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ΟΙ ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 

 

 

 

 



ΣΟΛΩΝ (7o-6o π. Χ.) 

 

 



δοκεῖ μάλιστ’ ἂν ἔνδοξος 

γενέσθαι καὶ βασιλεὺς καὶ 

τύραννος, εἰ δημοκρατίαν ἐκ 

μοναρχίας κατασκευάσειε 

τοῖς πολίταις.  

 

«έλεγε ότι θα είναι πολύ 

ένδοξος  ηγέτης όποιος κάνει 

δημοκρατία από μοναρχία προς 

όφελος των πολιτών» 

(Apophthegmata  2.60.1-3) 

 



 Το δημοκρατικό πολίτευμα ήδη από τους επτά σοφούς 

παρουσιάζεται ως προτιμότερο και άξιο επιδίωξης. 

 

 Ωστόσο η δημοκρατία δεν ήταν αυταξία, ούτε είχε κάποια 

ιερή/μαγική χροιά, κάτι που αρκεί να το έχεις για να είναι 

όλα καλά. 

 

 Απεναντίας ήδη από τους επτά σοφούς τίθενται περιορισμοί 

και επισημάνσεις. 

 

 Η δημοκρατία λοιπόν βγαίνει σε ποιότητες. 



ΘΑΛΗΣ Ο ΜΙΛΗΣΙΟΣ 

 

 

Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν 

τὴν μήτε πλουσίους ἄγαν 

μήτε πένητας ἔχουσαν 

πολίτας. 

 

«Η πιο καλή απ’ όλες τις είναι η 

δημοκρατία εκείνη η οποία δεν 

έχει, ούτε υπερβολικά 

πλουσίους ούτε υπερβολικά 

φτωχούς πολίτες». 

 



ΒΙΑΣ Ο ΠΡΙΗΝΕΥΣ (6Ο αιώνα π. Χ.) 

  

 

 

Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν ἐν 

ἧ πάντες ὡς τύραννον 

φοβούνται τὸν νόμον. 

 

«Η πιο καλή από όλες τις 

δημοκρατίες, είναι εκείνη όπου 

όλοι σαν τύραννο φοβούνται τον 

νόμο». 

 



      ΠΙΤΤΑΚΟΣ 

 

 

 

Κρατίστην εἶναι δημοκρατίαν 

ὅπου τοῖς πονηροῖς οὐκ ἔξεστιν 

ἄρχειν καὶ τοῖς ἀγαθοῖς οὐκ 

ἔξεστιν μὴ ἄρχειν. 

 

«Άριστη είναι η δημοκρατία 

εκείνη όπου στους πονηρούς δεν 

επιτρέπεται να κυβερνούν και 

στους ενάρετους δεν επιτρέπεται 

να μην κυβερνούν». 



 

 

 

 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ; 

[όπως έχουμε δει και ακούσαμε και  

στην ομιλία του Γ. Ν. Οικονόμου..] 

 

 

 

 



δημοκρατικὸν μὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι 

τὰς ἀρχάς, τὸ δ’ αἱρετὰς ὀλιγαρχικόν 

«γνώρισμα της δημοκρατίας είναι η μετοχή στην εξουσία μέσω 

κλήρωσης, ενώ οι εκλογές είναι γνώρισμα της ολιγαρχίας» 

(Αριστοτέλη, Πολιτικά 1294b 8-9). 

 

Τα αξιώματα της αρχαιοελληνικής δημοκρατίας ήταν ως επί τω 

πλείστω κληρωτά και υποχρεωτικά για τους πολίτες και τα 

αιρετά ήταν ελάχιστα, ενώ στο τέλος κάθε θητείας 

λογοδοτούσαν στον δήμο οι διάφοροι αξιωματούχοι για τα 

πεπραγμένα τους. 

 



 

 

 

 

ΠΟΙΑ ΘΑ ΗΤΑΝ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΩΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ; 

 

 

 

 

 



 Ο κληρωτός δεν έχει καμία υποχρέωση σε κανέναν 

(ψηφοφόρους-συμφέροντα), πέρα από το να κάνει το 

καθήκον του. 

