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Απόδοση  περιεχοµένου 

 

Στην αρχή γίνεται περιληπτική αναφορά σε όσα έχουν ήδη συζητηθεί 
σχετικά µε τους άρχοντες της πλατωνικής πολιτείας. Έτσι βγάζει το συµπέρασµα 

του εβδόµου βιβλίου ότι δηλαδή µια άριστη πολιτεία θα κυβερνάται από 

αρίστους στη φιλοσοφία και στα πολεµικά, οι οποίοι θα στερούνται 

οποιασδήποτε περιουσίας, ενώ οι γυναίκες και τα τέκνα θα είναι κοινά. Επίσης 

αναγνωρίζεται το «ξεστράτισµα» που έγινε µε τη µεγάλη παρέκβαση στο πέµπτο, 

έκτο και έβδοµο βιβλίο, όπου ορίσθηκε ποιος είναι ο πραγµατικός φιλόσοφος 

και πώς αυτός θα καλλιεργηθεί και θα αναγκασθεί να συµµετάσχει στη 

διακυβέρνηση της πόλης, καθώς και πώς οι πολίτες θα οδηγηθούν να τον 

εκλέξουν. 

Τώρα έρχεται το θέµα του ορισµού των τεσσάρων ελαττωµατικών πολιτειών-

πολιτευµάτων, καθώς και των ανθρώπων που αντιστοιχούν προς αυτά. Αυτό το 

ξεκίνησε στην αρχή του πέµπτου βιβλίου όπου αποδέχθηκαν ότι η µοναρχία ή η 

αριστοκρατία είναι το καλό πολίτευµα ,όπως ανέπτυξε στο τέταρτο βιβλίο, ενώ τα 

άλλα τέσσερα πολιτεύµατα είναι κακά και λανθασµένα. Τότε διακόπηκε από τον 

Πολέµαρχο και τον Αδείµαντο και τώρα συνεχίζουν στο σηµείο που το άφησαν. 

Ξεχωρίζει, λοιπόν, τέσσερα κακά πολιτεύµατα: 

1ο Το Κρητικό και το Λακωνικό( φίλαρχος πολιτεία ή τιµοκρατία) 

2ο Η ολιγαρχία (δεύτερο στην εκτίµηση των πολλών) 

3ο Η δηµοκρατία (το ολιγώτερον εκτιµώµενον) 

4ο Η τυραννίδα ( το χειρότερο νόσηµα για µια πόλη) 

Αρχίζει µια «παθολογία των πολιτευµάτων» στη βάση ότι τα γνωρίσµατα 

µερικών κακών πολιτευµάτων οδηγούν στη διαπίστωση του αντίστοιχου 

χαρακτήρα των ατόµων. Εποµένως, υπάρχουν αντίστοιχα και πέντε είδη 

ανθρώπινων χαρακτήρων: 

1ο Ο αγαθός και δίκαιος 

2ο Ο φίλαρχος και φιλόδοξος 

3ο Ο ολιγαρχικός 

4ο Ο δηµοκρατικός 

5ο Ο τυραννικός 

Προκειµένου να απαντήσουν στο ερώτηµα του Θρασύµαχου – ποιος είναι πιο 

ευτυχισµένος – θα αντιπαραβάλουν τους τέσσερις τελευταίους χαρακτήρες προς 

τον πρώτο, δηλαδή την άκρατο αδικία προς την άκρατο δικαιοσύνη. Είναι µια 

απόπειρα να ανιχνευθεί στο «µακρόκοσµο» της πολιτείας ο «µικρόκοσµος» της 

ανθρώπινης ψυχής . Θα γίνει περιγραφή της εκφυλιστικής πορείας από την « 

άριστη πόλη» στο «τυραννικό πολίτευµα» πράγµα το οποίο ο Iaeger χαρακτήρισε 

«αριστούργηµα ψυχολογίας» και « την πρώτη στην παγκόσµια γραµµατεία 
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σύλληψη τέτοιου είδους από τα µέσα της ουσίας κάποιων εκφάνσεων της 

πολιτικής ζωής». 

