (ἀρχῶν και αξιωματούχων ad hoc) και των 
αξιωματούχων των δήμων. 

Ξεκινώντας  τη  μελέτη μας  από  το  λόγο  του Λυσία,  θα πρέπει  να 
επισημάνουμε  ότι  η  υπόθεση  του  στρατιώτη  Πολύαινου  παρέχει 
σημαντικά  στοιχεία  σχετικά  με  τις  δυνατότητες  που  είχε  κάποιος 
αξιωματούχος‐ἀρχὴ  αλλά  και  τα  θέματα  που  θα  μπορούσαν  να 
ανακύψουν κατά τη λογοδοσία του. Όπως αναφέρεται από το στρατιώτη, 
οι  στρατηγοί  επέβαλαν  πρόστιμο  στον  Πολύαινο  σύμφωνα  με  το  νόμο 
που  απαγόρευε  την  προσβολή  ενός  αξιωματούχου  που  θήτευε  σε ἀρχή, 
όταν  αυτός  βρισκόταν  επί  τω  έργω  (τοῦ  νόμου  ἀπαγορεύοντος  ἐάν  τις 
ἀρχὴν  ἐν  συνεδρίῳ  λοιδορῇ)224.  Οι  ίδιοι  οι  στρατηγοί  δεν  επεδίωξαν  να 
εισπράξουν  το  πρόστιμο.  Εντούτοις,  οι  γραμματείς  των  στρατηγών  το 
κατέγραψαν225  και,  όταν  οι  στρατηγοί  ολοκλήρωσαν  τη  θητεία  τους  και 
επρόκειτο να αποδώσουν εὔθυναν  (ἐξιούσης τῆς ἀρχῆς),  οι αξιωματούχοι 
αυτοί  το  παρέδωσαν  στους  ταμίες  (γράψαντες  εἰς  λεύκωμα  τοῖς  ταμίαις 

                                                 
223 Whitehead, Demes, 117. 
224 Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου, 6 και 9. 
225 Αυτό υποστήριξε  ο MacDowell.  Βλ. D. M. MacDowell, “The  case of  the Rude Soldier”, 
Symposion  1993:  Vortäge  zur  griechischen  und  hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz, 
Austria),  “Akten der Gesellschaft  für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte”  10, 
Köln  1994,  157‐160.  Αντίθετα,  για  την  άποψη  ότι  το  πρόστιμο  κατεγράφη  από  τους 
στρατηγούς,  με  όλες  τις  επιπτώσεις  που  έχει  η  άποψη  αυτή  στην  ερμηνεία  της 
διαδικασίας βλ. Harrison, Law of Athens. II, 6. 
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παρέδοσαν)226. Οι ταμίες, ωστόσο, έκριναν, όπως υποστηρίζει ο Πολύαινος, 
ότι το πρόστιμο δεν είχε επιβληθεί νομίμως και, έτσι, δεν του ζήτησαν να 
το πληρώσει (ἐπιβαλόντες δὲ τὸ ἀργύριον πράξασθαι μὲν οὐκ ἐπεχείρησαν, 
ἐξιούσης δὲ τῆς ἀρχῆς γράψαντες εἰς λεύκωμα τοῖς ταμίαις παρέδοσαν. οἵδε 
μὲν  τάδε  διεπράξαντο·  οἱ  δὲ  ταμίαι  οὐδὲν  ὅμοιον  τοῖσδε  διανοηθέντες, 
ἀνακαλεσάμενοι  τοὺς παραδόντας τὴν γραφήν,  ἐσκοποῦντο τῆς αἰτίας τὴν 
πρόφασιν. …  ἀποροῦντες  δὲ  μεταπεῖσαι  αὐτούς,  τὸν  παρ’  ὑμῶν  κίνδυνον 
ὑποστάντες  ἄκυρον  τὴν  ζημίαν  ἔκριναν227).  Μόνο,  όταν  ο  Πολύαινος 
παραπέμφθηκε  σε  δίκη,  μέσω  της  καταγγελίας  της  ἀπογραφῆς228, 
φαίνεται  ότι  προσπάθησε  να  κατοχυρώσει  την  ακύρωση  του  προστίμου 
που του είχε επιβληθεί. 

Η  περίπτωση  των  στρατηγών  στο  λόγο  του  Λυσία  θα  πρέπει  να 
θεωρηθεί  ενδεικτική,  καθώς  δεν  είχαν  μόνο  αυτοί  οι  αξιωματούχοι  τη 
δυνατότητα  να  επιβάλλουν  πρόστιμα  στους  υφισταμένους  τους,  αλλά 
όλοι  οι  αξιωματούχοι  που  θεωρούνταν  ἀρχαί.  Για  την  ακρίβεια,  το 
δικαίωμα  να  επιβάλλουν  ποινές  (ἐπιβολὰς  ἐπιβάλλειν)  συνιστούσε 
χαρακτηριστικό  προνόμιο  των  ἀρχῶν229.  Το  ύψος  αυτών  των  προστίμων 
ήταν καθορισμένο. Για κάποιες από τις ἀρχάς, το πρόστιμο που είχαν τη 
δυνατότητα  να  επιβάλλουν  ανερχόταν  στο  ποσό  των  50  δραχμών,  ενώ, 
σημειωτέον, η βουλή είχε τη δυνατότητα να επιβάλλει πρόστιμο έως 500 
δραχμές230.  Τα  πρόστιμα  αυτά  αφορούσαν  παραβάσεις  για  θέματα  που 
άπτονταν  των  αρμοδιοτήτων  κάθε  ἀρχῆς  και,  αν  δεν  υπερέβαιναν  τα 
ορισθέντα  ποσά,  δεν  ήταν  αναγκαίο  να  επικυρωθούν  από  κάποιο 
δικαστήριο,  παρά μόνο  εάν  ο  υφιστάμενος  το  πρόστιμο  ασκούσε  έφεση. 
Εάν το πρόστιμο που οι ἀρχαὶ θεωρούσαν ότι έπρεπε να επιβληθεί στον 
παραβάτη υπερέβαινε το ποσό που είχαν δικαίωμα να επιβάλλουν,  τότε 
εισήγαγαν  οι  ίδιες  την  υπόθεση  στο  δικαστήριο  της  Ηλιαίας, 
προτείνοντας,  παράλληλα,  το  πρόστιμο  που  έκριναν  ότι  θα  έπρεπε  να 
επιβληθεί. 

Όπως  μπορεί  να  διαφανεί  από  την  ανωτέρω  σύντομη  παράθεση 
των βασικών σημείων της υπόθεσης του Πολύαινου, στην ανάλυση του D. 
M. MacDowell θα πρέπει, ακόμη,  να προστεθεί ότι οι ἀρχαὶ φαίνεται ότι 
είχαν τη δυνατότητα να κρίνουν εάν θα διεκπεραίωναν κάποιες από τις 

                                                 
226 Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου, 6. 
227 Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου, 18‐19. 
228 Για τη διαδικασία της ἀπογραφῆς, βλ. Harrison, Law of Athens. II, 211‐217.  
229 Harrison, Law of Athens. II, 4‐7, Hansen, Athenian Democracy, 226 και 228‐229. 
230  Ο Harrison  (Law  of Athens.  II,  5)  επισημαίνει  ότι  το  όριο  των  50  δραχμών  μπορεί  να 
επιβεβαιωθεί  μόνο  για  τις  περιπτώσεις  των  ιεροποιών  και  των  προέδρων,  αλλά  θα 
πρέπει,  κατά πάσα πιθανότητα,  να θεωρηθεί  ότι  ίσχυε και για άλλους αξιωματούχους 
που είχαν εξίσου σημαντικά καθήκοντα. Ο MacDowell (Law, 235‐237) αναφέρεται γενικά 
στη  δυνατότητα  των αξιωματούχων‐άρχῶν.  Για  το ύψος  του προστίμου  της βουλής βλ. 
Hansen, Athenian Democracy, 229 και Rhodes, Boule, 144‐147. 
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αποφάσεις άλλων ἀρχῶν. Αυτό καθίσταται φανερό από το γεγονός ότι οι 
ταμίες ακύρωσαν  το πρόστιμο που  είχε  επιβληθεί  από  τους  στρατηγούς 
στον  Πολύαινο231.  Και  αυτού  του  είδους  οι  αποφάσεις,  κατά  πάσα 
πιθανότητα, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι θα μπορούσαν να προσβληθούν 
κατά την εὔθυναν των αξιωματούχων που τις ακύρωσαν. 

Η  ανωτέρω  επισήμανση  στρέφει  την  προσοχή  σε  μια  σημαντική 
παράμετρο  αναφορικά  με  τις  αρμοδιότητες  των  ἀρχῶν.  Το  γεγονός  ότι 
είχαν τη διακριτική ευχέρεια να αποφασίζουν σχετικά με τη διεκπεραίωση 
ορισμένων  υποθέσεων  υποδηλώνει  ότι,  κατά  την  επιτέλεση  των 
καθηκόντων  τους,  προέβαιναν  σε  αποφάσεις  και  σε  πράξεις  που 
ανέκυπταν από τη δική τους εκτίμηση και κρίση σχετικά με τις υποθέσεις 
για  τις  οποίες  είχαν  δικαιοδοσία232. Κατά συνέπεια,  κατά  την αποτίμηση 
των  πεπραγμένων  τους,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  θα  μπορούσαν  να 
καταγγελθούν  όλων  των  ειδών  οι  αποφάσεις  που  έλαβαν  κατά  τη 
διάρκεια της θητείας τους, είτε αυτές αφορούσαν τις κρίσεις τους σχετικά 
με άλλους αξιωματούχους είτε τον τρόπο διεκπεραίωσης των καθηκόντων 
τους233.  Συνακόλουθα,  θα  μπορούσαν  να  καταγγελθούν  ακόμη  και  για 
αμέλεια καθηκόντων ή για ελλιπή επιτέλεση αυτών. 

Αυτές  οι  καταγγελίες  δε  δύνανται  να  συσχετιστούν  κατ’ 
αποκλειστικότητα με κάποιο συγκεκριμένο στάδιο  της εὐθύνης. Ωστόσο, 
σύμφωνα με τον D. M. MacDowell234, οι απερχόμενοι στρατηγοί είχαν την 
υποχρέωση να αναφέρουν γραπτώς τα πρόστιμα που είχαν επιβάλει και, 
στη συνέχεια, εισπράξει, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, αλλά όχι και 
όλα  τα  πρόστιμα  που  ενδέχεται  να  είχαν  ακυρώσει.  Κατά  συνέπεια, 
όποιος  επιθυμούσε  να  καταγγείλει  αποφάσεις  που  δεν  αφορούσαν  τα 
πρόστιμα  που  είχαν  ακυρωθεί  από  τους  αξιωματούχους  αυτούς  θα 
μπορούσε να το κάνει, κατά κύριο λόγο, στο δεύτερο στάδιο της εὐθύνης 
τους, οπότε και καταγγέλλονταν γενικά πράξεις των αξιωματούχων που 
θεωρούνταν παράνομες. Αυτή  η  επισήμανση  οδηγεί  στη  διαπίστωση ότι 
το δεύτερο στάδιο της εὐθύνης αποτελούσε μάλλον προσφορότερο έδαφος 
για  περισσότερα  είδη  καταγγελιών,  μιας  και  σε  αυτό  θα  μπορούσαν  να 
καταγγελθούν  παραβάσεις  που  αφορούσαν  όλες  τις  επιμέρους 
                                                 
231 Λυσίας, Ὑπὲρ τοῦ στρατιώτου, 18‐19. 
232 Η L. Rubinstein  (“The political perception of  the  idiotes”, Kosmos. Essays  in order, conflict 
and community in classical Athens, στο συλλογικό τόμο των Paul Cartledge, Paul Millet & Sitta 
von  Reden  (eds.), Cambridge  1998,  131‐132),  συζητώντας  τη  διαφορά  ανάμεσα  σε  έναν 
αξιωματούχο και σε έναν ἰδιώτην, προβαίνει στην ίδια επισήμανση. 
233 Δε θα ήταν σκόπιμο στο σημείο αυτό να αναφερθούν αναλυτικά οι αρμοδιότητες όλων 
των  αξιωματούχων‐ἀρχῶν.  Για  αναλυτικές  πληροφορίες,  βλ.  το  δεύτερο  μέρος  της 
Ἀθηναίων Πολιτείας, Harrison, Law of Athens. II, 7‐36, M. H. Hansen, “Seven hundred Archai 
in Classical Athens”, GRBS 22 (1980) 151‐173, Hansen, Athenian Democracy, 228‐229. 
234 D. M. MacDowell, “The case of the Rude Soldier”, Symposion 1993: Vortäge zur griechischen 
und  hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz,  Austria),  “Akten  der  Gesellschaft  für 
Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte” 10, Köln 1994, 163‐164. 
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παραμέτρους  κάποιου  δημοσίου  έργου,  σε αντίθεση με  το πρώτο στάδιο 
που αφορούσε, κατά κύριο λόγο, οικονομικά θέματα. 

