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Υποβληθείσα
σε μερική εκπλήρωση των απαιτήσεων

για την απόκτηση του αυτοτελούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος

MASTER OF ARTS στον Ελληνικό Πολιτισμό

Περίληψη

Παρακολουθώντας

τις

τελευταίες

εξελίξεις

στη

διεθνή

επικαιρότητα,

καθώς

ασχολούμουν με τη παρούσα μελέτη, διαπίστωσα πόσο αναγκαίο είναι για όλους μας
να γνωρίσουμε και να διδαχθούμε για την Αθηναϊκή Δημοκρατία. Το πολίτευμα για το

οποίο γίνεται λόγος στη συγκεκριμένη εργασία λειτουργούσε με πολύ διαφορετικό
τρόπο απ' ότι η σύγχρονη Δημοκρατία την οποία βιώνουμε και αυτό σκοπεύω να

παρουσιάσω στη συνέχεια. Για τους Αθηναίους πολίτες του 50υ και 40υ αιώνα Π . χ. θα
11ταν αδιανόητο να βλέπουν όλες αυτές τι ς βίαιότητες και νΙλ μένουν άπραγοι . Όμως
από την άλλη είναι μεγάλη πλάνη να πιστέψουμε ακόμα και στο

ελάχιστο, ότι

μπορούμε να επαναφέρουμε τους θεσμούς και τα χαρακτηριστικά της Αθηναϊκής

Δημο κραnας

στη

σύγχρυνη

ε7l0;uΊ.

f Ι [\,V Ο ω. τηc ΔηllOKΡCΙTίας παίrν ε ι άλλες

διαστάσει; ανάλογα με τη κάθ ε περίοοο κω το γενικίιιιρο πλαίσιο . ΓΊ ' αυτό ακριfJ(ί)ς
θα 11ταν παράλογο εάν για παράδειγμα απαιτσ6σαμε από τους πολίτες των ούΎχμυνων
κρατών να συγκεντρώνονται σε ένα χώρο προκειμένου να λάβουν αποφάσεις για
τρέχοντα ζητήματα και αυτό

εξαιτίας του

φόρτου εργασίας που αντιμετωπίζουν

σήμερα οι άνθρωποι. Παρόλα αυτά η άμεση συμμετοχίl 'ΙUυ λύ.ΙΓι:.
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κράτου ς, θα μπορούσε να επιτευχθεί με άλλα σύγχρονα μέσα, όπως για παράδειγμα ια
κινητά τηλέφωνα και τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές.
Το θέμα αυτό μου προκάλεσε το ενδιαφέρον από τη πρώτη στιγμή, λόγω του ότι, το
θεωρώ ιδιαίτερα επίκαιρο, r,ΠIΠ!)(!σθt:τα c;ίναι ένα Οέ μα το οποίο καλί)ππl π()λλοι')(:

τομείς όπως την Ιστορία, τη Φιλοσοφία, το Θέατρο, τη Πολιτική με αποτέλεσμα να
κατατάσσεται σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα και μελετημένα κεφάλαια της

Αρχαίας Ιστορίας.

Τα κείμενα που

μας σώζονται από τους Αρχαίους Έλληνες

Φιλοσόφους αποτελούν αντικείμενο προβληματισμού ιδιαίτερα σήμερα που όλο και
περισσότεροι νέοι, αλλά και μεγαλύτεροι είναι απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι
από τους πολιτικούς και το κράτος γενικότερα. Ταυτόχρονα, μέσα από τις τραγωδίες
όπως για παράδειγμα τις Ικέτιδες του Αισχύλου και την Αντιγόνη του Σοφοκλή
βλέπουμε τη σημασία που είχαν οι νόμοι καθώς και η πηγή εξουσίας του λαού, που
ήταν στην ουσία ο ίδιος ο λαός.
νίί

Κατά τη διαδικασία εξεύρεσης και συγκέντρωσης υλικού για τη μελέτη

μου,

εντόπισα πολυάριθμα έργα και πηγές που έχουν γραφτεί για το συγκεκριμένο θέμα,

αφού έχει προκαλέσει κατά καιρούς το ενδιαφέρον σε αρκετούς ερευνητές, τόσο στην
Ελλάδα και πολύ περισσότερο στην Ευρώπη. Αυτό το διαπίστωσα ταξινομώντας τη
βιβλιογραφία

ανάλογα

με

το

αν ήταν Έλληνα

ή

άλλου

ξένου

συγγραφέα.

Η

βιβλιογραφία που εντόπισα μου φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμη και με διευκόλυνε στο να
μπορέσω να σχηματίσω μια συνολική εικόνα για την Αθηναϊκή Δημοκρατία και τους

θεσμούς της. Από τις πηγές που χρησιμοποίησα, ξεχώρισα τον επιστημονικό κατάλογο
του Υπουργείου Πολιτισμού τον οποίο θε(ορησσ ιδιαίτερα πρωτότυπο κω σημσνηκό "
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ψηφίσματα της Αθηναϊκής βουλής καθώς και του δήμου που σΙ1με ρα βρίσκονται στο
Επιγραφικό Μουσείο .
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το μοναδικό πολίτευμα ιο οποίο απασχολε ί

2.500

χρόνία μειά τη γ έννησ11 τ ου, Το εν

λόγω πολίτευμα γεννήθηκε στην Ελλάδα και αναδύθηκε ξανά το
Γαλλική

Επανάσταση

και

τον

Ευρωπαϊκό

Διαφωτισμό

που

180

έφεραν

αιώνα με τη
ξανά

στην

επιφάνεια τις θεμελιώδεις αξίες του Δημοκρατικού πολιτεύματος και αυτές δεν είναι
άλλες από την Ελευθερία, την Ισονομία και την Ισότητα.

νίίί