Παίρνοντας τη «σκυτάλη» της συζήτησης µε το Σωκράτη ο Αδείµαντος – θα 

την κρατήσει σ ΄ όλο το µήκος του όγδοου βιβλίου – θα αναλύσουν το χαρακτήρα 

που αντιστοιχεί στο τιµοκρατικό πολίτευµα, για να ερευνήσουν πώς γίνεται η 
µετάβαση από την αριστοκρατία στην τιµοκρατία. Συµφωνούν πως θα υπάρξει 

διχόνοια που θα οφείλεται στην ανάρµοστη ανωµαλία από ανάξιους επιγόνους 

των αρχόντων που δεν πρόσεξαν να τεκνοποιήσουν την κατάλληλη εποχή 

(Πλατωνικός αριθµός – «περιτροπαί»). Έτσι το χρυσούν και αργυρούν γένος 

υποδουλώνουν το χαλκούν και σιδηρούν, και τους κάνουν από ελεύθερους, 

περιοίκους και οικέτες τους. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η µεταπολίτευση που 

θα διατηρήσει κάποια στοιχεία της αριστοκρατίας (αποχή από χειρωναξία, 

συσσίτια κοινά, πολεµικά γυµνάσια), αλλά θα αποκλίνει σε θυµοειδείς 

ανθρώπους, φιλοπόλεµους. Θα είναι άπληστοι χρηµάτων, µε δική τους 

περιουσία, κρυφές ηδονές και χρήση βίας. Κι αυτό γιατί προτιµήθηκε η 

γυµναστική αντί της µουσικής παιδείας. Ανώτατο αγαθό της τιµοκρατίας θα είναι 

η φιλαρχία και η φιλοδοξία διότι άρχει το θυµοειδές. 

Ο άνθρωπος που αντιστοιχεί στο πολίτευµα αυτό θα είναι φιλόδοξος, 

αυθάδης, άµουσος, χωρίς ρητορική ικανότητα, σκληρός στους δούλους, ευπειθής 

στους άρχοντες, φίλαρχος και φιλοπόλεµος. Θα γίνεται σιγά-σιγά φιλοχρήµατος 

διότι στερήθηκε της διαλεκτικής συνδυασµένης µε τη µουσική. Πως ανατράφηκε 

ένας τέτοιος χαρακτήρας; Με πατέρα αµέτοχο σε τιµές και αξιώµατα, επειδή 

θέλει την ησυχία του και µητέρα που τον κατηγορεί γι’ αυτό, το παιδί αυτό δεν 

ξέρει πού να στραφεί, αφού ο πατέρας του καλλιεργεί το λογιστικό µέρος της 

ψυχής του, ενώ οι άλλοι του εξάπτουν το επιθυµητικό και το θυµοειδές. Επειδή 

δεν είναι κακός, θα προτιµήσει το θυµοειδές και φιλόνεικο µέρος της ψυχής 

του, και έτσι θα γίνει φιλόδοξος και υψηλόφρονας. 

Μετά εξετάζεται το ολιγαρχικό πολίτευµα στο οποίο η πόλη χωρίζεται σε 
δύο «πόλεις», µια των φτωχών και µια των πλουσίων, που συγκατοικούν, αλλά 

επιβουλεύονται η µια την άλλη. Η εξουσία στηρίζεται στην περιουσία των 

πολιτών, γι’ αυτό την κατέχουν οι πλούσιοι (« κηφήνες»), ενώ αποκλείονται οι 

πτωχοί. Η µετάβαση σ’ αυτό γίνεται όσο δίνουν µεγαλύτερη εκτίµηση στον 

πλούτο, ενώ εκπίπτει η αξία της αρετής. Έτσι από φιλόδοξοι και φιλότιµοι στην 

τιµοκρατία, γίνονται φιλοχρήµατοι και άπληστοι, αναδεικνύοντας στην εξουσία 

µόνο τους πλούσιους, όχι τους άξιους. Αυτό είναι και το µέγιστο ελάττωµα στα 

ήθη τους. Η διαµάχη ανάµεσα σε πλούσιους και πτωχούς, η αδυναµία για 

πόλεµο, η ενασχόλησή τους συγχρόνως µε πολλά έργα, η εύκολη απώλεια της 

περιουσίας και η πτωχοποιήση µεγάλου πλήθους των πολιτών δηµιουργεί 

εύφορο έδαφος για κακούργους. Όλα αυτά προέρχονται από την απαιδευσία και 

την κακή ανατροφή, και από την ελαττωµατική σύσταση της πολιτείας. 