 Η συμμετοχή στα κοινά είναι που διαπαιδαγωγεί, κατά τους 

αρχαίους, τον πολίτη στην αρετή [χαρακτήρα-ικανότητα]. 
 

 

 



 Αποκτούν πρόσβαση όλοι, ιδιαίτερα στρώματα που 

αποκλείονται από την εξουσία, για οικονομικούς κυρίως 

λόγους. 

 



 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

 

πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ 

μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς 

«πολίτης δεν θα μπορούσε να οριστεί διαφορετικά από εκείνον 

που συμμετέχει στην δικαστική και στην εκτελεστική εξουσία» 

(Αριστοτέλη, Πολιτικά 1275a 22-23). 

 

 

 



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

[Οικονόμου 2007: 298] 

 «Η ιεραρχία των αξιών είναι σαφής και κατηγορηματική, οι 

ανώτερες αρετές είναι οι πολιτικές, όχι μόνο διότι η πόλις 

είναι προγενέστερη του ατόμου, αφού αυτή υποδέχεται το 

άτομο, αλλά κυρίως διότι το άτομο είναι συγχρόνως και 

πρωτίστως πολίτης.» 

 «Το ανώτερο ἀγαθόν είναι το πολιτικό αγαθό, το οποίο 

μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο εντός της πόλεως.» 

 «Ακόμη και μετά την κρίση και της εξαχρείωση που επέφερε 

ο μακροχρόνιος πελοποννησιακός πόλεμος, η 

πρωτοκαθεδρία των πολιτικών αρετών συνεχίζει να ισχύει.» 

 



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 «Η παιδεία αυτή επεδίωκε να φέρει όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στην ανθρώπινη πραγματικότητα το αίτημα της δημοκρατίας 

για πραγματική πολιτική ισότητα όλων των ελευθέρων.» 

 «Οι θεσμοί της δημοκρατικής πόλεως εσωτερικευόμενοι από τα 

άτομα διευκολύνουν στον μεγαλύτερο βαθμό την πρόσβασή 

τους στην ατομική αυτονομία και την αποτελεσματική τους 

συμμετοχή σε όλες τις μορφές ρητής εξουσίας που υπάρχουν 

στην κοινωνία.» (Καστοριάδης 1990: 75). 

 «Ο δημόσιος χώρος [..] δημιουργεί στα άτομα την πεποίθηση ότι 

η πόλις είναι αυτά τα ίδια, ότι είναι αυτά τα ίδια που πρέπει να 

αποφασίσουν για τα σημαντικά θέματα της πόλεως.» 

 



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 «Η συμμετοχή στην πολιτική ζωή είναι κατά κάποιον τρόπο 

υποχρεωτική και έτσι όλοι θα αναγκαστούν να ασκηθούν στην 

αρετή, διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για γενικευμένη 

απόκτησή της.» 

 «Οι Σοφιστές είναι αυτοί που εισήγαγαν, εκτός των άλλων και 

την συζήτηση περί παιδείας στην πνευματική και πολιτική 

ατμόσφαιρα της Αθήνας τον 5ο αιώνα και την ανήγαγαν σε 

κεντρικό ζήτημα της ανθρωπίνης υπάρξεως, σε βασικό στοιχείο 

για την ανάπτυξη της ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής 

διαμορφώσεως του ατόμου.» 

 «Αυτό που διδάσκει ο Πρωταγόρας είναι η ευβουλία, η οποία 

είναι προσιτή και εφικτή για όλους τους πολίτες» 

 «Είναι άρα η πολιτική αρετή διδακτόν και παρασκευαστόν (324)» 



Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

 

 «Η μάθηση δεν είναι για την άσκηση επαγγέλματος μόνο, αλλά 

για την απόκτηση παιδείας ελευθέρου και υπεύθυνου πολίτη.» 

 

 «Όταν οι νέοι απαλλαγούν από τους διδασκάλους η πόλις τους 

αναγκάζει να μάθουν τους νόμους και να ζουν σύμφωνα με 

αυτούς κατά τούτους αναγκάζει και άρχειν και άρχεσθαι (326c).» 