Παράλληλα,  η  επισήμανση  ότι  οι  στρατηγοί235  όφειλαν  να 
αναφέρουν236  γραπτώς  τα  πρόστιμα  που  είχαν  επιβάλει  και  εισπράξει 
στρέφει  την  προσοχή  σε  μια  σημαντική  παράμετρο  αναφορικά  με  τα 
θέματα που  εξετάζονταν  κατά  την  εὔθυναν,  ήτοι  στο  γεγονός  ότι,  κατά 
την οικονομική τουλάχιστον εξέταση, εξετάζονταν γραπτά τεκμήρια που 
αφορούσαν τις αποφάσεις σχετικά με την επιβολή προστίμων. Τα κείμενα 
αυτά, μάλιστα, θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι λειτουργούσαν ως βάση για 
τη διατύπωση των καταγγελιών εναντίον των ἀρχῶν και δε θα πρέπει να 
θεωρηθεί  ότι  περιορίζονταν  μόνο  στα  πρόστιμα  αλλά  αφορούσαν, 
πιθανότατα, και τις κάθε είδους οικονομικές δοσοληψίες τους στα πλαίσια 
της  επιτέλεσης  των  καθηκόντων  τους.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  θα  πρέπει  να 
τοποθετηθεί  και  ο  έλεγχος  επί  των  δημοσίων χρημάτων που  τους  είχαν 
δοθεί από το μερισμό237, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά 
τους. 

Στην  περίπτωση  των  αξιωματούχων  που  δε  θεωρούνταν  ἀρχαί, 
ορισμένα από τα βασικά θέματα που ανέκυπταν κατά τη διεξαγωγή της 
εὐθύνης τους δύναται να ανιχνευθούν μέσα από τη μελέτη των ρητορικών 
λόγων  που  αφορούν  την  πρεσβεία  του  346  π.Χ.  Πιο  συγκεκριμένα,  η 
υπόθεση  της  δεύτερης  πρεσβείας  προς  τον  βασιλιά  Φίλιππο  και  η 
επακόλουθη  απόδοση  εὐθύνης  από  τους  πρέσβεις  θα  μπορούσαν  να 
θεωρηθούν ως μια,  εν πολλοίς, παραδειγματική αναφορά σχετικά με  τη 
διαδικασία που ακολουθείτο κατά την εὔθυναν των Αθηναίων πρέσβεων. 
Συνεπώς,  και  τα  κριτήρια  που  προβάλλονται  για  την  αποτίμηση  του 
έργου  του  κατηγορούμενου  Αισχίνη  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  ότι 
είναι  ενδεικτικά  των  κριτηρίων  που  ετίθεντο  σε  μια  δίκη  που  ανέκυψε 
μετά  από  καταγγελία  κατά  την  εὔθυναν  Αθηναίων  πρέσβεων,  δηλαδή 
αξιωματούχων που ορίζονταν ad hoc. 

Εκ  πρώτης  όψεως  εντύπωση προκαλεί  το  γεγονός  ότι  οι  πρέσβεις 
θεωρούνταν  ὑπεύθυνοι,  καθώς,  αμέσως  μετά  την  επιστροφή  τους  στην 

                                                 
235  Ο  D.  M.  MacDowell  (“The  case  of  the  Rude  Soldier”,  Symposion  1993:  Vortäge  zur 
griechischen  und  hellenistischen  Rechtsgeschichte  (Grad‐Andritz,  Austria),  “Akten  der 
Gesellschaft  für  Griechische  und Hellenistische  Rechtsgeschichte”  10,  Köln  1994,  157‐160) 
υποστηρίζει ότι οι στρατηγοί συνεπικουρούνταν στο έργο τους από γραμματεῖς οι οποίοι 
και  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  κατέγραψαν  το  πρόστιμο  που  επιβλήθηκε  από  το 
στρατηγό στον Πολύαινο και ότι, στη συνέχεια, το παρέδωσαν στους ταμίες. 
236 Σύμφωνα με τον Ο D. M. MacDowell  (“The case of  the Rude Soldier”, Symposion 1993: 
Vortäge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte (Grad‐Andritz, Austria), “Akten der 
Gesellschaft für Griechische und Hellenistische Rechtsgeschichte” 10, Köln 1994, 157‐160), θα 
πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  οι  στρατηγοί  συνεπικουρούνταν  στα  καθήκοντά  τους  από 
γραμματείς, οι οποίοι και θα πρέπει να θεωρηθεί ότι, μεταξύ άλλων, κατέγραφαν και τα 
πρόστιμα που είχα επιβάλει κατά τη διάρκεια της θητείας τους. 
237 Βλ. ανωτέρω τις σχετικές παρατηρήσεις στις σελ. 4 και 19. 
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Αθήνα,  όφειλαν  να  παρουσιαστούν  αρχικά  ενώπιον  της  βουλής  και, 
κατόπιν, ενώπιον της εκκλησίας του δήμου, προκειμένου να δώσουν σαφή 
αναφορά των πεπραγμένων της πρεσβείας238. Ωστόσο, αυτές οι αναφορές 
στόχευαν  μάλλον  στην  έγκαιρη  ενημέρωση239  των  Αθηναίων  για  τις 
εξελίξεις  και  όχι  τόσο  στην  αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των 
αξιωματούχων.  Αυτό  το  ρόλο  διαδραμάτιζε  η  εὔθυνα  η  οποία  λάμβανε 
χώρα  σε  σύντομο  χρονικό  διάστημα  μετά  την  επιστροφή  τους  στην 
Αθήνα. 

Αν  απομονωθούν  από  το  κατηγορητήριο  του  Δημοσθένη  οι 
καταγγελίες  που  άπτονται  της  πολιτικής  και  προσωπικής  του 
αντιπαράθεσης με τον Αισχίνη, μπορούν να διαφανούν πιο συγκεκριμένα 
οι βασικές αρχές που προβάλλονται από το ρήτορα ως τα κριτήρια εκείνα 
που θα έπρεπε να λάβουν υπόψη τους οι  δικαστές. Σε αυτά τα κριτήρια 
καλεί  ο  ρήτορας  τους  δικαστές  να  εστιάσουν  την  προσοχή  τους,  όπως 
έπραξαν  και  σε  παλαιότερες  δίκες  που  είχαν  ανακύψει  μετά  από 
καταγγελία  κατά  την  εὔθυναν  κάποιου  αξιωματούχου,  χωρίς  να 
επηρεαστούν από τις παλαιότερες υπηρεσίες των πολιτών αυτών προς το 
δήμο240. 

Όπως  λοιπόν  τονίζει  ο  ρήτορας,  ένας  πρέσβυς  πρέπει  να 
αποτιμάται  βάσει  των  ακόλουθων  κριτηρίων:  α)  τις  αναγγελίες  του  (ὧν 
ἀπήγγειλεν),  β)  τις  εισηγήσεις  του  που  υιοθετήθηκαν  από  το  δήμο  (ὧν 
ἔπεισεν),  γ)  τις  εντολές  που  έλαβε  από  τον  αθηναϊκό  δήμο  (ὧν 
προσετάξατε  [ὁ  δῆμος]  αὐτῷ),  δ)  την  έγκαιρη  ή  μη  επιτέλεση  της 
αποστολής του (μετὰ ταῦτα τῶν χρόνων), ε) εάν είχε δωροκηθεί ή όχι (ἐφ’ 
ἅπασι  δὲ  τούτοις,  εἲ  ἀδωροδοκήτως  ἢ  μὴ  πάντα  ταῦτα  πέπρακται)241. 
Αργότερα,  ο  Δημοσθένης  επανέρχεται,  πιο  συνοπτικά,  στο  ζήτημα  των 
κριτηρίων  αποτίμησης,  τονίζοντας  ότι  οι  εὔθυναι  μιας  πρεσβείας 
συνίστανται  στην  εξέταση  των  πράξεων  και  των  αναγγελιών  των 
πρέσβεων προς το δήμο (τοῦτο γάρ εἰσι πρεσβείας εὔθυναι· τὶ πέπρακται; 
τὶ ἀπήγγειλας; εἲ μὲν ἀληθή, σώζου· εἲ δὲ ψευδή, δίκην δός242). 

Αυτή  η  δεύτερη  συντετμημένη  αναφορά  του  Δημοσθένη  στα 
κριτήρια  επιτέλεσης  μιας  πρεσβείας  δε  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως 
παρέκκλιση  από  την  αναλυτική  παράθεση  των  κριτηρίων  στην  οποία 
προβαίνει αρχικώς. Σύμφωνα με τη διάκριση που πραγματοποιεί κατά τη 
δεύτερη  αναφορά,  ένας  πρέσβης  θα  πρέπει  να  αποτιμηθεί  βάσει  των 

                                                 
238  Για μια σύντομη αναφορά στη  διαδικασία αυτή βλ. MacDowell, Demosthenes.  (Oration 
19), 15 και 19. 
239 Ο Δημοσθένης τονίζει ακριβώς τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης του αθηναϊκού 
δήμου, προκειμένου να λάβει άμεσα μέτρα, κατηγορώντας τον Αισχίνη για ολιγωρία. Βλ. 
Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 6, 8. 
240 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 273‐280.  
241 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 4‐8. 
242 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 82 και 178, 182‐186. 



 63

λόγων  του,  δηλαδή  των  αναφορών  και  εισηγήσεών  του,  και  βάσει  των 
πράξεών του,  δηλαδή  του  τρόπου  (έγκαιρη και σύμφωνη με  το ψήφισμα 
του  δήμου)  επιτέλεσης  της  πρεσβείας  και  της  διαπίστωσης  εάν  είχε 
δωροδοκηθεί.  Κατά  συνέπεια,  στη  δεύτερη  μνεία  του  ο  ρήτορας 
πραγματοποιεί  μια  ειδολογική  διάκριση  ανάμεσα  σε  λόγο  και  πράξη, 
αναφορικά  με  την  επιτέλεση  μιας  πρεσβείας  και  όχι  σε  ανασκευή  των 
βασικών κριτηρίων που θέτει. 

Όπως  μπορεί  να  διαφανεί,  οι  παράμετροι  που  τίθενται  από  το 
ρήτορα όσον αφορά την αποτίμηση του έργου ενός πρέσβη σχετίζονται με 
τον τρόπο επιτέλεσης μιας πρεσβείας, δηλαδή με τα καθήκοντα που έχει 
αναλάβει  ο  πρέσβυς  ως  ένας  αξιωματούχος  εξουσιοδοτημένος  από  τον 
αθηναϊκό  δήμο.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  αναφορά  των  εξελίξεων,  μετά  την 
επιστροφή  στην  Αθήνα,  και  η  έγκαιρη  και  αδέκαστη243  διεξαγωγή  της 
πρεσβείας,  αλλά  και,  κατά  κύριο  λόγο,  η  τήρηση  των  εντολών  του 
αθηναϊκού  δήμου αναφορικά με  την πρεσβεία θα πρέπει  να θεωρηθούν 
ότι συνιστούν κριτήρια που ισχύουν πράγματι, όπως υποστήριξε και ο D. 
M. MacDowell244, για όλες τις πρεσβείες. 

Μια περαιτέρω  επισήμανση θα πρέπει  να  εισαχθεί  αναφορικά με 
το θέμα  των  εισηγήσεων από  την πλευρά  των πρέσβεων. Θα πρέπει  να 
σημειωθεί  ότι  αυτό  το  κριτήριο  μάλλον  αφορά,  κατά  κύριο  λόγο,  τους 
πολιτικούς  άνδρες  που  δραστηριοποιούνταν  ως  ρήτορες  στην  εκκλησία 
του δήμου, όπως ο Δημοσθένης και ο Αισχίνης, καθώς, στις περιπτώσεις 
πρέσβεων  που  δεν  ανήκαν  στην  ομάδα  των  πολιτικών  ανδρών  λογικό 
είναι  να  θεωρηθεί  ότι  οι  αναγγελίες  των  γεγονότων,  κατά  πάσα 
πιθανότητα,  θα  ταυτίζονταν  με  τις  εισηγήσεις  τους  περί  του  πρακτέου. 
Με  την  ερμηνεία  αυτή  συνάδει,  εξάλλου,  το  γεγονός  ότι  ο  Δημοσθένης, 
μνημονεύοντας την αντίδραση του αντιπάλου του ως προς τις κατηγορίες 
σχετικά  με  τις  αναφορές  του,  αναφέρεται  σε  αυτόν  ως  έναν  από  τους 
ρήτορες  που  δραστηριοποιούνται  στα  κοινά  και  όχι  ως  έναν  απλό 

                                                 
243  Για  την  κατηγορία  της  δωροδοκίας  στην περίπτωση  της πρεσβείας  του  346  π.Χ.,  βλ. 
Δημοσθένης,  Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  166‐168  και,  για  σχολιασμό  των  χωρίων,  βλ. 
MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), ad.  loc. Όπως επισημαίνεται από τον Harris (Ed. M. 
Harris, Aeschines  and Athenian  Politics, Oxford  1995,  85‐86),  θα  πρέπει  να  γίνει  διάκριση 
ανάμεσα  στα  παραδοσιακά  δώρα  φιλοξενίας  που,  ενδεχομένως,  προσέφερε  κάποιος 
ηγεμόνας  στους πρέσβεις  και  στη  δωροδοκία  αυτών.  Σύμφωνα με  αυτή  τη  διάκριση,  ο 
Harris  υποστηρίζει  ότι  τα δώρα που προσφέρθηκαν από τον Φίλιππο στους Αθηναίους 
πρέσβεις  το  346  π.Χ.  θα  πρέπει  να  ενταχθούν  στην  πρώτη  κατηγορία  και,  συνεπώς,  η 
κατηγορία της δωροδοκίας θα πρέπει να θεωρηθεί αβάσιμη. 
Βέβαια,  ακόμη  και  η  λήψη  τέτοιων  δώρων  φιλοξενίας  ήταν,  πιθανότατα,  επίφοβη  για 
τους πρέσβεις, καθώς ενδέχεται να δημιουργούσαν υποψίες περί δωροδοκίας. 
244 MacDowell, Demosthenes. (Oration 19), 15. 