Αντίστοιχος θα είναι κι ο χαρακτήρας του «ολιγαρχικού» νέου που 

ανατρέφεται σ’ αυτήν. Με τη χρήση ενός πολλαπλά υποθετικού παραδείγµατος 

ενός νέου που φτωχαίνει εξαιτίας της απώλειας της πατρικής περιουσίας. Όταν 
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ο υιός δει ότι ο πατέρας του, αναµειγνυόµενος στα αξιώµατα µιας τέτοιας 

πολιτείας, έχασε την περιουσία του, έπεσε στα δικαστήρια, θανατώθηκε ή 

εξορίσθηκε ή στερήθηκε τα πολιτικά του δικαιώµατα, θα προσπαθήσει να τα 

αποφύγει αποκτώντας περιουσία για ασφάλεια. Έτσι διώχνει τη φιλοδοξία και 

ακολουθεί τη φιλοχρηµατία και το επιθυµητικό, υποδουλώνοντας το λογιστικό 

και το θυµοειδές στην απόκτηση του πλούτου. 

Βλέπουµε, λοιπόν, ο χαρακτήρας του, ως φιλοχρήµατος και φειδωλός, να 

γίνεται θησαυροποιός και να παραµελεί τη µόρφωσή του. Συγκρατείται και δεν 

ξοδεύει δικά του χρήµατα, αλλά εύκολα καταχράται και ξοδεύει ξένα χρήµατα, 

σαν κηφήνας. Εµφανίζεται διχασµένος εσωτερικά, χωρίς αρµονία ψυχής και δεν 

παίρνει µέρος σε ευγενική άµιλλα µεταξύ των πολιτών για να µη ξοδεύεται. Κατά 

τη µεταφρασµένη διατύπωση «η αληθινή αρετή της µονιασµένης και 

εναρµονισµένης ψυχής θα ήταν κάτι πολύ µακρινό γι’ αυτόν». Συµφωνείται 

τελικά ότι ο τύπος αυτός του ανθρώπου έχει οµοιότητα µε το « ολιγαρχικό» 

πολίτευµα. 

Ακολούθως έρχεται η σειρά της δηµοκρατίας. Σ’ αυτήν η µετάβαση γίνεται 
διότι οι άρχοντες, προκειµένου να διατηρήσουν τον πλούτο τους, προωθούν τους 

νέους πολίτες στην ακολασία κι όχι στην εγκράτεια και τη σωφροσύνη. Έτσι 

αρκετοί πολίτες περιπίπτουν στην ένδεια και γεµάτοι έχθρα για τους πλούσιους 

σχεδιάζουν ανατροπή των πραγµάτων. Εν τω µεταξύ οι χρηµατιστές, 

αδιαφορώντας γι’ αυτούς, καραδοκούν για να τους αφαιµάξουν, δανείζοντας και 

παίρνοντας τόκους, αυξάνοντας έτσι τους πτωχούς και τους κηφήνες στην πόλη, 

διότι οι συναλλαγές δεν γίνονται επί κινδύνω των δανειστών. 

Από την άλλη, οι άρχοντες του ολιγαρχικού καθεστώτος εθελοτυφλούν και 

δεν παίρνουν τα αναγκαία µέτρα για τον περιορισµό του κακού. Ίσα-ίσα, 

µαλθακοί και ανίκανοι να αντισταθούν στις ηδονές και στις λύπες, όταν βρεθούν 

µαζί µε τους υπηκόους σε κοινές αποστολές, φαίνονται αδύναµοι έναντι των 

πτωχών, οι οποίοι αρχίζουν την αναστάτωση και τις διεκδικήσεις. Όταν, λοιπόν, 

είτε νικήσουν οι πτωχοί είτε οι πλούσιοι από φόβο αποχωρήσουν από την 

εξουσία, παίρνουν τα αξιώµατα οι πτωχοί, µοιράζοντάς τα κυρίως διά κλήρου. 