 

 «Η πόλις εκπαιδεύει τα άτομα και τα άτομα την πόλιν, αφανώς, 

συλλογικώς, ανιδιοτελώς, άνευ φθόνου και αποκρύψεως, διότι 

είναι συμφέρον όλων, λέει ο Πρωταγόρας.» 

 



 μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρημένων πρὸς τὸ διαμένειν τὰς 

πολιτείας, οὗ νῦν ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι πρὸς 

τὰς πολιτείας. ὄφελος γὰρ οὐθὲν τῶν ὠφελιμωτάτων νόμων  

καὶ συνδεδοξασμένων ὑπὸ πάντων τῶν πολιτευομένων, εἰ μὴ 

 ἔσονται εἰθισμένοι καὶ πεπαιδευμένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ 

(Αριστοτέλης, Πολιτικά V 1310a.12-14)  

«και το πιο σημαντικό από όλα όσα είπαμε για την διασφάλιση 

της σταθερότητας του πολιτεύματος, το οποίο αυτή τη στιγμή 

παραμελούν όλοι, είναι η παιδεία η σύμφωνη με το πολίτευμα. 

Γιατί δεν υπάρχει κανένα όφελος ακόμη και στους πιο καλούς 

νόμους που αποφασίστηκαν από το σύνολο των πολιτών, αν δεν 

είναι εξασκημένοι και εκπαιδευμένοι όσον αφορά το 

πολίτευμα.» 
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ΟΠΩΣ ΕΙΧΑΜΕ ΔΕΙ.. 

 

ΠΑΙΔΕΙΑ = το σύνολο των τρόπων και μεθόδων με τους οποίους 

αφομοιώνεται η κυρίαρχη ιδεολογία, δηλαδή η θεωρητική 

κατασκευή που εκλογικευει και δικαιώνει ένα υφιστάμενο 

κοινωνικό και πολιτικό σύστημα (Μπιτσιάνης σ. 109). 

 

 

 

 

 



ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ 

 Τα βήματα προς την δημοκρατία ήρθαν ως αποτέλεσμα κοινού 

αγώνα, αγώνα του δήμου, ακόμη και όταν έχουν συνδεθεί με 

πρόσωπα όπως του Σόλωνα.  

 Ήταν ο αγώνας του δήμου που έκανε αναγκαία την 

διαμεσολάβηση του Σόλωνα, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης:  

 

ἰσχυρᾶς δὲ τῆς στάσεως οὔσης καὶ πολὺν χρόνον 

ἀντικαθημένων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῇ  διαλλακτὴν  

καὶ ἄρχοντα Σόλωνα (Αριστοτέλης, Αθηναίων πολιτεία 5.2.1-3) 
 

«και επειδή η εξέγερση ήταν έντονη και εξεγείρονταν μεταξύ 

τους για πολύ καιρό, επέλεξαν από κοινού [οι δύο πλευρές] τον 

Σόλωνα ως διαμεσολαβητή και αρμόδιο άρχοντα.»  



ΛΙΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 Το θέμα φιλοσοφίας και χριστιανισμού είναι ακανθώδες, γι 

αυτό και δεν ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα αυτή την χρονιά, διότι 

δεν βλέπουμε συγχρονική χρησιμότητα και δεν θέλουμε να 

επιτείνουμε την ευρύτερη τάση αποπροσανατολισμού. 

 Όπου υπάρχει γενετική συγγένεια, η κριτική (από μέρους μας) 

δεν έχει ιδιαίτερο νόημα, ενώ είναι παράλληλα και έκφραση 

αχαριστίας. 

 Στην χειρότερη περίπτωση [δηλαδή και εκτός πίστης να το δει 

κανείς] η Εκκλησία συνεχίζει το έργο των Στωικών, συχνά με 

επιτυχή αποτελέσματα στην εσωτερική ποιότητα και την 

ευτυχία/γαλήνη των πιστών. 

 Η ἀγάπη πάντα στέγει (Α’ Προς Κορινθίους 13.7.1). 