 64

πρεσβευτή  (Ἀγανακτήσει  τοίνυν  αὐτίκα  δὴ  μάλα,  ὡς  ἐγὼ  πυνθάνομαι,  εἰ 
μόνος τῶν ἐν τῷ δήμῳ λεγόντων λόγων εὐθύνας ὑφέξει.245). 

Σε  ποιο  βαθμό  όμως  τα  ανωτέρω  κριτήρια  εξετάζονται  πράγματι 
κατά τη δίκη246; 

Ο  Δημοσθένης  προβαίνει  σε  καταγγελίες  που  αφορούν  τις 
αναγγελίες  και  τις  εισηγήσεις  του  αντιπάλου  του  (κριτήρια  α  και  β), 
καθώς  υποστηρίζει  ότι  ο  Αισχίνης  ευθύνεται  για  τις  εσφαλμένες  και 
επιζήμιες  αποφάσεις  των  Αθηναίων  σχετικά  με  τους  Φωκείς,  επειδή 
καλλιέργησε  ψεύτικες  ελπίδες  με  τις  αναφορές  του,  δηλώνοντας  ότι  ο 
Φίλιππος θα στρεφόταν εναντίον των Θηβαίων και υπέρ των Φωκέων και 
ότι θα εξυπηρετούσε, εν γένει, τα αθηναϊκά συμφέροντα στην περιοχή247. 
Ακόμη,  επισημαίνει  ότι  ο  Αισχίνης  δεν  ανέφερε  καθόλου  το  θέμα  της 
Αμφίπολης  ενώπιον  του  Φιλίππου,  όπως  προέβλεπε  το  ψήφισμα  του 
δήμου που έδιδε τις οδηγίες για την τέλεση της πρεσβείας248  (κριτήριο γ). 
Παράλληλα,  τονίζει  ότι  η  πρεσβεία  καθυστέρησε  αδικαιολόγητα  να 
φτάσει  στην  Πέλλα,  δίνοντας  έτσι  στον  Φίλιππο  τη  δυνατότητα  να 
κατακτήσει  και  άλλες  περιοχές  στη  Θράκη  και  να  φτάσει  ως  τον 
Ελλήσποντο249,  αλλά,  επίσης,  καθυστέρησε  και  να  επιστρέψει  στην 
Αθήνα250 (κριτήριο δ). Σύμφωνα με το Δημοσθένη, ο λόγος για τον οποίο ο 
Αισχίνης επιτέλεσε την πρεσβεία κατ’ αυτόν τον τρόπο ήταν το γεγονός 
ότι  είχε  δωροδοκηθεί  από  τον  Φίλιππο251  (κριτήριο  ε).  Τα  επιχειρήματα 
αυτά κινούνται στη βάση των κριτηρίων αποτίμησης που έθεσε ο ρήτορας, 
έστω  και  αν  συχνά  το  κατηγορητήριο  παρεκκλίνει,  ακόμη  και  σε 
προσωπικές επιθέσεις εναντίον του Αισχίνη252. 

Από την άλλη, ο Αισχίνης απαντά στις κατηγορίες αυτές και, στις 
περισσότερες  περιπτώσεις,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  τεκμηριώνει 
τους  ισχυρισμούς  του  μέσω  μαρτύρων  και  επισήμων  εγγράφων253. 
                                                 
245  Δημοσθένης, Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  182.  Βλ.  και MacDowell, Demosthenes.  (Oration 
19), ad. loc. 
246 Στο σημείο αυτό η ανάλυση εστιάζει στο ερώτημα εάν ο ρήτορας εξετάζει τα κριτήρια 
αποτίμησης που ο ίδιος έθεσε. Επομένως, δεν είναι σκόπιμο να γίνει πλήρης αναφορά σε 
όλα  τα  επιχειρήματα  του  Δημοσθένη.  Αντίστοιχα,  στο  ίδιο  πλαίσιο  κινείται  και  η 
παρουσίαση των απαντήσεων του Αισχίνη που ακολουθεί. 
247 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 29‐35, 42‐46, 72‐79. 
248  Δημοσθένης, Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  253.  Βλ.  και MacDowell, Demosthenes.  (Oration 
19), ad.  loc, όπου επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη κατηγορία του Δημοσθένη δεν είναι 
ευσταθής. 
249 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 150‐154, 162‐165. 
250 Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 34‐36. 
251 MacDowell, Demosthenes.  (Oration 19), 14, 248. Ο Δημοσθένης τονίζει  την υποτιθέμενη 
δωδοροκία  του  Αισχίνη  σε  αρκετά  σημεία  του  λόγου  του.  Βλ.  χαρακτηριστικά 
Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 97, 121, 127, 335. 
252 Ενδεικτικά βλ. Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 70 και 200. 
253  Είναι  χαρακτηριστικό  ότι,  σχεδόν  κάθε  φορά  που  αναφέρεται  σε  γεγονότα, 
επικαλείται μάρτυρες οι οποίοι, πολύ συχνά, είναι κάποιοι από τους συμπρεσβευτές του. 
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Σημαντική  αδυναμία  στην  υπεράσπισή  του  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  το 
γεγονός  ότι  δεν απαντά στην κατηγορία  του Δημοσθένη  ότι  η πρεσβεία 
καθυστέρησε αδικαιολόγητα να φτάσει στην Πέλλα. Όπως τονίζει, μετά 
την  επιστροφή  στην  Αθήνα,  έδωσε  όλες  τις  δυνατές  πληροφορίες  στο 
δήμο, προκειμένου να αποφασίσει περί του πρακτέου, χωρίς όμως ο ίδιος 
να  υποσχεθεί  τίποτε  συγκεκριμένο254  (κριτήρια  α  και  β).  Αναφορικά, 
ωστόσο,  με  το  θέμα  της  επιστροφής  στην  Αθήνα  επικαλείται  την 
επιστολή  του  Φιλίππου  που  αιτιολογούσε  την  καθυστέρηση  των 
πρέσβεων,  ενώ,  επιπλέον,  βεβαίωνε  ότι  είχε  πραγματοποιηθεί  η 
ορκωμοσία255 (κριτήρια γ και δ). Παρά το γεγονός ότι και εκείνος διανθίζει 
το  λόγο  του  με  αναφορές,  ακόμη  και  σε  προσωπικά  θέματα256,  απαντά 
στην  κατηγορία  της  δωροδοκίας  κατά  τις  υποτιθέμενες  ιδιωτικές 
νυχτερινές συναντήσεις του με το Φίλιππο, επικαλούμενος την αθωωτική 
μαρτυρία των δούλων του και των συμπερεσβευτών του257 (κριτήριο ε). 

Σημαντική  προσπάθεια  καταβάλλει  ο  Αισχίνης  προκειμένου  να 
τεκμηριώσει  ότι,  ενώπιον  του  Φιλίππου,  εξετέλεσε  τις  εντολές  του 
αθηναϊκού δήμου, όπως αυτές παρετίθεντο στο ψήφισμα εξουσιοδότησης 
της πρεσβείας258. Το ψήφισμα αυτό, σύμφωνα με το οποίο εξελέγησαν οι 
πρέσβεις,  όριζε  τι  ακριβώς  όφειλαν  να  πράξουν259.  Στο  πλαίσιο  αυτό, 
παραθέτει  τη  δική  του  εκδοχή  αναφορικά  με  το  τι  συνέβη  κατά  τη 
συνάντηση με τον Φίλιππο260, η οποία φαίνεται ότι τεκμηριώνεται από τη 
μαρτυρία  των  συμπρεσβευτών  του.  Όπως  δηλώνει,  όταν  οι  πρέσβεις 
έφτασαν  στην  Πέλλα  και  διαπίστωσαν  ότι  εκεί  παρευρίσκονταν  και 
πρέσβεις  των  Θηβαίων  και  των  Λακεδαιμονίων  και  ότι  ο  Φίλιππος 
ετοιμαζόταν να προχωρήσει ως τις Θερμοπύλες, συζήτησαν τι όφειλαν να 
πράξουν  ακριβώς  επί  τη  βάσει  του  ψηφίσματος  με  το  οποίο 
εξουσιοδοτήθηκαν και το οποίο τους έδιδε οδηγίες για την επιτέλεση της 
πρεσβείας. 

Μπροστά στα νέα δεδομένα, ο Αισχίνης υποστηρίζει ότι εισηγήθηκε 
ότι όφειλαν να μιλήσουν στον Φίλιππο και για τα άλλα θέματα που είχαν 
ανακύψει  και  όχι  απλώς  να  επιτελέσουν  την  ορκωμοσία.  Αξιοσημείωτο 

                                                                                                                                            
Ενδεικτικά, μνημονεύουμε το σημείο, όπου αφηγείται τη συζήτηση κατά τη σύσκεψη των 
πρέσβεων, προτού αυτοί μιλήσουν με τον Φίλιππο και καλεί ως μάρτυρες συμπρεσβευτές 
του  (βλ.  σχετικά  Αισχίνη, Περὶ  τῆς  παραπρεσβείας,  107).  Για  τη  χρήση  των  μαρτύρων 
στους  λόγους  του Δημοσθένη  και  του Αισχίνη  βλ. Ed. M. Harris, Aeschines  and Athenian 
Politics, Oxford 1995, 86 και για τους μάρτυρες κατά την αναφορά ενώπιον των λογιστών 
σελ. 95. 
254 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 119. 
255 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας,  
256 Ενδεικτικά βλ. Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 78 και 167‐170, 179‐180. 
257 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 124‐128. 
258 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 113‐118. 
259 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 101‐107. 
260 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 101‐107. 
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είναι  ότι  η  εισήγηση  αυτή  εδράζεται  στο  ψήφισμα  εξουσιοδότησής  τους 
και  μάλιστα  σε  μια  φράση  που  περιλαμβανόταν  στο  ψήφισμα  και 
φαίνεται  ότι  παρείχε  τη  δυνατότητα στους πρέσβεις  να πράξουν,  πέραν 
των  εντεταλμένων  από  το  δήμο,  και  οτιδήποτε  άλλο  έκριναν  ότι  θα 
απέβαινε προς  όφελος  του αθηναϊκού  δήμου  (ἀφίγμεθα  δ’  ἡμεῖς  ἔχοντες 
τοῦ δήμου ψήφισμα, ἐν ᾧ γέγραπται «πράττειν δὲ τοὺς πρέσβεις καὶ ἄλλ’ ὅ, 
τι  ἂν  δύνωνται  ἀγαθόν»261).  Όπως  τονίζει  ο  Αισχίνης,  αυτή  η  γενικότερη 
εξουσιοδότηση  έδιδε  τη  δυνατότητα  στους  πρέσβεις  να  λάβουν  κάποιες 
πρωτοβουλίες ανάλογα με τα γεγονότα. 

Οι  παραπάνω  επισημάνσεις  οδηγούν  στα  ακόλουθα 
συμπεράσματα  αναφορικά  με  τα  κριτήρια  που  τηρούνταν  κατά  την 
εὔθυναν  των  πρέσβεων.  Στη  δίκη  του  343  π.Χ.  το  έργο  ενός  πρέσβη 
φαίνεται  ότι  αποτιμάται  βάσει  ορισμένων  βασικών  κριτηρίων  τα  οποία 
και συνιστούν, τρόπον τινά, τη βάση για τη διενέργεια της δίκης262. Στην 
πραγματικότητα,  όλα  τα  ανωτέρω  κριτήρια,  με  εξαίρεση  το  ζήτημα  της 
δωροδοκίας που συνιστούσε αδίκημα263,  δηλαδή ο  τρόπος επιτέλεσης της 
πρεσβείας αλλά και η αναφορά ενώπιον των Αθηναίων θα μπορούσαν να 
ελεγχθούν  μέσω  της  παραβολής  του  ψηφίσματος  εξουσιοδότησης  που 
αφορούσε τους πρέσβεις και των αναφορών καθενός από αυτούς τόσο στη 
βουλή όσο και στην εκκλησία του δήμου. Κατά συνέπεια, σε μια δίκη που 
ανέκυψε  μετά  από  καταγγελία  κατά  την  απόδοση  της  εὐθύνης  ενός 
πρέσβη,  τα  κριτήρια  που  προβάλλονται  για  την  αποτίμηση  των 
πεπραγμένων αφορούν αφενός τους νόμους, αφετέρου τα ψηφίσματα που 
καθόριζαν  τα  καθήκοντα  και  τις  υποχρεώσεις  των  αξιωματούχων 
αυτών264. 