Σκοτώνουν, εξορίζουν και εγκαθιδρύουν ισοπεδωτικό καθεστώς, όπου η πολιτική 

ισότητα δε συνοδεύεται από αξιολόγηση και η διακυβέρνηση περνά σε χέρια 

τυχαία. έτσι γίνεται το πολίτευµα δηµοκρατικό. 

Στο πολίτευµα αυτό, υπάρχοντας πλήρης ελευθερία για όλους, δηµιουργείται 

µεγίστη ποικιλία ανθρώπινων τύπων, κάνοντας την πολιτεία ελκυστική, διότι 

περικλείει όλα τα είδη πολιτευµάτων, αφού ο καθένας ζει όπως θέλει. ∆εν 

αναλαµβάνει δηµόσια λειτουργία εάν δεν θέλει ή αν θέλει γίνεται άρχοντας ή 

δικαστής χωρίς να το αξίζει, ενώ άνθρωποι καταδικασµένοι κυκλοφορούν 

ελεύθεροι ως ήρωες µέσα στην αγορά. Ποδοπατώντας όλες τις αρχές και αξίες, 

υποστηρίζουν ανάξιους πολιτικούς, λαοπλάνους κι έτσι η δηµοκρατία, µε µεγάλη 

ποικιλία και τέλεια αναρχία, γίνεται ευχάριστη. Γίνεται «πολίτευµα ευχάριστο, 

άναρχο και παρδαλό, που δίνει κάποια ισότητα σε όλους, ίσους και άνισους» και 

εκτρέφει τον αφανισµό του.  
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Η πλατωνική κριτική για το δηµοκρατικό καθεστώς χρωµατίζεται ίσως από 

κατακριτέες λεπτοµέρειες της σύγχρονής του δηµοκρατίας, αλλά βρίσκεται στον 

αντίποδα της οπωσδήποτε εξιδανικευµένης αθηναϊκής δηµοκρατίας του 

θουκυδίδειου «επιτάφιου λόγου» του Περικλή. Αυτή την (εξιδανικευµένη έστω) 

εικόνα αδικεί η πλατωνική εκδοχή της «δηµοκρατίας». 

Μετέπειτα εξετάζεται ο τύπος του «δηµοκρατικού» κατά τον Πλάτωνα 

ανθρώπου. Ο φιλοχρήµατος και ολιγαρχικός άνθρωπος µετατρέπεται σε 

δηµοκρατικό, όταν δεν περιορισθεί στις αναγκαίες επιθυµίες, αλλά επεκταθεί 

στις επιβλαβείς και δαπανηρές, αφού γευθεί άπαξ τις ποικίλες και παντοειδείς 

ηδονές των κηφήνων. Αντιθέτως, οι αναγκαίες επιθυµίες είναι επικερδείς, γιατί 

µας κάνουν ικανούς να εργαζόµαστε. Έτσι ο ολιγαρχικός χαρακτήρας γίνεται 

δηµοκρατικός. Κι αν κάποιοι οικείοι του σπεύσουν να τον συγκρατήσουν, γίνεται 

πόλεµος µέσα του σωστός. Και µπορεί προς στιγµήν να απαλλαγεί, από ντροπή, 

από κάποιες κακές επιθυµίες, όµως όταν, λόγω της κακής ανατροφής του από 

τον ολιγαρχικό πατέρα, θα έλθουν άλλες ισχυρότερες επιθυµίες, θα ηττηθεί. Κι 

αυτό, γιατί η ψυχή του δεν έχει µάθει καλές έξεις και αληθινές αρχές, που είναι 

οι καλύτεροι φύλακες για τη διάνοια των θεοφιλών ανθρώπων. 