 Σε κάθε περίπτωση οι φιλόσοφοι συγχωρούν. 



ΣΧΕΣΗ ΕΣΧΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

οὐ γὰρ ἔχομεν ὧδε μένουσαν πόλιν, ἀλλὰ τὴν μέλλουσαν  

ἐπιζητοῦμεν (Προς Εβραίους 13.14.1) 

«Δεν έχουμε πόλη διαμένουσα εδώ, αλλά επιζητούμε την 

μέλλουσα.» 

 

Εφόσον θέλουμε την μέλλουσα,  πρέπει να φτιάξουμε την εδώ. 
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 Η αναγωγή της δικαίωσης και ευτυχίας στο επέκεινα και η 

αναμονή του τέλους, μπορεί να είναι παρήγορη όταν κανείς δεν 

έχει άλλη λύση. 

 

 Είναι άλλωστε και αυτόματος μηχανισμός επιβίωσης η 

ασυναίσθητη αποφυγή της πραγματικότητας, όταν η 

πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη ή τραυματική (πβ. ‘Η ζωή 

του Πι’) και δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί λογικά [όταν η 

λογική δεν σου δίνει ελπίδα και διέξοδο, πρέπει να πάρει κανείς 

ελπίδα από κάτι άλλο]. 

 

 Σήμερα η λογική μπορει να μας δώσει και ελπίδα και διεξόδους. 



 Όπως άλλωστε και σε όλη την ιστορία του πολιτισμού, το 

μόνο πράγμα που έδωσε πραγματικές και μόνιμες διεξόδους 

ήταν η λογική. 

 

 Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επικρίνουμε ή αξιολογούμε τις 

άλογες ή υπέρλογες ή ανερμήνευτες προς το παρόν 

προσεγγίσεις, απλά επισημαίνουμε τα προβλήματα. 

 

 

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΠΡΟΤΡΟΠΗ [έμμετρη...] 

Οι φιλόσοφοι δεν κρίνουν, ερμηνεύουν και προτείνουν. 

 

 



ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

 Ακούμε συχνά για διαχωρισμό Εκκλησίας και κράτους, όμως η 

ίδια η αντίληψη για το κράτος, όπως και η ύπαρξη και 

λειτουργία των κομμάτων, έχει μεταφυσικό /θρησκευτικό 

χαρακτήρα. 

 Αναγνωρίζουμε την προσφορά του κομματικού συστήματος 

[όλα όσα έχουμε τα εξασφάλισαν τα κόμματα], αλλιώς θα 

ήμασταν μέρος της αδικίας. 

 Όμως το σύστημα των κομμάτων –των περισσοτέρων 

ενδεχομένως, γιατί άλλα αναγκαστικά ακολουθούν αυτό το 

μοντέλο ως μόνο διαθέσιμο– αφορά συστήματα απόλυτης και 

αδιαπραγμάτευτης αλήθειας την οποία καλείται κανείς να 

αποδεχτεί ή να απορρίψει. 

 Γι αυτό χρησιμοποιούμε για πολιτικά θέματα το ‘πιστεύω’. 



ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗ ΑΛΗΘΕΙΑ 

 Υπάρχει σύγχυση του πολιτικού προσώπου με τον θρησκευτικό 

ηγέτη, ο οποίος προβάλλεται, λατρεύεται, θαυμάζεται και 

κατόπιν εξοντώνεται, επειδή δεν είναι ο Superman. 

 Η ίδια η κριτική πολιτικών προσώπων συνιστά απαξίωση του 

Κοινοβουλευτισμού, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. 

 Σημαίνει πως δεν θεωρούμε ότι εμείς και οι συμπολίτες μας 

είμαστε σε θέση να κρίνουμε με την απλή ψήφο μια φορά στα 4 

χρόνια το ποιος είναι κατάλληλος και πάντα κατηγορούμε τα 

πρόσωπα ως ακατάλληλα ή ανέντιμα, παρά το διαμορφωμένο 

σύστημα ή την έλλειψη γνώσης του τί αναλαμβάνει κανείς και 

με ποιόν τρόπο που περιλαμβάνει το σύστημα. 