Συνακόλουθα,  σημαντικό  ρόλο  κατά  τη  λογοδοσία  των πρέσβεων 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι είχε η χρήση εγγράφων, όπως το ψήφισμα του 
δήμου, αλλά και όλα τα ψηφίσματα που αφορούσαν την πρεσβεία, όπως, 
εν  προκειμένω,  το  ψήφισμα  που  εισηγήθηκε  ο  ίδιος  ο  Δημοσθένης  και 
αφορούσε  την  άμεση  αναχώρηση  των  πρέσβεων  από  την Αθήνα  και  τη 
συνδρομή του στρατηγού Προξένου για τη μεταφορά των πρέσβεων στον 

                                                 
261 Αισχίνης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 104. 
262 Το γεγονός αυτό καθίσταται εμφανές και από τον τρόπο με τον οποίο ο Δημοσθένης 
επισημαίνει  ότι  ο  Αισχίνης  απέτυχε  στα  τέσσερα  κριτήρια  που  έθεσε  αρχικώς.  Βλ. 
Δημοσθένης, Περὶ  τῆς παραπρεσβείας, 177‐178  και MacDowell, Demosthenes.  (Oration 19), 
ad. loc. 
263 Πρβλ. τις διάφορες διαδικασίες καταγγελίας που σχετίζονταν με τη δωροδοκία, όπως η 
γραφὴ δώρων και η γραφὴ κλοπῆς, αλλά και η εἰσαγγελία. Βλ. σχετικά, Harrison, Law of 
Athens. II, 15, 166‐167 και Hansen, Eisangelia, 19‐20. 
264 Ενδεικτική είναι η δήλωση του Δημοσθένη: Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 179: 
Ὁρᾶτε  τοίνυν  τὰ  μετὰ  ταῦτα·  ἁπλοῦς  γὰρ  ἔσθ’  ὁ  μέλλων  λόγος  οὑτοσὶ  πρὸς  ὑμᾶς  ἤδη. 
ὀμωμόκατε ψηφιεῖσθαι κατὰ τοὺς νόμους καὶ τὰ ψηφίσματα τὰ τοῦ δήμου καὶ τῆς βουλῆς 
τῶν  πεντακοσίων·  φαίνεται  δ’  οὗτος  πάντα  τἀναντία  τοῖς  νόμοις,  τοῖς  ψηφίσμασιν,  τοῖς 
δικαίοις πεπρεσβευκώς· οὐκοῦν ἡλωκέναι προσήκει παρά γε νοῦν ἔχουσι δικασταῖς. 
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Φίλιππο265.  Αντίστοιχα,  και  τα  τυχόν  έγγραφα  που  δίνονταν  στους 
πρέσβεις  ως  απαντήσεις  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  συνιστούσαν 
τεκμήρια σχετικά με την τήρηση των εντολών του δήμου. 

Οι κατηγορίες που δύναται να προκύψουν από την εξέταση αυτών 
των  θεμάτων  δε  δύνανται  να  συσχετιστούν  αποκλειστικά  με  κάποιο 
συγκεκριμένο  στάδιο  της  εὐθύνης.  Ακόμη  και  οι  κατηγορίες  για 
δωροδοκία,  οι  οποίες  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  ότι  άπτονται 
κατεξοχήν  της  οικονομικής  εξέτασης  ενώπιον  των  λογιστών,  θα 
μπορούσαν να διατυπωθούν τόσο στο πρώτο, ως καταγγελίες για δῶρα ή 
ως  καταγγελίες  ἀδικίου,  όσο  και  στο  δεύτερο  στάδιο  της  εὐθύνης,  ως 
γενικότερες  καταγγελίες  για  τη  μη  ορθή  τέλεση  της  πρεσβείας,  όπως 
ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του Αισχίνη. Παρά ταύτα, φαίνεται ότι 
το  δεύτερο  στάδιο  της  εὐθύνης  συνιστούσε  πρόσφορο  έδαφος  για 
περισσότερα  είδη  καταγγελιών,  μιας  και  σε  αυτό  θα  μπορούσαν  να 
καταγγελθούν  παραβάσεις  που  αφορούσαν  όλες  τις  επιμέρους 
παραμέτρους  της  διεξαγωγής  της  πρεσβείας.  Το  γεγονός  ότι  είχε  ήδη 
προηγηθεί η παρουσίαση των πεπραγμένων ενώπιον της βουλής και της 
εκκλησίας  του  δήμου  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  συνέβαλε  στην 
ενημέρωση  των  πολιτών,  ώστε  να  είναι  σε  θέση  να  διατυπώσουν 
καταγγελίες ενώπιον των λογιστών και των ευθύνων. 

Η  επιτέλεση  των  εντολών  του  δήμου,  όπως αυτές  διατυπώνονταν 
στα ψηφίσματα με  τα οποία γινόταν η ανάθεση κάποιου καθήκοντος ad 
hoc, όπως στην περίπτωση μιας πρεσβείας, αλλά και η τήρηση των νόμων 
της αθηναϊκής πολιτείας συνιστούν κριτήρια που θα πρέπει να θεωρηθεί 
ότι αφορούσαν όλους ανεξαιρέτως τους αξιωματούχους, τόσο αυτούς που 
θεωρούνταν  ἀρχαί,  όσο  και  αυτούς  που  ορίζονταν,  όπως  οι  πρέσβεις, 
βάσει  ψηφίσματος  από  το  δήμο.  Οι  ἀρχαὶ  αποτελούσαν  μια  λίγο  πολύ 
σταθερή ομάδα αξιωματούχων οι οποίοι, με την πάροδο του χρόνου, είχαν 
αποκτήσει  ορισμένες  αρμοδιότητες  και  υποχρεώσεις266  που  ελέγχονταν 
κατά  την  εὔθυνάν  τους.  Εντούτοις,  αυτό  δε  σήμαινε  ότι  οι  αρμοδιότητες 
και τα καθήκοντά τους δε θα μπορούσαν να τροποποιηθούν με ψήφισμα 
του  δήμου  ή  ότι  δεν  υπόκειντο  στους  νόμους  της  αθηναϊκής  πολιτείας 
ακριβώς όπως οι αξιωματούχοι που δε θεωρούνταν ἀρχαί. 

Ο  καθοριστικός  ρόλος  των  ψηφισμάτων  του  αθηναϊκού  δήμου, 
αναφορικά  με  την  αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των  ἀρχῶν  και  των 
αξιωματούχων που ορίζονταν ad hoc, μπορεί, ακόμη, να διαπιστωθεί από 
τη  μελέτη  της  επιγραφής  που  αφορά  την  ίδρυση  της  αποικίας  στην 
Αδριατική267.  Τα καθήκοντα που είχαν ανατεθεί με  το  εν λόγω ψήφισμα 
                                                 
265 Βλ. Δημοσθένης, Περὶ τῆς παραπρεσβείας, 154 και Δημοσθένης, Περὶ τοῦ στεφάνου, 25. 
Για  μια  αναλυτική  ανασύσταση  των  γεγονότων  αναφορικά  με  την  αναχώρηση  των 
πρέσβεων, βλ. Ed. M. Harris, Aeschines and Athenian Politics, Oxford 1995, 79‐80. 
266 Hansen, Athenian Democracy, 226. 
267 IG II2 1629 (325/4 π.Χ.). 
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του δήμου αποτελούσαν, στην ουσία, το γνώμονα, σύμφωνα με τον οποίο 
οι  ἀρχαὶ αλλά  και  οι  ἰδιῶται  που  αναλάμβαναν  την  επιτέλεση  κάποιου 
έργου ορισμένης διάρκειας268, καλούνταν να πράξουν και, εν συνεχεία, να 
κριθούν.  Το  γεγονός  αυτό  καθίσταται  φανερό  από  την  επισήμανση  ότι 
όποιος δεν επιτελέσει τα καθήκοντα που του ανατέθηκαν με το εν λόγω 
ψήφισμα θα τιμωρηθεί με πρόστιμο (στ. 233‐238: ἐὰν δέ τις μὴ ποήσει, οἷς| 
ἕκαστα  προστέτακται,  ἢ|  ἄρχων  ἢ  ἰδιώτης,  κατὰ  τόδε|  τὸ  ψήφισμα, 
ὀφειλέτω ὁ μὴ| ποήσας μυρίας δραχμὰς| ἱερὰς τῆι Ἀθηνᾶι). 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι τα κριτήρια 
για  την  αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των  ἀρχῶν,  όσο  και  των  άλλων 
αξιωματούχων  της  πόλης  είχαν  κοινή  βάση,  ήτοι  την  τήρηση  της 
βούλησης  του αθηναϊκού  δήμου,  όπως αυτή  εκφραζόταν μέσα από  τους 
νόμους της αθηναϊκής πολιτείας και τα ψηφίσματα του αθηναϊκού δήμου. 

Εκτός  όμως  από  τα  κριτήρια  διεξαγωγής  της  εὐθύνης  των 
αξιωματούχων  της  πόλης,  υπάρχουν  σημαντικά  στοιχεία  και  για  τα 
κριτήρια  που  τηρούνταν  κατά  την  εὔθυναν  των  αξιωματούχων  των 
δήμων. 

Για  την  ακρίβεια,  στο  δήμο  των  Μυρρινουσίων269,  ο  εύθυνος,  ο 
λογιστής  και  οι  συνήγοροι  καλούνται  να  ορκιστούν  ότι  θα  κρίνουν 
αντικειμενικά τα πεπραγμένα και θα αποδώσουν ποινές αντίστοιχες του 
αδικήματος  που  θα  διαγνώσουν  (στ.  9‐12:  οὐ|[δὲ  ἄ]λλ̣ε<̣ι>  εἰδότος  ἐ̣μο[ῦ 
μηχανῆι  ἢ  τ]έ[χνη]ι  οὐδεμιᾶι·  κ̣α̣ὶ  ἐὰν  μ|[ο]ι  [δ]οκεῖ  ἀδικεῖν  κα[τευθ]υν[ῶ] 
α[ὐτ]οῦ  [καὶ  τιμήσ]ω  οὗ  [ἄ]ν  μ[ο]ι  [δ]ο|κεῖ  ἄξιον  εἶναι  τὸ  ἀδί[κ]ημα). 
Επιπλέον, οι συνήγοροι που φαίνεται ότι συνιστούν και ένα, τρόπον τινά, 
πρωτοβάθμιο  δικαστήριο  στις  υποθέσεις  εὐθύνης,  δεσμεύονται, 
παράλληλα,  ότι  θα  εισηγηθούν  στο  δήμο  όσα  είναι  δίκαια  και  ότι  θα 
ψηφίσουν  όσα κρίνουν  ότι  είναι περισσότερο σύμφωνα με  το  δίκαιο  (στ. 
14‐16: συ|νη̣γορήσειν τῶι δήμωι τ[ὰ δ]ίκαια καὶ ψ[ηφ]ιεῖσθαι ἃ ἄν μοι δ|οκεῖ 
δικαιότατα  εἶναι).  Αυτές  οι  αναφορές  σε  ακριβοδίκαιες  και  αμερόληπτες 
κρίσεις  θα  μπορούσαν  να  θεωρηθούν  γενικές,  αλλά  υποδηλώνουν  τη 
βούληση  των  δημοτών  οι  οποίοι  και  καθόρισαν  το  συγκεκριμένο 
περιεχόμενο  για  τον  όρκο  των  αξιωματούχων  που  θα  τελούσαν  την 
εὔθυναν στο δήμο τους. 

Με  μεγαλύτερη,  ωστόσο,  σαφήνεια  ορίζονται  τα  κριτήρια 
διεξαγωγής  της  εὐθύνης  στους  δήμους  του  Θορικού270  και  των  Αλών 
Αιξωνίδων271. 