Η εσωτερική σύγχυση οδηγεί στη σύγχυση των εννοιών και στην 

αποχαλίνωση των µη απαραίτητων και ανωφελών ηδονών. ∆ιαστρέφονται εντός 

του οι έννοιες και η αυθαιρεσία είναι καθώς πρέπει τρόπος, η αναρχία είναι 

ελευθερία, η ακολασία µεγαλοπρέπεια και η αναίδεια ανδρεία. Αλλά κι αν σε 

προχωρηµένη ηλικία ανακαλέσει κάποιες αρετές, δεν εγκαθιστά τον ορθό λόγο, 

αλλά συντηρεί εξίσου και τις χρηστές και τις φαύλες επιθυµίες. Γι αυτό, άλλοτε 

παραδίδεται στην ακολασία, άλλοτε στην αργία, ενώ ασχολείται και λίγο µε 

φιλοσοφία, πολιτική ή τα πολεµικά και τις επιχειρήσεις. Αυτός είναι ο 

χαρακτήρας του φίλου της ισονοµίας που ζει βίον ευχάριστον, ελεύθερον και 

µακάριον. Είναι ανάλογος προς τη δηµοκρατική πολιτεία, που περιέχει όλα τα 

είδη των πολιτευµάτων και των χαρακτήρων. 

Με τα δεδοµένα αυτά η συµβατική πλατωνική ορολογία («δηµοκρατική» 

πολιτεία και «δηµοκρατικός» τύπος ανθρώπου) αντιβαίνει σε µεγάλο βαθµό µε τα 

δεδοµένα της πολιτικής θεωρίας και πράξης της εποχής του και πολύ 

περισσότερο βέβαια µε τη «δηµοκρατία» και µε το «δηµοκρατικό» τύπο ανθρώπου 

της εποχής µας (µε όσες επιφυλάξεις κι αν έχουµε γι αυτά και ελπίδες για 

προσαρµογή τους, προς ωφέλεια του σύγχρονου ανθρώπου). 

Τελευταίο εξετάζεται το «τυραννικό» πολίτευµα. Με τρόπο που ξαφνιάζει 

χαρακτηρίζονται στο πρωτότυπο η «τυραννίς» ως «καλλίστη πολιτεία» και ο 

«τύραννος» ως «κάλλιστος ανήρ» (;) . Κι αυτό προέρχεται από τη δηµοκρατία όπως 

προέκυψαν τα άλλα. Όπως, δηλαδή, λόγω απληστίας του ανώτατου αγαθού για 

την ολιγαρχία, του πλούτου, προέκυψε η δηµοκρατία, έτσι λόγω απληστίας του 

ανώτατου αγαθού για τη δηµοκρατία, της ελευθερίας, προέκυψε η τυραννίδα. 

Όταν, λοιπόν, οι άρχοντες δεν δώσουν πολλή ελευθερία, τους προπηλακίζουν και 

ανεβάζουν άρχοντες όµοιους µε τους άπληστους υπηκόους τους. Αυτό το µίασµα 
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εισέρχεται και στην οικογένεια και στην πόλη, όπου οι πατέρες εξισώνονται µε 

τους υιούς από φόβο, και οι µέτοικοι και οι ξένοι µε τους πολίτες. 

Επιπλέον, οι διδάσκαλοι φοβούνται και περιποιούνται τους µαθητές, ενώ οι 

µαθητές δεν σέβονται τους διδασκάλους. Εν γένει οι νέοι συνερίζονται τους 

γεροντότερους, ενώ οι γεροντότεροι µιµούνται τους νέους για να µη φαίνονται 

δεσποτικοί. Οµοίως οι δούλοι ίσοι µε τους αφέντες και οι γυναίκες µε τους 

άνδρες, ακόµη και τα ζώα συµπεριφέρονται ανεξέλεγκτα. Γενικώς, η ψυχή 

γίνεται τόσο ευπαθής ώστε να αντιδρά στον παραµικρό εξαναγκασµό, στους 

γραπτούς και άγραφους νόµους. 