 Τί ακριβώς είναι η πολιτική; Ποιές είναι οι αρμοδιότητες; Τί 

περιλαμβάνει αυτό το λειτούργημα; Είναι όλοι οι ρόλοι ίδιοι; 



 Το σύστημα έχει πρόβλημα, γιατί έχουμε απόλυτες και 

αυθαίρετες αλήθειες/βεβαιότητες μαζί με αδιαφανή 

συμφέροντα, που αναλαμβάνουν να εξυπηρετήσουν άτομα 

χωρίς εξειδίκευση για τον αντίστοιχο ρόλο, μια και κανείς δεν 

γνωρίζει ακριβώς τί περιλαμβάνει η κάθε θέση, παρα μόνο όταν 

είναι ήδη αργά. 

 Επίσης εμείς ψηφίζουμε, γνωρίζοντας πως αυτοί δεν γνωρίζουν, 

αφού ούτε εμείς γνωρίζουμε (για να μπορούμε να εκτιμήσουμε), 

ενώ παράλληλα δεν είναι γνωστό συχνά, ούτε το σε ποιόν ρόλο 

θα βρεθεί τελικά το κάθε πολιτικό πρόσωπο. 

 Τίθεται λοιπόν το εύλογο ερώτημα, πότε ακριβώς το αμοιβαία 

δεσμευμένο πολιτικό πρόσωπο [προς ψηφοφόρους του και 

ενδεχόμενα αδιαφανή/διαπλεκόμενα συμφέροντα] θα κάνει 

αυτό το οποίο δεν γνώριζε ότι θα κάνει [πέρα από την έλλειψη 

εκπαίδευσης] απλά και μόνο επειδή δεν είχε εσωτερική εικόνα 

της κατάστασης; [πβ. το παραδοσιακό ‘παραλάβαμε χάος’] 



 Παράλληλα, όπως αναφέρει και ο Οικονόμου (2009: 16) και 

άλλοι, η προεκλογική διαδικασία πραγματοποιείται με όρους 

πολέμου [στρατιωτική και πολεμική ορολογία, π.χ. εκστρατεία, 

παράταξη, βαρύ πυροβολικό κτλ.] 

 

 Όπως θα δούμε και στην ενότητα του Πλάτωνα πιο κάτω, η 

ευνομούμενη πόλη απαιτεί ενότητα. 

 

 Δεν μπορεί η κυβέρνηση μίας χώρας να βγαίνει με όρους νίκης 

και ήττας, με όρους πολέμου. 

 

 Τί είδους πολίτης θα είναι ο πολίτης της ‘παράταξης’ που 

‘έχασε’; 

 



 Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα χονδροειδή και το παρόν 

σύστημα είναι απλά καλύτερο από την απολυταρχία από 

πλευράς ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών.  
 

 Σίγουρα επιδέχεται βελτίωση. 
 

 Η ύπαρξη των κομμάτων, των οποίων όπως είπαμε 

αναγνωρίζουμε την προσφορά και κατανοούμε την ως τώρα 

χρησιμότητα, παραπέμπει σε πολλαπλότητα της ‘αλήθειας’ και 

καλύπτει την ψυχολογική ανάγκη του ατόμου να ενταχθεί 

κάπου, να ανήκει σε κάποια ομάδα [που παλιότερα μπορεί να 

ήταν το χωριό ή η κοινότητα], σε ένα δίκτυο προστασίας. 
 

 Σϊγουρα θα ήμασταν υπέρ της ελευθερίας πεποιθήσεων 

(‘πίστης’), αλλά το καλύτερο πάντα είναι η γνώση. 



 Βρισκόμαστε λοιπόν ακόμη στο προεπιστημονικό στάδιο της 

διακυβέρνησης του κράτους, όπου η εξουσία συγχέεται με την 

αρμοδιότητα, η πολιτική με την ιστορία και την θρησκεία, μια 

κατάσταση που ο Οικονόμου, συνεξετάζοντας και την 

παράμετρο της οικογενειοκρατίας, αποκαλεί ‘προπολιτική’ 

(2009: 33). 