                                                 
268 Βλ. τις επισημάνσεις της L. Rubinstein (“The political perception of the idiotes”, Kosmos. 
Essays  in  order,  conflict  and  community  in  classical  Athens,  στο  συλλογικό  τόμο  των  Paul 
Cartledge, Paul Millet & Sitta von Reden (eds.), Cambridge 1998, 125‐243 και, ιδίως, για τον 
ορισμό της έννοιας σελ. 128‐130) σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα σε κάποιον Αθηναίο 
αξιωματούχο και σε κάποιον ἰδιώτη. Βλ. επίσης, ανωτέρω, σελ. 24. 
269 IG II2 1183, post 340 π.Χ. 
270 SEG 33 (1983) 147, 380/375 π.Χ. 
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Κατ’  αυτόν  τον  τρόπο,  στο  Θορικό,  ο  εύθυνος  και  οι  πάρεδροι 
ορίζεται  ότι  θα  προβούν  στην  αποτίμηση  του  έργου  των  κρινόμενων 
αξιωματούχων  με  γνώμονα  τα  ψηφίσματα,  βάσει  των  οποίων  καθένας 
από αυτούς ανέλαβε272 να επιτελέσει τα καθήκοντά του (στ. 59‐61: εὐθυνῶ 
τὴν  ἀρχὴν  ἣν  ἔλαχ[ον  εὐθύν]|εν  κατὰ  τὰ  ψηφίσματα  ἐφ’  οἷς 
ἐ[γκαθέστ]|η̣κ̣εν ἡ ἀρχή). Στην ουσία,  τα ψηφίσματα που μνημονεύονται 
στην  επιγραφή  δεν  ήταν  άλλα  από  τα  ψηφίσματα  της  συνέλευσης  των 
δημοτών με τα οποία εκλέγονταν οι τοπικοί αξιωματούχοι και στα οποία 
περιγραφόταν το έργο που όφειλαν να επιτελέσουν. 

Στο  δήμο  των  Αλών  Αιξωνίδων  περιγράφονται  και  ορίζονται 
επακριβώς τα κριτήρια για τη διεξαγωγή της οικονομικής εξέτασης. Έτσι, 
δηλώνεται  ότι,  κατά  τη  διεξαγωγή  της  εὐθύνης,  θα  πρέπει  να 
λαμβάνονται υπόψη μόνο οι μηνιαίες γραπτές αναφορές των εσόδων και 
των εξόδων (λόγων) που θα κατέθεταν στο εξής οι δήμαρχοι και οι ταμίες. 
Η  ρύθμιση  αυτή  θα πρέπει,  πιθανότατα,  να  θεωρηθεί  ότι  αποσκοπούσε 
στο  να  διασφαλιστούν  ότι  όλες  οι  οικονομικές  συναλλαγές  των 
αξιωματούχων θα  ελεγχθούν  ενδελεχώς. Πέραν αυτού  όμως,  θα πρέπει 
να θεωρηθεί ότι και τα υπόλοιπα καθήκοντα των αξιωματούχων αυτών, 
που  ήταν  ήδη  γνωστά  στους  δημότες,  αλλά  και  όλα  τα  ψηφίσματα  του 
δήμου με τα οποία ανετίθετο κάποιο ορισμένο έργο στους δημάρχους και 
τους  ταμίες,  θα  αποτελούσαν  εξίσου  κριτήρια  για  την  αποτίμηση  των 
πεπραγμένων τους. 

Όπως καθίσταται  εμφανές από  τα παραπάνω,  σε  επίπεδο  δήμων, 
τα  κριτήρια  για  την  αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των  τοπικών 
αξιωματούχων θα πρέπει  να θεωρηθούν αντίστοιχα με  τα  κριτήρια που 
διαπιστώθηκε  ότι  τηρούνταν  κατά  την  εὔθυναν  των  αξιωματούχων  της 
πόλης. Η λογοδοσία των τοπικών αξιωματούχων διεξαγόταν με γνώμονα 
τους  νόμους,  τις  υποχρεώσεις  που  απέρρεαν  από  τα  ψηφίσματα  των 
δημοτών,  με  τα  οποία  ανέλαβαν  τα  καθήκοντά  τους  αλλά  και  με  βάση 
όλα τα ψηφίσματα των δημοτών με τα οποία τους ανετίθετο η επιτέλεση 
ορισμένου έργου. 

Συγκεφαλαιώνοντας,  θα  πρέπει  να  επισημανθεί  ότι  τόσο  τα 
κριτήρια για τη διεξαγωγή της εὐθύνης των αξιωματούχων‐ἀρχῶν και των 
λοιπών  αξιωματούχων  σε  επίπεδο  πόλης,  όσο  και  τα  κριτήρια  για  τη 
διεξαγωγή της εὐθύνης σε επίπεδο δήμων μπορούν να συνοψισθούν στην 
απαίτηση για  την  τήρηση  των νόμων και  των ψηφισμάτων,  δηλαδή  των 
αποφάσεων  της πλειοψηφίας που  εξέλεξε  τους αξιωματούχους και  τους 
ανέθεσε την επιτέλεση ορισμένου έργου. Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να 
ερμηνευθεί  τόσο  ο  έλεγχος  για  τυχόν  δωροληψία  ή  κακοδιαχείριση  των 
δημοσίων  χρημάτων,  όσο  και  ο  έλεγχος  για  τυχόν  άδικες  και 

                                                                                                                                            
271 IG II2 1174, 368/7 π.Χ. 
272 LSJ, s.v. ἐγκαθίσταμαι. 
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καταχρηστικές  αποφάσεις,  αμέλεια  καθηκόντων  ή  κατάχρηση  της 
εξουσίας που τους είχε αποδοθεί για την επιτέλεση των καθηκόντων τους. 

Επιπρόσθετα, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, πέρα από τον έλεγχο 
των αποφάσεων οικονομικής φύσεως,  δηλαδή την επιβολή και είσπραξη 
προστίμων,  οι  καταγγελίες  που  αφορούσαν  αποφάσεις  και  παράβλεψη 
καθηκόντων  ή  πλημμελή  τέλεση  αυτών  συνιστούσαν  μια  ευρύτερη 
κατηγορία  καταγγελιών,  οι  οποίες  θα  διατυπωνόταν,  πιθανότατα,  στο 
δεύτερο  στάδιο  της  εὐθύνης  σε  επίπεδο  πόλης.  Συνακόλουθα,  οι 
καταγγελίες αντίστοιχης φύσεως κατά την εὔθυναν σε επίπεδο δήμων, οι 
οποίες,  σημειωτέον,  δε  θα μπορούσαν να προσδιοριστούν σαφέστερα με 
ρυθμίσεις  σαν  αυτές  που  καθόριζαν  τη  διεξαγωγή  των  λόγων  των 
τοπικών  αξιωματούχων,  θα  πρέπει,  πιθανότατα,  να  θεωρηθεί  ότι 
καταλάμβαναν  αντίστοιχα  μεγάλο  μέρος  της  διαδικασίας  της  τοπικής 
λογοδοσίας. 

Σύμφωνα  με  τα  παραπάνω,  ο  τρόπος  αποτίμησης  των 
πεπραγμένων  των  Αθηναίων  αξιωματούχων  που  συζητήθηκε  ανωτέρω 
δεν μπορεί παρά να θεωρηθεί ότι πηγάζει από τη βούληση των Αθηναίων 
πολιτών  να  εξασφαλίσουν  ότι  θα  τηρούνταν  οι  αποφάσεις  της 
πλειοψηφίας  από  όλους  τους  πολίτες  και  αναφορικά  με  όλους  τους 
πολίτες.  Κατά  συνέπεια,  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ότι  καταδεικνύει  ότι  η 
εὔθυνα  συνιστούσε  ένα  μέσο  που  υπηρετούσε  και  διασφάλιζε  τη 
δημοκρατία όχι μόνο σε επίπεδο πόλης αλλά, κατά πάσα πιθανότητα, και 
στους αθηναϊκούς δήμους. 



 71

4) Συμπεράσματα – Επίλογος 

 
 
 

 
Όπως ελπίζουμε να κατέστη φανερό από την ανωτέρω μελέτη, τα 

στοιχεία  από  τις  γραμματειακές  πηγές  και  τις  επιγραφές  του  4ου  αι. 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η εὔθυνα, η θεσμοθετημένη λογοδοσία των 
Αθηναίων αξιωματούχων, συνιστούσε,  τον 4ο αι.,  τόσο σε επίπεδο πόλης 
όσο και σε επίπεδο δήμων, μια σημαντική διαδικασία η οποία είχε άμεση 
σχέση  με  τη  δημοκρατία  την  οποία  και  υπηρετούσε.  Η  άποψη  αυτή 
εδράζεται  στα  ακόλουθα  συμπεράσματα  που  προέκυψαν  από  τη 
συνδυαστική  μελέτη  των  γραμματειακών  πηγών  και  επιγραφών  και  τα 
οποία  είναι  δυνατό  εν  πολλοίς  να  περιγράψουν  τη  σχέση  εὐθύνης  και 
δημοκρατίας τον 4ο αι. 

Όπως επισημάνθηκε273, η εὔθυνα αφορούσε όλους τους Αθηναίους 
αξιωματούχους (ἀρχάς, αξιωματούχους που ορίζονταν βάσει ψηφίσματος 
και  αξιωματούχους  των  δήμων)  που  αναλάμβαναν  να  επιτελέσουν 
κάποιο  έργο  δημοσίας  φύσεως,  με  ή  χωρίς  τη  διαχείριση  δημοσίων 
χρημάτων,  δηλαδή αφορούσε τη συντριπτική πλειοψηφία των Αθηναίων 
αξιωματούχων.  Παράλληλα,  αποτελούσε  απαραίτητο  στοιχείο  για  την 
εκλογή  των  παλαιών  αξιωματούχων  σε  νέες  θέσεις274,  γεγονός  που 
συνιστά τεκμήριο της σημασίας που απέδιδαν οι Αθηναίοι του 4ου αι. στον 
έλεγχο που επιτελείτο κατά τη λογοδοσία των αξιωματούχων τους. 

Αν  και,  στις  περισσότερες  ίσως  περιπτώσεις,  η  θεσμοθετημένη 
λογοδοσία λάμβανε χώρα τους μήνες Εκατομβαιώνα και Μεταγειτνιώνα, 
τόσο για  τους αξιωματούχους  της πόλης,  όσο και,  πιθανότατα,  για  τους 
αξιωματούχους  των  δήμων,  η  εὔθυνα  θα  πρέπει  να  θεωρηθεί  ως  μια 
διαδικασία  που  διενεργείτο  σχεδόν  αυτομάτως  με  το  πέρας  της  θητείας 
κάποιου  αξιωματούχου  και  υποχρεωτικώς  για  όλους  τους  υπολόγους. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, εὔθυναι θα πρέπει να θεωρηθεί ότι διενεργούνταν 
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου275. 

Ο μεγάλος αριθμός των υποθέσεων λογοδοσίας276, τον 4ο αι., δε θα 
πρέπει  να  θεωρηθεί  εξωπραγματικός,  καθώς  η  εὔθυνα  αποτελούσε  την 
βασική  ενασχόληση  50  Αθηναίων  αξιωματούχων  της  πόλης  (των  10 
λογιστών και  των  10  συνηγόρων,  των  10  ευθύνων  και  των  20  παρέδρων 

                                                 
273 Ενότητα 3.2. 
274 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 33‐34 και 39. 
275 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 30‐33. 
276 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 34‐38 και 46‐50. 
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τους) αλλά και ειδικών τοπικών αξιωματούχων, τουλάχιστον σε κάποιους 
από τους αθηναϊκούς δήμους. 

Και στα δύο στάδια της διαδικασίας της εὐθύνης σε επίπεδο πόλης 
θα πρέπει να θεωρηθεί ότι ο έλεγχος που επιτελείτο ήταν ουσιαστικός και 
ενδελεχής.  Επιπλέον,  και  στα  δύο  στάδια  παρεχόταν  η  δυνατότητα  να 
διατυπωθούν  διαφόρων  ειδών  κατηγορίες  εναντίον  του  υπόλογου 
αξιωματούχου277.  Με  τη  θέση  αυτή  συνάδει  το  γεγονός  ότι,  κατά  την 
αποτίμηση  των  πεπραγμένων  των  αξιωματούχων,  σημαντικό  ρόλο 
διαδραμάτιζαν  δημόσια  έγγραφα278  που  σχετίζονταν  με  τη  θητεία  των 
αξιωματούχων,  ήτοι  τα  ψηφίσματα  με  τα  οποία  εξελέγησαν  αλλά  και 
αυτά που σχετίζονταν με διάφορες παραμέτρους των καθηκόντων τους, οι 
νόμοι  που  καταδείκνυαν  τις  παραβάσεις  τους  και,  τέλος,  οι  γραπτές 
αναφορές των ιδίων και τα τυχόν έγγραφα που αποδείκνυαν ότι τέλεσαν 
τα καθήκοντά τους. 

Ωστόσο,  από  την  εξέταση  των  αρμοδιοτήτων  των  αξιωματούχων 
που  διεξήγαν  τη  λογοδοσία  στην  πόλη,  κατέστη  φανερό  ότι  οι  εύθυνοι 
είχαν  μεγαλύτερες  αρμοδιότητες,  αναφορικά  με  τη  διεξαγωγή  της 
διαδικασίας σε σχέση με τις αρμοδιότητες των λογιστών279. Παράλληλα, η 
διαπίστωση ότι το δεύτερο στάδιο της εὐθύνης συνιστούσε προσφορότερο 
έδαφος  για  τη  διατύπωση  περισσότερων  ειδών  κατηγοριών  ‐  και  δη 
καταγγελιών που θα μπορούσαν να επιφέρουν ακόμη και την ποινή του 
θανάτου ‐ υποδηλώνει ότι αυτό το στάδιο της λογοδοσίας θα μπορούσε να 
θεωρηθεί ότι είχε επαυξημένη σημασία σε σχέση με το πρώτο280. 