Επειδή η υπερβολή σε κάθε πράγµα επιφέρει συνήθως την µετάπτωση στην, 

εναντία υπερβολή, από την ακροτάτη ελευθερία ερχόµαστε στην ακροτάτη και 

αγριώτερη δουλεία, την τυραννίδα. Κι αυτό γιατί οι αργοί και πολυδάπανοι 

άνθρωποι, οι κηφήνες µε κέντρα και χωρίς κέντρα, διαταράσσουν την πολιτεία 

και αποτελούν την πρώτη τάξη της δηµοκρατούµενης πολιτείας. Λόγω της 

ελευθερίας γίνονται βλαβερότεροι, διότι καταλαµβάνουν την ανωτάτη εξουσία 

και αποκλείουν τους άξιους. Η δεύτερη τάξη, χωρισµένη από το πλήθος είναι οι 

φρονιµότεροι που γίνονται πλουσιότεροι κι αποτελούν την πηγή από όπου 

τραβούν το µέλι οι κηφήνες. Η Τρίτη τάξη είναι ο λαός που ζουν πτωχά και είναι 

οι πολυπληθέστεροι. Θέλει κι αυτός να πάρει µερίδιο από το µέλι, αφαιρώντας 

µέρος από τον πλούτο των πλουσίων. Οι πλούσιοι αντιστέκονται και ο λαός τους 

αντιπαλεύει ,χρησιµοποιώντας εκάστοτε κάποιον για προστάτη του. Απ’ αυτούς 

τους προστάτες του δήµου ξεφυτρώνει ο τύραννος! 

Αυτός, εφόσον βρει όχλο πρόθυµο να υπακούσει, αρχίζει να εξορίζει, να 

φονεύει, να υπόσχεται ανόσια και να υφαρπάζει περιουσίες. Τέλος, 

εφευρίσκοντας συνωµοσίες εις βάρος του, ζητά σωµατοφύλακες και µ αυτούς 

επιβάλλει βιαίως την εξουσία του, ως τέλειος τύραννος, αντί προστάτης, ενώ οι 

έχοντες δύναµη δειλιάζουν να αντισταθούν. Έτσι ο «δήµος», ο πολύς ανώνυµος 

κόσµος, παίζει άθελά του έναν κρίσιµο ρόλο, από τον οποίο ξεφυτρώνει ένας 

«τύραννος», κατά µίµηση ίσως της εικόνας των «τυραννίδων» του 4ου 

προχριστιανικού αιώνα, που ανέκυψε από τη µεταβολή των αρχαίων ελληνικών 

δηµοκρατιών σε οχλοκρατούµενα καθεστώτα. 

Πόσο ευτυχής είναι αυτός και η πόλη; Στην αρχή είναι καταδεκτικός και όλο 

παροχές προς το δήµο, αλλά γρήγορα υποκινεί πολέµους για να τον έχουν 

ανάγκη ως αρχηγό. Μέσα από αυτούς απαλλάσσεται από φιλελεύθερους εχθρούς 

του, αλλά συγχρόνως γίνεται µισητός από πρώην συντρόφους του. Αυτούς 

στοχεύει να εξοντώσει κι ας είναι ανδρείοι, µεγαλόφρονες, φρόνιµοι ή πλούσιοι. 

Σε λίγο φεύγουν από δίπλα του οι άξιοι κι αναγκάζεται να τους αντικαταστήσει 

µε απελεύθερους δούλους που κάνουν ό,τι θέλει, ενώ οι χρηστοί τον µισούν και 

τον αποφεύγουν. 

Εδώ ο Πλάτωνας κάνει µια µικρή παρέκβαση για να αναφέρει τη γνώµη των 

ποιητών για τους τυράννους, µε ιδιαίτερη αναφορά στον Ευριπίδη. Τους 

ειρωνεύεται γιατί θεωρούν σοφούς τους τυράννους και ισόθεους, γι’ αυτό τους 
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θέτει έξω από τη δική του πολιτεία. Μπορούν µόνοι τους να περιοδεύουν, 

προσελκύοντας τα πλήθη υπέρ των τυραννίδων και των δηµοκρατιών, έναντι, 

βέβαια, πλουσίων αµοιβών και τιµών. Με βάση ένα µεµονωµένο στίχο του 

Ευριπίδη, η πλατωνική «πολιτεία», αποµακρύνει από τη λειτουργία της όλους 

τους δραµατικούς ποιητές προεξοφλώντας µάλιστα την «κατανόηση» που θα 

δείξουν για την (αµφισβητήσιµης οπωσδήποτε αξίας) πολιτική αυτή ενέργεια. 