 

 Όλα αυτά είναι ερμηνεύσιμα και έχουν τις αιτίες τους, αλλά 

όπως είπαμε προτιμότερη από την πολιτική ‘πίστη’ είναι η 

γνώση (μικρότερο ρίσκο). 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΤΗΤΙΚΕΣ  

ΚΑΙ 

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΣ ΣΩΜΑ 

 

[Πολιτεία 5ο βιβλίο] 

 

 

 

 

 



ἔχομεν οὖν τι μεῖζον κακὸν πόλει ἢ ἐκεῖνο ὃ ἂν αὐτὴν 

[462b] διασπᾷ καὶ ποιῇ πολλὰς ἀντὶ μιᾶς;  

ἢ μεῖζον ἀγαθὸν τοῦ ὃ ἂν  συνδῇ τε καὶ ποιῇ μίαν; 

 

 «Έχουμε λοιπόν κάτι κακό για την πόλη μεγαλύτερο από 

εκείνο που την διασπά και την καθιστά πολλές αντί μίας; Ή 

αγαθό μεγαλύτερο από εκείνο που έχει αποτέλεσμα την συνοχή 

[το δέσιμο μεταξύ των μερών] και την κάνει μία;» 

 

οὐκ ἔχομεν. «Δεν έχουμε.» 
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οὐκοῦν ἡ μὲν ἡδονῆς τε καὶ λύπης κοινωνία συνδεῖ, ὅταν ὅτι 

μάλιστα πάντες οἱ πολῖται τῶν αὐτῶν γιγνομένων  

τε καὶ ἀπολλυμένων παραπλησίως χαίρωσι καὶ λυπῶνται; 

 

«Λοιπόν φέρνει συνοχή η συμμετοχή στην χαρά και την λύπη, 

όταν κατά το δυνατό όλοι οι πολίτες παραπλήσια χαίρονται ή 

λυπούνται για τα ίδια γεγονότα ή τις ίδιες συμφορές;» 

 

παντάπασι μὲν οὖν, ἔφη. «Απόλυτα, είπε.» 
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ἡ δέ γε τῶν τοιούτων ἰδίωσις διαλύει, ὅταν οἱ μὲν 

περιαλγεῖς,  οἱ δὲ περιχαρεῖς γίγνωνται ἐπὶ τοῖς αὐτοῖς 

παθήμασι τῆς πόλεώς τε καὶ τῶν ἐν τῇ πόλει; «Διαλύει όμως 

[την πόλη] η εξατομίκευση των συναισθημάτων αυτών, όταν 

για το ίδιο γεγονός άλλοι από τους πολίτες λυπούνται και άλλοι 

χαίρονται;» 

τί δ᾽ οὔ; «Πως θα μπορούσε να είναι αλλιώς;» 

 

[πβ. εθνικές εκλογές, που είναι το σημαντικότερο πολιτικό 

γεγονός, οι μισοί χαίρονται και οι μισοί λυπούνται με τα ίδια 

αποτελέσματα.] 
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ἆρ᾽ οὖν ἐκ τοῦδε τὸ τοιόνδε γίγνεται, ὅταν μὴ ἅμα 

φθέγγωνται ἐν τῇ πόλει τὰ τοιάδε ῥήματα, τό τε ἐμὸν καὶ  τὸ 

οὐκ ἐμόν; καὶ περὶ τοῦ ἀλλοτρίου κατὰ ταὐτά; «Δεν συμβαίνει 

όμως αυτό όταν δεν προφέρονται συνάμα στην πόλη λέξεις 

όπως ‘το δικό μου’ και ‘αυτό που δεν είναι δικό μου’; Και με 

ανάλογο τρόπο για το ‘ξένο’;» 

κομιδῇ μὲν οὖν. «Μάλιστα.» 