Παρά  τις  διαπιστώσεις  αυτές  αναφορικά  με  τις  αρμοδιότητες  των 
ευθύνων,  επισημάνθηκε281  ότι  κανείς  από  τους  αξιωματούχους  που 
επιτελούσαν τον έλεγχο κατά τη διαδικασία της λογοδοσίας δεν ήταν σε 
θέση να αλλοιώσει το τελικό αποτέλεσμα αυτής. Τόσο σε επίπεδο πόλης, 
όσο  και  σε  επίπεδο  δήμων,  οι  τελικές  αποφάσεις  λαμβάνονταν  από  τα 
δικαστήρια  ‐  ή  τους  δικαστές  κατά  δήμους,  εάν  επρόκειτο  για  ήσσονος 
σημασίας θέματα ‐ και τους δημότες, αντίστοιχα. 

Επιπρόσθετα,  τονίστηκε282  το γεγονός ότι, αν και  οι μαρτυρίες για 
την  εὔθυναν  σε  επίπεδο  δήμων  δεν περιγράφουν μια  διμερή  διαδικασία, 
όμοια  με  τη  λογοδοσία  που  τηρείτο  στην  πόλη,  η  εντύπωση  που 
δημιουργείται από τη μελέτη των επιγραφών είναι ότι, κατά τη λογοδοσία 
των  τοπικών  αξιωματούχων,  διενεργείτο  τόσο  οικονομικός  έλεγχος,  όσο 
και  γενικότερος  έλεγχος  επί  των πεπραγμένων  τους,  κατά αναλογία με 

                                                 
277 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 40‐41 και Ενότητα 3.3. 
278 Ενότητα 3.4 και ιδίως σελ. 61 και 66‐67. 
279 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 44‐46. 
280 Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 60‐61 και 67. 
281 Ενότητα 3.1 και ιδίως σελ. 12‐13, 16‐17 και Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 44‐46, 48, 50 και 53‐
55. 
282 Ενότητα 3.2 και ιδίως σελ. 46‐54 και Ενότητα 3.3 και ιδίως σελ. 68‐69. 
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τον  έλεγχο  που  επιτελείτο  σε  επίπεδο  πόλης.  Μάλιστα,  οι  όροι 
διεξαγωγής  της  λογοδοσίας  στους  δήμους,  για  τους  οποίους  έχουμε 
στοιχεία,  καταδεικνύουν  ότι  οι  δημότες  καθόρισαν  με  αυστηρότητα  τις 
επιμέρους  λεπτομέρειες  για  τη  διεξαγωγή  της  λογοδοσίας,  γεγονός  που 
θα  μπορούσε  να  θεωρηθεί  ότι  συνιστά  έκφραση  της  βούλησης  των 
δημοτών να καταστήσουν ουσιαστικό τον έλεγχο, που θα επιτελείτο κατά 
τη λογοδοσία. 

Η εὔθυνα διεξαγόταν ανά επίπεδα πολιτικής οργάνωσης, δηλαδή οι 
αξιωματούχοι  θεωρούνταν  ὑπεύθυνοι  ως  προς  το  σώμα  (πόλη  ή  δήμος) 
που  τους  εξέλεξε  και  τους  ανάθεσε  συγκεκριμένα  καθήκοντα283.  Κατ’ 
αυτόν  τον  τρόπο,  η  θεσμοθετημένη  λογοδοσία  κατέστη  έκφραση  της 
αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στους πολίτες και τις πολιτικές ομάδες. Με 
άλλα λόγια,  η πλειοψηφία  των πολιτών και  η πλειοψηφία  των δημοτών 
εμπιστεύονταν τη διαχείριση των θεμάτων της πόλης και  των δήμων σε 
αξιωματούχους που  εκλέγονταν από  το  σύνολο  των Αθηναίων πολιτών 
και  των  δημοτών,  με  την  προϋπόθεση  ότι  οι  αξιωματούχοι  αυτοί  θα 
υπηρετούσαν με αποκλειστικό γνώμονα τη βούληση της πλειοψηφίας που 
τους  εξέλεξε.  Έτσι  οι  Αθηναίοι  αξιωματούχοι  έλεγχαν  και  ελέγχονταν, 
χωρίς ποτέ κανείς να αποκτήσει τον απόλυτο έλεγχο επί των συμπολιτών 
του,  μιας  και  μοναδικός  διαχειριστής  της  εξουσίας  ήταν,  μέσω  των 
δικαστικών σωμάτων, οι ίδιοι οι πολίτες. 

Αυτός  ο  έλεγχος  δεν  ασκείτο  έξωθεν  αλλά  ήταν,  στην  ουσία, 
έλεγχος  των  πολιτών  από  άλλους  πολίτες,  δηλαδή  ένας,  τρόπον  τινά, 
αυτοέλεγχος.  Παράλληλα,  το  γεγονός  ότι,  κατά  τη  διεξαγωγή  της 
εὐθύνης284  όλων  των  αξιωματούχων,  τόσο  στην  πόλη  όσο  και  στους 
δήμους, εξεταζόταν, πάνω και πέρα από όλα, εάν οι αξιωματούχοι είχαν 
τηρήσει  τους  νόμους  της  αθηναϊκής  πολιτείας  και  τα  ψηφίσματα  του 
αθηναϊκού δήμου και των δημοτών, αντίστοιχα τεκμηριώνει ότι η εὔθυνα, 
στα πλαίσια της αθηναϊκής δημοκρατίας του 4ου αι., απετέλεσε έκφραση 
της  πεποίθησης  ότι  οι  Αθηναίοι  αξιωματούχοι  όφειλαν  να 
συμμορφώνονται και να τηρούν τις αποφάσεις της πλειοψηφίας που τους 
εξέλεξε, δηλαδή να υπηρετούν τη δημοκρατία.  

 

                                                 
283 Ενότητα 3.2 και ιδίως σελ. 25‐27. 
284 Ενότητα 3.3. 
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6) Παράρτημα 
 
 
 

 
 
IG  II2  1174.  Ψήφισμα  του  δήμου  των  Αλών  Αιξωνίδων.  Βρέθηκε  στο 
ακρωτήριο  Χαλίκι  και  σήμερα  φυλάσσεται  στο  Μουσείο  του  Παρισιού. 
Στήλη. Διαστάσεις: 0,27 × 0,195 × 0,05. Ύψος γραμμ.: 0,005.    
   
368/7 π.Χ. Στοιχηδόν 29 
 
 
[Ε]ὐθήμων εἶπεν· ὅπως ἂ[ν τά τε κοινὰ σᾶ] 
[ἦ]ι τοῖς δημόταις κα[ὶ τὰς εὐθύνας δι]‐ 
δῶσιν οἱ δήμαρχοι κα[ὶ οἱ ταμίαι, δεδ]‐ 
όχθαι τοῖς δημόταις· [τὸς δημάρχος κ]‐ 

5  αὶ τὸς ταμίας τὸν λόγ[ον τῶν λημμάτω]‐ 
[ν] καὶ τῶν ἀναλωμάτων ἐ[μβάλλεν ἐς τὴ]‐ 
[ν] κιβωτὸν κατὰ τὸν μῆν[α ἕκαστον, ἐπε]‐ 
[ι]δὴ κ[α]ὶ οἱ ἐπὶ Ναυσιγέ[νος ἄρχοντος] 
[α]ὐτ[ο]ὶ ἐθελονταὶ ἐμβά[λλοσι κατὰ μῆ]‐ 

10   [ν]α τ[ὸ]ν λ̣όγον· τὰς δὲ εὐθ[ύνας διδόναι] 
τῶι [ὑ]στέρωι ἔτει πρὸ [το̑ Μεταγειτνι]‐ 
ῶνος μηνὸς ἐκ τῶν ἐκ [τῆς κιβωτοῦ λόγ]‐ 
ων, ἐξ ἄλλων δὲ μή. στῆ[σαι δὲ στήλην ἐν] 
τῆι ἀγορᾶι ἀναγρά[ψαντας τόδε τὸ ψή]‐ 

15   [φ]ισμα· ἐξορκούτω [δὲ ὁ δήμαρχος τὸν ε]‐ 
[ὔ]θυνον καὶ τὸς πα[ρέδρος εὐθύνεν κα]‐ 
[τ]ὰ τὸ ψήφισμα τὸ ἐ[ν τῆι ἀγορᾶι ἀναγε]‐ 
[γ]ραμμένον· ἐὰν δὲ [․․․․․․15․․․․․․․]‐ 
[․․] καὶ μὴ ἐξέλωσι[ν τὴν εὔθυναν κατὰ] 

20   [τόδε] τό [ψ]ή[φι]σ[μα? — — — — — — — —] 
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IG II2 1183. Ψήφισμα του δήμου των Μυρρινουσίων. Βρέθηκε κοντά στη 
σύγχρονη περιοχή του Μαρκόπουλου και σήμερα φυλάσσεται στο Εθνικό 
Αρχαιολογικό Μουσείο. Στήλη από μάρμαρο Υμηττού. Διαστάσεις: 0,51 × 
0,54 × 0,10. Ύψος γραμμ.: 0,005.  
 
post 340 π.Χ. Στοιχηδόν 46 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — Σ․․․ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— ΔΙ․․Ι․ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
𐅂․․․Δ𐅂․․․․ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ο․ΕΙΙ․․․․Α̣․ 

5 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  
         — Ν․․․ΟΝΟ 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Ο․․․Ι․․ΚΑΙ․ 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
— — Ρ․Ο․ 
[․․․․ οὐδὲ δῶρα δέξομαι οὔτ’ αὐτὸς ἐγὼ] οὔτ[ε] ἄ[λ]λος v ἐμοὶ οὐ‐ 
[δὲ ἄ]λλ̣ε̣<ι> εἰδότος ἐ̣μο[ῦ μηχανῆι ἢ τ]έ[χνη]ι οὐδεμιᾶι· κ̣α̣ὶ ἐάν μ‐ 

10   [ο]ι [δ]οκεῖ ἀδικεῖν κα[τευθ]υν[ῶ] α[ὐτ]οῦ [καὶ τιμήσ]ω οὗ [ἄ]ν μ[ο]ι [δ]ο‐ 
κεῖ ἄξιον εἶναι τὸ ἀδί[κ]ημα· [νὴ τ]ὸ[ν] Δ[ία ν]ὴ τὸ[ν] Ἀπόλλω νὴ τὴ[ν] 
[Δ]ήμη̣τρα, εὐορκ̣οῦντι μ[έν] μ̣οι πολ[λ]ὰ κα[ὶ ἀγα]θά, εἰ δ’ ἐπιορκο‐ 
[ί]ην τἀναντία· ὁμνύναι [δ]ὲ τὸν ὅρκον καὶ τὸν λογιστὴν λογι‐ 
εῖσθαι ἃ ἄν μοι δοκεῖ ἀν[ηλ]ωκέναι, [καὶ] το[ὺ]ς σ[υν]ηγό[ρ]ους συ‐ 

15  νηγ̣ορήσειν τῶι δήμωι τ[ὰ δ]ίκαια καὶ ψ[ηφ]ιεῖσθαι ἃ ἄν μοι δ‐ 
οκεῖ δικαιότατα εἶναι· τ[ῶ]ι δὲ εὐθύ[ν]ωι μὴ ἐξεῖναι ἐξελεῖ‐ 
ν τὴν εὔθυναν ἐὰν μὴ τοῖς [π]λέοσιν δ[ό]ξει τῶν δέκα τῶν αἱρ[ε]‐ 
θέντων διαψηφιζομένοις [κ]ρύβδην· τὴν δὲ ψῆφον διδότω [ὁ ν]‐ 
[έ]ος δήμαρχος καὶ ἐξορκού[τ]ω αὐτοὺς ἐναντίον τῶν δημο[τῶ]‐ 

20   [ν]· εἶναι δὲ καὶ ἔφεσιν αὐτῶι [ε]ἰς ἅπαν̣τας τοὺς δημότας· ἐ[ὰν] 
[δ]έ τις ἐφῆι, ἐξορκούτω ὁ δήμα[ρ]χος τοὺ<ς> δημότας καὶ διδό[τω] 
[τ]ὴν ψῆφον ἐὰν παρῶσιν μὴ ̣ἐλάττους ἢ ∶ΔΔΔ∶ ἐὰν δὲ καταψη[̣φίζ]‐ 
ωνται αὐτο̣ῦ οἱ δημόται, ὀφειλέτω τὸ ἡμιόλιον ὅσου ἂν [τιμ]‐ 
ηθεῖ αὐτῶι ὑπὸ τῶν δέκα τῶν αἱρ[ε]θέντων· μὴ ἐξεῖναι δ[ὲ πρό]‐ 