Κλείνοντας την παρέκβαση, ολοκληρώνεται και το όγδοο βιβλίο, µε την 

επισήµανση ότι ο τύραννος για να θρέψει το ανανεούµενο στρατόπεδό του, αφού 

αφαιµάξει ναούς και ιερούς θησαυρούς της πόλης, θα ανατρέξει σ’ αυτόν που τον 

γέννησε, το λαό, για να θρέψει αυτός, ο πατέρας του, τους συντρόφους του. 

Αλλά ο λαός δεν το ανέχεται και επιχειρεί την εκδίωξή του από την πόλη. 

Τελικά, µαθαίνει ο λαός ποιο θρέµµα εγέννησε, το οποίο τώρα θα θελήσει, ως 

πατροκτόνο, να τον εξοντώσει. Έτσι από την ανάρµοστη ελευθερία της 

δηµοκρατίας ο λαός πέφτει στη σκληρότατη δουλεία της τυραννίδας. 
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Η εξελικτική - καθοδική πορεία του πολιτεύµατος - Η ενδιάµεση 
ιδιοσυστασία της Τιµοκρατίας 

� Αποχή από τη χειρωνακτική εργασία - ενασχόληση µε γυµναστική - πολεµικές ασκήσεις 

� Αποµάκρυνση σοφών (λογιστικού) - ανάδειξη "µεικτών", "θυµοειδών", πολεµοχαρών. 

Μεταβήσεται µὲν δὴ οὕτω µεταβᾶσα δὲ πῶς 
οἰκήσει; ἢ φανερὸν ὅτι τὰ µὲν µιµήσεται τὴν 
προτέραν πολιτείαν, τὰ δὲ τὴν ὀλιγαρχίαν, 
ἅτ’ ἐν µέσῳ οὖσα, τὸ δέ τι καὶ αὑτῆς ἕξει 
ἴδιον; 

Ή αλλαγή λοιπόν θα συντελεστεί µε αυτό 
τον τρόπο µετά την αλλαγή όµως πώς θα 
κυβερνηθεί ή πόλη; Ή είναι φανερό ότι 
ορισµένα γνωρίσµατα θα τα πάρει από το 
προηγούµενο πολίτευµα, ορισµένα άλλα από 
το ολιγαρχικό κι ότι, καθώς ή θέση της είναι 
στο ενδιάµεσο των δύο, θα παρουσιάσει και 
ορισµένα δικά της ιδιαίτερα γνωρίσµατα; 

Οὕτως, ἔφη. Ναι, έτσι, είπε. 

Οὐκοῦν τῷ µὲν τιµᾶν τοὺς ἄρχοντας καὶ 
γεωργιῶν ἀπέχεσθαι τὸ προπολεµοῦν αὐτῆς 
καὶ χειροτεχνιῶν καὶ τοῦ ἄλλου 
χρηµατισµοῦ, συσσίτια δὲ κατεσκευάσθαι 
καὶ γυµναστικῆς τε καὶ τῆς τοῦ πολέµου 
ἀγωνίας ἐπιµελεῖσθαι, πᾶσι τοῖς τοιούτοις 
τὴν προτέραν µιµήσεται; 

Ως προς το ότι, εποµένως, ή τάξη των 
πολεµιστών θα τιµά τους άρχοντες και θα 
απέχει από αγροτικές ασχολίες κι από τις 
ασχολίες των τεχνιτών και τα άλλα βιοπο-
ριστικά έργα, επίσης ως προς τα κοινά 
συσσίτια πού θα έχει οργανώσει και το 
ενδιαφέρον της για τη γυµναστική και τις 
πολεµικές ασκήσεις, σε όλα τούτα ή τάξη 
των πολεµιστών θα µιµηθεί το προηγούµενο 
πολίτευµα δεν είναι έτσι; 

Ναί. Ναι. 