 

ἐν ᾗτινι δὴ πόλει πλεῖστοι ἐπὶ τὸ αὐτὸ κατὰ ταὐτὰ τοῦτο 

λέγουσι τὸ ἐμὸν καὶ τὸ οὐκ ἐμόν, αὕτη ἄριστα διοικεῖται; 

«Επομένως [ισχύει ότι] σε όποια πόλη οι περισσότεροι για το ίδιο 

πράγμα λένε ‘το δικό μου’ και ‘όχι το δικό μου’ αυτή κυβερνάται 

άριστα;» 

πολύ γε. «Και βέβαια.» 
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καὶ ἥτις δὴ ἐγγύτατα ἑνὸς ἀνθρώπου ἔχει; οἷον ὅταν που 

ἡμῶν δάκτυλός του πληγῇ, πᾶσα ἡ κοινωνία ἡ κατὰ τὸ 

σῶμα πρὸς τὴν ψυχὴν τεταμένη εἰς μίαν σύνταξιν τὴν τοῦ 

ἄρχοντος ἐν αὐτῇ ᾔσθετό τε καὶ πᾶσα ἅμα συνήλγησεν  

μέρους πονήσαντος ὅλη, καὶ οὕτω δὴ λέγομεν ὅτι  

ὁ ἄνθρωπος τὸν δάκτυλον ἀλγεῖ:  

Και [δεν κυβερνάται άριστα] η πόλη που μοιάζει όσο γίνεται 

περισσότερο στον οργανισμό του ανθρώπου; Όπως όταν 

τραυματιστεί κάποιου το δάχτυλο, ολόκληρη η ενότητα που 

διαπερνά το σώμα και την ψυχή και είναι οργανωμένη σε ένα 

σύνθετο σύστημα, στο σύστημα του κυρίαρχου στοιχείου της 

ενότητας, το αντιλαμβάνεται σε μια στιγμή και υποφέρει 

αμέσως ολόκληρη, και έτσι λέμε πως τον άνθρωπο τον πονάει 

το δάχτυλό του. 
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καὶ περὶ ἄλλου ὁτουοῦν τῶν τοῦ ἀνθρώπου ὁ αὐτὸς λόγος,  

περί τε λύπης πονοῦντος μέρους καὶ περὶ ἡδονῆς  

ῥαΐζοντος; 

 

«Και τα ίδια δεν λέμε και για άλλα μέλη του ανθρώπινου 

σώματος, ότι αυτός υποφέρει όταν κάποιο μέρος του πονά και 

νιώθει ευχαρίστηση όταν [εκείνο] θεραπεύεται;» 

 

ὁ αὐτὸς γάρ, ἔφη: καὶ τοῦτο ὃ ἐρωτᾷς, τοῦ τοιούτου 

ἐγγύτατα ἡ ἄριστα πολιτευομένη πόλις οἰκεῖ. 

«Τα ίδια λέμε, είπε. Πράγματι με τρόπο παραπλήσιο σε αυτά 

που ρωτάς συμπεριφέρεται/αντιδρά η πόλη που κυβερνάται με 

τον καλύτερο δυνατο τρόπο.» 

ἑνὸς δὴ οἶμαι πάσχοντος τῶν πολιτῶν ὁτιοῦν ἢ ἀγαθὸν 
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[462e]  ἢ κακὸν ἡ τοιαύτη πόλις μάλιστά τε φήσει ἑαυτῆς 

εἶναι τὸ πάσχον, καὶ ἢ συνησθήσεται ἅπασα ἢ 

συλλυπήσεται. 

 

«Και ένας τότε νομίζω από τους πολίτες να υποστή κάτι καλό ή 

κακό, η τέτοιου είδους πόλη οπωσδήποτε θα θεωρήσει ότι είναι 

δικό της [μέρος] αυτό που πάσχει και είτε θα χαρεί ολόκληρη 

μαζί με αυτό, είτε θα λυπηθεί μαζί με αυτό.» 

 

ἀνάγκη, ἔφη, τήν γε εὔνομον. «Αναγκαστικά, είπε, εφόσον 

είναι ευνομούμενη.» 
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Περί της πολιτικής, επίλεκτα κείμενα της αρχαίας ελληνικής 
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