25  τερο<ν> ἀφεῖναι τοὺς δημότας τῶι δ[η]μάρχωι πρὶν ἂν δῶ[ι τὰς ε]‐ 
ὐ<θύν>ας ὁ περυσινὸ̣ς̣ δήμαρχος καὶ τὰ [ἄ]λλα χρηματίσηι̣ τ[ὰ ἐν τῶ]‐ 
ι ψηφίσματι, ἐάν δὲ ἀφῆι, ὀφειλέτω ․ δραχμάς. ἐὰν δέ τ[ινι δέ]‐ 
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ει ἀργύριον, δανείζειν τοὺς̣ ἱερέα[ς] ἀξιοχρείωι ἐπ[ὶ χωρίω]‐ 
ι ἢ οἰκίαι ἢ συνοικίαι καὶ ὅρον ἐφ[̣ισ]τάναι, οὗ ἂν εἶ [θεοῦ πα]‐ 

30  ραγράφοντα ὅ〚υ〛του ἂν εἶ τὸ ἀργύριο[ν· ἐ]ὰν δὲ μὴ ὁρί[σηι  
         αὐτά?], 

ὀφείλειν τὸν ἱερέα οὗ ἂν εἶ θεοῦ ἱερεὺς καὶ τὰ χρ[ήματα αὐ]‐ 
τοῦ ὑποκείσθω τῶι θεῶι οὗ ἂν εἶ ἱερε[ι]ωμένος. τῆι [δὲ πέμπτ]‐ 

  ει θυέτω τὴν πληροσίαν ὁ δήμαρχος τῶ[ι] Διὶ ἀπὸ [𐅅 δραχμῶν κ]‐ 
αὶ νεμέτω τὰ κρέα τεῖ ἑβδόμει ἱσταμένου τοῖς π[αροῦσιν κ]‐ 

35  αὶ συναγοράζουσιν καὶ συνενεχυράζ̣ουσιν α — — — — — — — — — 
μ̣ι· τῆι δὲ ἐνάτει ἐπὶ δέκα τοῦ Ποσιδεῶν[ος] μη̣ν[ὸς χρηματίζ]‐ 
[ε]ιν πε[ρὶ Διο]νυσίων, τὰ δὲ ἄλλα πάντα τ — — — — — — — — — 
[․․․․10․․․․ χρη]ματίζειν πλὴν τοῦ δ — — — — — — — — — — — — 
[․․․8․․․․ τῆι  αὐ]τῆι ἡμέραι τὸν δήμα[ρχον — — — — — — — — —] 

40  ․․․․․․․16․․․․․․․ ὀ[φειλέτ]ω Η δρα[χμάς — — — — — — — — —] 
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IG  II2  1629.  Κατάλογος  των  επιμελητών  του  νεωρίου  και  ψήφισμα  για 
την  ίδρυση  μιας  αποικίας  στην  Αδριατική.  Βρέθηκε  στον  Πειραιά  και 
σήμερα  φυλάσσεται  στο  Επιγραφικό  Μουσείο  (ΕΜ  10383).  Μαρμάρινη 
στήλη  άνωθεν  αριστερά  και  κάτωθεν  αποκεκρουμένη.  Η  επιγραφή  σε 
πέντε στήλες οι τέσσερις εκ των οποίων στην πρόσθια όψη και η πέμπτη 
στο δεξιό πέρας. Διαστάσεις: 1,82 × 0,52 × 0,09.    
 
325/4 π.Χ. Μη στοιχηδόν 
 
 
Στους  στίχους  1‐232  παρατίθενται  τα  ονόματα  των  τριηράρχων  και  τα 
παραδοθέντα από αυτούς στον οικιστή, ενώ, ακόμη, ρυθμίζονται θέματα 
που αφορούν τις λειτουργίες που τελέστηκαν.  
 
Στήλη β.  
ἐὰν δέ τις μὴ ποήσει, οἷς 
ἕκαστα προστέτακται, ἢ 

235   ἄρχων ἢ ἰδιώτης, κατὰ τόδε 
τὸ ψήφισμα, ὀφειλέτω ὁ μὴ 
ποήσας μυρίας δραχμὰς 
ἱερὰς τῆι Ἀθηνᾶι, καὶ ὁ εὔ‐ 
θυνος καὶ οἱ πάρεδροι ἐ‐ 

240   πάναγκες αὐτῶν καταγι‐ 
γνωσκόντων ἢ αὐτοὶ ὀφει‐ 
λόντων. τὴν δὲ βουλὴν τοὺς 
𐅅∶ ἐπιμελεῖσθαι τοῦ ἀπο‐ 
στόλου κολάζουσαν τοὺς 

245   ἀτακτοῦντας τῶν τριη‐ 
ράρχων κατὰ τοὺς νόμους· 
τοὺς δὲ πρυτάνεις ποεῖν 
βουλῆς ἕδραν ἐπὶ χώματι 
περὶ τοῦ ἀποστόλου συ‐ 

250   νεχῶς, ἕως ἂν ὁ ἀπόστο‐ 
λος γένηται. ἑλέσθαι δὲ 
καὶ ἀποστολέας τὸν δῆ‐ 
μον δέκα ἄνδρας ἐξ Ἀ‐ 
θηναίων ἁπάντων, τοὺς 

255   δὲ αἱρεθέντας ἐπιμε‐ 
λεῖσθαι τοῦ ἀποστόλο, 
καθάπερ τῆι βουλε̑ι προσ‐ 
τέτακται. εἶναι δὲ τῆι 
βουλεῖ καὶ τοῖς πρυτάνε‐ 
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260   σιν ἐπιμεληθεῖσιν τοῦ 
ἀποστόλου στεφανωθῆ‐ 
ναι ὑπὸ τοῦ δήμου χρυσῶι 
στεφάνωι ἀπὸ ∶Χ∶ δραχμῶν. 
ἐὰν δέ τοῦ προσδέει τόδε 

265   τὸ ψήφισμα τῶν περὶ τὸν 
ἀπόστολον, τὴν βουλὴν 
κυρίαν εἶναι ψηφίζεσθαι 
μὴ λύουσαν μηθὲν τῶν 
ἐψηφισμένων τῶι δήμωι. 

270   ταῦτα δ’ εἶναι ἅπαντα 
εἰς φυλακὴν τῆς χώρας. 
 
Στους  στίχους  που  ακολουθούν  (271‐721)  μνημονεύεται  το  ψήφισμα  του 
δήμου,  συνεχίζεται  η  απαρίθμηση  των  αντικειμένων  και  χρημάτων που 
παρέλαβαν οι επιμελητές των νεωρίων και αναφέρονται διάφορες άλλες 
επιμέρους  ρυθμίσεις  που  σχετίζονται  με  την  προετοιμασία  της 
αποστολής.  
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Reinmuth,  Ephebic  Inscriptions,  αρ.  2.  Βρέθηκε  στην  Ακρόπολη  και 
σήμερα  φυλάσσεται  στο  Εθνικό  Αρχαιολογικό  Μουσείο.  Στήλη  από 
πεντελικό  μάρμαρο  άνωθεν  αποκεκρουμένη  η  οποία  πιθανότατα 
στηριζόταν αρχικώς σε βάση. Διαστάσεις: 1,02 × 0,51 × 0,12. Ύψος γραμμ.: 
0,005. Διάστιχο: 0,01.   
 
334/3 π.Χ. Στοιχηδόν 47‐50 
 
Προηγείται  κατάλογος,  σε  δύο  στήλες,  με  τα  ονόματα  των  εφήβων  οι 
οποίες δε σώζονται ολόκληρες.  

 
  Καλλικράτης Αἰξωνεὺς εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβοι οἱ τῆς Κεκρ[οπί]‐ 

δος οἱ ἐπ[ὶ Κτη]σ[ι]κλέους ἄρχοντος εὐτακτοῦσιν καὶ π[ο]ιοῦσ[ιν] 
πάντα ὅ[σα αὐτ]οῖς οἱ νόμοι προστάττουσιν καὶ τ[ῶι σωφρ]ονι[στ]‐ 
εῖ πειθ[αρχο]ῦσιν τῶι χειροτονηθέντι ὑπὸ τοῦ δ[ήμου, ἐπ]αιν[έσ]‐ 

30  αι αὐτ[οὺς κα]ὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπ[ὸ 𐅅 δραχ]μῶν 
κοσμι[ότητ]ος ἕνεκα καὶ εὐταξίας· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν σω[φρο]‐ 
νιστὴν, Ἄδειστον Ἀντιμάχου Ἀθμονέα καὶ στεφανῶσαι χρυ[σῶι] 
στεφάνωι ἀπὸ 𐅅 δραχμῶν, ὅτι καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐπεμελή[θη] 
τῶν ἐφήβων τῆς Κεκροπίδος φυλῆς. ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψή[φι]‐ 

35  σμα ἐν στήληι λιθίνι καὶ στῆσαι ἐν τῶι τοῦ Κέκροπος ἱερ[ῶι]. 
Ἡγέμαχος Χαιρήμονος Περιθοίδης εἶπεν· ἐπειδὴ οἱ ἔφηβο[ι οἱ] 
τῆς Κεκροπίδος ταχθέντες Ἐλευσῖνι καλῶς καὶ φιλοτίμω[ς ἐπ]‐ 
ιμελοῦνται ὧν αὐτοῖς ἡ βουλὴ καὶ ὁ δῆμος προστάττει κα[ὶ εὐτ]‐ 
άκτους αὐτοὺς παρέχουσιν, ἐπαινέσαι αὐτοὺς κοσμιότη[τος] 

40  ἕνεκα καὶ εὐταξίας καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι ἕ[καστον] 
αὐτῶν· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸν σωφρονιστὴν αὐτῶν Ἄδειστ[ον Ἀντι]‐ 
μάχου Ἀθμονέα καὶ στεφανῶσαι θαλλοῦ στεφάνωι ἐπε[ιδὰν τὰ]‐ 
ς εὐθύνας δῶι· ἐπιγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐπὶ τὸ ἀ[νάθημα] 
ὃ ἀνατιθέασιν οἱ ἔφηβοι τῆς Κεκροπίδος· vacat 

45  Πρωτίας εἶπεν· ἐψηφίσθαι τοῖς δημόταις, ἐπειδὴ καλ[ῶς καὶ φι]‐ 
λοτίμως ἐπιμελοῦνται τῆς φυλακῆς Ἐλευσῖνος ο[ἱ] τῆ[ς Κεκροπί]‐ 
[δ]ο[ς ἔφηβ]οι καὶ ὁ σωφρονιστὴς αὐτῶν· Ἄδειστος [Ἀν]τι[μ]ά[χου Ἀθμο]‐ 
[νεύς, ἐπαι]νέσα[ι] αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶ[ν θαλλοῦ] 
[στεφάνωι]. ἀναγ[ρ]άψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα εἰς τὸ ἀνάθημα, [ὃ ἀνα]‐ 

50   [τι]θέασιν οἱ ἔφηβοι οἱ τῆς Κεκροπίδος οἱ ἐπὶ Κτησικλέ[ους] 
[ἄ]ρχοντος. vacat 
Εὐφρόνιος εἶπεν· ἐψηφίσθαι τοῖς δημόταις, ἐπειδὴ οἱ [ἔφηβοι] 
οἱ ἐπὶ Κτησικλέος ἄρχοντος ἐνγραφέντες εὐτακτοῦσιν [καὶ] 
ποιοῦσιν πάντα ὅσα οἱ νόμοι αὐτοῖς προστάττουσιν, καὶ ὁ [σω]‐ 

55  φρονιστὴς ὁ ὑπὸ τοῦ δήμου χειροτονηθεὶς ἀποφαίνει αὐτο[υς] 
πειθάρχοντας καὶ τἄλλα πάντα ποιοῦντας φιλοτίμως, ἐπ[αι]‐ 
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νέσαι αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ 𐅅 δρα[χμ]‐ 
ῶν κοσμιότητος εἵνεκα καὶ εὐταξίας· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τὸ[ν] 
σωφρονιστὴν αὐτῶν Ἄδειστον Ἀντιμάχου Ἀθμονέα, καὶ στεφ‐ 

60  ανῶσ(αι χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ) 𐅅 δραχμῶν, ὅτι καλῶς καὶ φιλοτίμως ἐπε‐ 
μελήθη τῶν τε δημοτῶν (καὶ τῶν) ἄλλων ἁπάντων τῶν τῆς Κεκροπίδος 
φυλῆς· ἐπιγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα ἐπὶ τὸ ἀνάθημα ὃ ἀνατι‐ 
θέασιν οἱ ἔφηβοι τῆς Κεκροπίδος καὶ ὁ σωφρονιστής. vacat 
vacat 
  ἡ φυλή. ἡ βουλή. Ἐλευσινιοι. Ἀθμονῆς. 
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SEG 22 (1967) 117. Τιμητικό ψήφισμα από το δήμο του Ικαρίου. Βρέθηκε 
στην περιοχή του αρχαίου δήμου του Ικαρίου και σήμερα φυλάσσεται στο 
Επιγραφικό  Μουσείο  (ΕΜ  13319).  Δεξιό  τμήμα  στήλης  από  πεντελικό 
μάρμαρο. Διαστάσεις: 0,55 × 1,02 × 0,38. Ύψος γραμμ.: 0,012. 
 
ca 330 π.Χ. Μη στοιχηδόν 
 
[ἔδοξεν Ἰκαριεῦσιν· ἐπειδὴ — — — αῖος Σωσ]ιγένους Ἰκαριεὺς τά τε ἱερὰ 
ἔθυσεν ἅπασιν τοῖς θεοῖς 
[οἷς πάτριον ἦν, καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ἐπεμε]λήθη καλῶς καὶ 
φιλοτίμως, καὶ ἀπήνγειλεν εἶναι καλὰ 
……………c.33……………Ε̣ΩΝΚΜΩΙ καρποὶ καλοὶ κατὰ πᾶσαν τὴν 
χώρα[ν] γεγόνασιν ΤΑΟ 
[………….c.27…………., ἐπει]δὴ δὲ λόγον ἀπενήνοχεν ἐν τῶι 
Ἑκατονβαιῶνι μηνὶ τεῖ δεκάτει 

5 …………..c.29………….. ἀποφαίνει χρήματα περιόντα λογισάμενος  
  τὰς προσόδους καὶ τὰ 

ἀ̣ν̣[αλώματα, ὥστε δοκεῖν καλῶς τ]ε καὶ δικαίως ἄρξαι, καὶ παρέδωκεν τῶι 
μεθ’ ἑαυτὸν δημάρχ{ι}ωι Θουκυδί‐ 
δει ΤΩΠΕΗΟΝ[— — — — — — — ἐπαινέσαι — —]αῖον καὶ στεφανῶσαι 
χρυσῶι στεφάνωι ἀπὸ M δραχμῶν ἀρετῆς ἕνε‐ 
κα καὶ δικαιοσύνης τῆς πρὸς τ̣οὺ̣̣ς̣ δημότας· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ 
ψήφισμα ἐν τῶι Διονυσίωι· ἀνειπεῖν δὲ τὸν στέ‐ 
φανον Διονυσίων τοῖς τραγωιδοῖς.   vacat 
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SEG  33  (1983)  147.  Ημερολόγιο  θυσιών  από  το  δήμο  του  Θορικού. 
Βρέθηκε στη σύγχρονη περιοχή της Κερατέας και σήμερα φυλάσσεται στο 
Μουσείο  J.  Paul  Getty.  Ακόσμητη  στήλη  η  πίσω  όψη  της  οποίας  είναι 
αδρώς  ειργασμένη. Η  επιγραφή  καταλαμβάνει  όλη  σχεδόν  την πρόσθια 
επιφάνεια του λίθου. Διαστάσεις: 1,32 × 0,555 × 0,195  ‐0,18. Ύψος γραμμ.: 
0,01‐0,013. Διάστιχο: 0,005‐0,006. 
 
380‐375 π.Χ. Στοιχηδόν 30 
 
 
SEG 26 (1976‐1977) 136, A (Daux): 
 
‘Οψη α.1  
[………19………. Ἑκ]ατομβαιῶν‐ 
[ος ……….19………]ΑΚΙ καὶ τοῖ‐ 
[ς …….13…… τῶι φύλ]ακι(?) καὶ τοῖ‐ 
[ς ἀκολούθοις αὐτο̑ πᾶσι(?) ἄ]ριστομ παρέ‐ 

5   [χεν …….14……. δρα]χμὴν ἑκατερ̣‐ 
[ο ………19……….]ΑΙ τὴν πρηρο[σ]‐ 
[ίαν …….14……. Δελ]φίνιον αἶγ[α] 
[……….20……….]ΕΑΙ Ἑκάτηι [.] 
[………..22………..]ΗΝΟΣΑΤΗ[.]  

10   [……….20……….] τέλεο̣μ πρατό[ν]. 
[Μεταγειτνιῶνος, Διὶ Κατ]αιβάτηι ἐ̣ν̣ τ‐̣ 
ῶι σηκῶι π̣[αρ]ὰ τὸ [Δελφίνι]ον τέλεον πρ‐ 
ατόν ∶ || Φοίνικι τέλ[εον]· || ὁρκωμόσιον π̣α̣[ρέ]χεν ἐς εὐθύνας. 
Βοηδρομιῶνος, Πρηρόσια ∶ Διὶ Πολιεῖ κρ‐ 

15   ιτὸν οἶν ∶ χοῖρον κριτόν, ἐπαϋτομένας, 
χοῖρον ὠνητὸν ὁλόκαυτον, τῶι ἀκολου‐ 
θο̑ντι ἄριστομ παρέχεν τὸν ἱερέα ∶ Κεφ‐ 
άλωι οἶν κριτόν ∶ Πρόκριδι τράπεζαν· vac. 
Θορίκωι κριτὸν οἶν ∶ Ἡρωΐνησι Θορίκο 

20   τράπεζαν ∶ ἐπὶ Σούνιον Ποσειδῶνι ἀμν‐ 
ὸν κριτόν ∶ Ἀπόλλωνι χίμαρον κριτόν, Κ‐ 
οροτρόφωι χοῖρον κριτήν ∶ Δήμητρι τέλ[εο]‐ 
[ν], Διὶ Ἑρκείωι τέλεον, Κοροτρόφωι χοῖρ[ον], 
〚Ἀθηναίαι οἶν πρατὸν〛ἐφ’ ἁλῆι ∶ Ποσ[ειδῶνι] 

25   τέλεον, Ἀπόλλωνι χοῖρον. vacat 
Πυανοψιῶνος, Διὶ Καταιβάτηι ἐμ̣ [Φιλομ]‐ 
η<λ>ιδῶν τέλεον πρατόν, ἕκτηι ἐ[πὶ δέκα]· 
Νεανίαι τέλεον, Πυανοψίοις, Π[οσειδῶ]||ωνι τέλεον Πυ̣|ανοψίοις.  
Μαιμακτηριῶνος, Θορίκωι βοῦ[ν μἤλατ]‐ 

30   τον ἢ τετταράκοντα δραχμῶν [μέχρι πε]‐ 
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ντήκοντα, Ἡρωΐνησι Θορίκο τ[ράπεζαν]. 
Ποσιδειῶνος, Διονύσια. vacat 
Γαμηλιῶνος, Ἥραι, Ἱερῶι Γάμωι [….7…] 
Ἀνθεστηριῶνος, Διονύσωι, δω[δεκάτηι], 

35   αἶγα λειπεγνώμονα πυρρὸν ἢ [μέλανα, Δ]‐ 
ιασίοις, Διὶ Μιλιχίωι οἶν πρα[τόν. vac.] 
Ἐλαφηβολιῶνος, Ἡρακλεῖ δά[μαλιν, οἶν], 
Ἀλκμήνηι τέλεον, Ἀνάκοιν τ[έλεον, Ἑλέ]‐ 
νηι τέλεον, Δήμητρι, τὴν χλο[ΐαν, οἶν κρ]‐ 

40   ιτὴν κυο̑σαν, Δὶ ἄρνα κριτόν. vacat 
Μονυχιῶνος, Ἀρτέμιδι Μονυχ[ίαι τέλε]‐ 
{ε}ον, ἐς Πυθίο Ἀπόλλωνος τρίτ[τοαν, Κορ]‐ 
οτρόφωι χοῖρον, Λητοῖ αἶγα, Ἀ[ρτέμιδι] 
αἶγα, Ἀπόλλωνι αἶγα λειπογνώ[μονα, Δή]‐ 

45 μητρι ∶ οἶν κυο̑σαν ἄνθειαν, Φιλ[ωνίδι τρ]‐ 
άπεζαν, Διονύσωι, ἐπὶ Μυκηνον, [τράγον] 
πυρρὸν ἢ μέλανα. vacat 
Θαργηλιῶνος, Διὶ ἐπαϋτομένας, [κριτὸν] 
ἄρνα, Ὑπερπεδίωι οἶν, Ἡρωΐνησι̣[ν Ὑπερ]‐ 

50   πεδίο τράπεζαν, Νίσωι οἶν, Θρασ[υκλεῖ] 
οἶν, Σωσινέωι οἶν, Ῥογίωι οἶν, Πυ[λόχωι] 
χοῖρον, Ἡρωΐνησι Πυλοχίσι τρά[πεζαν]. 
Σκιροφοριῶνος, ὁρκωμόσιον <π>αρ[έχεν, Π]‐ 
λυντηρίοις Ἀθηναίαι οἶν κρι[τόν, Ἀγλ]‐ 

55   αύρωι οἶν, Ἀθηναίαι ἄρνα κριτ[όν, Κεφά]‐ 
λωι βοῦν μἠλάττονος ἢ τεττα[ράκοντα] 
δραχμῶν μέχρι πεντήκοντα, Π[οσειδῶνι] 
οἶΔΔν ∶ τὸν δ’ εὔθυνον ὀμόσαι καὶ τ[ὸς παρέδ]‐ 
ρος εὐθυνῶ τὴν ἀρχὴν ἣν ἔλαχ[ον εὐθύν]‐ 

60   εν κατὰ τὰ ψηφίσματα ἐφ’ οἷς ἐ[γκαθέστ]‐ 
η̣κ̣εν ἡ ἀρχή, ὀμνύναι Δία, Ἀπόλλ̣[ω, Δήμητρ]‐ 
α ἐξώλειαν ἐπαρώμενον, καὶ τ̣[ὸς παρέδ]‐ 
ρος κατὰ ταὐτά, ἀναγρά{ι}ψαι [δὲ τὸν ὅρκ]‐ 
[ο]ν ἐστήληι καὶ καταθε̑ναι π[αρὰ τὸ Δελ<φί>]‐ 

65   [ν]ιον, ὅσαι δ’ ἂν ἀρχαὶ αἱρεθῶ‐ vac. 
σιν ὑπευθύνος ἐ̑ναι ἁπάσα[ς]. vac.  
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SEG 42 (1992) 112. Ψήφισμα του δήμου των Αλών Αιξωνίδων. Βρέθηκε 
κατά  την ανασκαφή  του  ιερού  του Απόλλωνος Ζωστήρος  στη  σύγχρονη 
περιοχή  της  Βουλιαγμένης.  Μονόλιθος  συμπαγής  τράπεζα  από 
κυανόφαιο  μάρμαρο  (Υμηττού).  Η  επιγραφή  στην  πρόσθια  όψη. 
Διαστάσεις: 1,20 × 0,63 × 0,62.  
 
ca 360 π.Χ.  
 
ἔδοξεν Ἁλαιεῦσιν, Ἁγνόθεος Ἐκφαντίδου εἶπεν· ἐπειδὴ Πολύστρ[ατος] 
ἱερεὺς γενόμενος τοῦ Ἀπόλλωνος τοῦ Ζωστῆρος καλῶς καὶ ε[ὐ]σεβῶς 
καὶ ἀξίως τοῦ θεοῦ ἐξάγει τὴν ἱερεωσύνην, καὶ [λί]αν φιλοτίμ[ω]ς [ἐπ]ε‐ 
σκεύακεν τὸ ἱερόν, καὶ τὰ ἀγάλματα κεκόσμηκεν μετὰ τῶν αἱρεθέντων 

5   ἐκ τῶν δημοτῶν, ἐπεμελήθη δὲ καὶ τῆς θυσίας τῶν Ζωστηρίων κατὰ τὰ 
πάτρια, καὶ λόγους τῆς ἐπιμελείας ἔδωκεν τοῖς δημόταις, ὑπὲρ τούτων 
οὖν ἁπάντων ἐπαινέσαι τὸν ἱερέα τοῦ Ἀπόλλωνος Πολύστρατον 
Χαρμαντίδου Ἁλαιέα, καὶ στεφανῶσαι δάφνης στεφάνῳ εὐσεβείας ἕνεκα 
καὶ δικαιοσύνης· ἐπαινέσαι δὲ καὶ τοὺς αἱρεθέντας μετ’ αὐτοῦ εἰς τὴν 
ἐπιμέ‐ 

10 λειαν τοῦ ἱεροῦ καὶ στεφανῶσαι ἕκαστον αὐτῶν δάφνης στεφάνῳ 
Θεόδοτον  
Θεο‐ 
δότου Ἁλαιέα, Αἰσχέαν Φιληρίφου Ἁλαιέα, Παντακλέα Σωκράτου Ἁλαιέα, 
Ἁγνί‐ 
αν Μελησίου Ἁλαιέα· ἀναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα καὶ στῆσαι εἰς τὸ 
ἱερὸν τοῦ Ἀπόλλωνος, 
ὅ τι δ’ ἂν ἀνάλωμα γένηται τὸν ταμίαν δοῦναι, καὶ λογίσασθαι τοῖς 
δη[μόταις.] 
Ἁλαιεῖς 

15   Πολύστρατον 
Ἁλαιεῖς 
τοὺς αἱρεθέντας. 

 