Τῷ δέ γε φοβεῖσθαι τοὺς σοφοὺς ἐπὶ τὰς 
ἀρχὰς ἄγειν, ἅτε οὐκέτι κεκτηµένην ἁπλοῦς 
τε καὶ ἀτενεῖς τοὺς τοιούτους ἄνδρας ἀλλὰ 
µεικτούς, ἐπὶ δὲ θυµοειδεῖς τε καὶ 
ἁπλουστέρους ἀποκλίνειν, τοὺς πρὸς 
πόλεµον µᾶλλον πεφυκότας ἢ πρὸς εἰρήνην, 
καὶ τοὺς περὶ ταῦτα δόλους τε καὶ µηχανὰς 
ἐντίµως ἔχειν, καὶ πολεµοῦσα τὸν ἀεὶ χρόνον 
διάγειν, αὐτὴ ἑαυτῆς αὖ τὰ πολλὰ τῶν 
τοιούτων ἴδια ἕξει; 

Κι από την άλλη δεν θα έχει ως επί το πλεί-
στον και δικά της ξεχωριστά γνωρίσµατα 
σαν αυτά εδώ; θα φοβάται δηλαδή να 
ανεβάζει στην εξουσία τους σοφούς, γιατί 
τώρα οι σοφοί άνδρες της πόλης δεν θα είναι 
πια ατόφιοι και ξεκάθαροι αλλά θα 'χουν 
µπερδεµένη ιδιοσυστασία, και θα προτιµά 
τους ψυχωµένους και συνάµα πιο απλοϊκούς 
χαρακτήρες, αυτούς πού είναι πλασµένοι πιο 
πολύ για τον πόλεµο παρά για την ειρήνη κι 
αυτούς πού αποδίδουν µεγάλη άξια στα 
ανορθόδοξα πολεµικά µέσα και στα 
στρατηγήµατα, και θα περνάει τον καιρό της 
κάνοντας συνεχώς πόλεµο έτσι; 
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Χαρακτηριστικά Τιµοκρατικού ανθρώπου - πολιτεύµατος 

� Σπατάλη ξένου χρήµατος, αδιαφάνεια, φιληδονία, βία, άσκηση σώµατος κι όχι πνεύµατος 

� Πολίτευµα µεικτό από καλό & κακό - ανώτατο αγαθό ή φιλαρχία & η φιλοδοξία. 

Οὐκοῦν καὶ φειδωλοὶ χρηµάτων, ἅτε 
τιµῶντες καὶ οὐ φανερῶς κτώµενοι, 
φιλαναλωταὶ δὲ ἀλλοτρίων δι’ ἐπιθυµίαν, καὶ 
λάθρᾳ τὰς ἡδονὰς καρπούµενοι, ὥσπερ 
παῖδες πατέρα τὸν νόµον ἀποδιδράσκοντες, 
οὐχ ὑπὸ πειθοῦς ἀλλ’ ὑπὸ βίας πεπαι-
δευµένοι διὰ τὸ τῆς ἀληθινῆς Μούσης τῆς 
µετὰ λόγων τε καὶ φιλοσοφίας ἠµεληκέναι 
καὶ πρεσβυτέρως γυµναστικὴν µουσικῆς 
τετιµηκέναι. 

Στα δικά τους, βέβαια, λεφτά θα είναι 
σφιχτοχέρηδες, γιατί θα τα υπολογίζουν και 
δεν θα τα αποκτούν µε διαφανείς τρόπους, 
τα ξένα όµως θα τα ξοδεύουν για τις 
επιθυµίες τους, και θα τρυγούν κρυφά τις 
ηδονές, ξεφεύγοντας από το νόµο - όπως τα 
άτακτα παιδιά από τον πατέρα τους, και ή 
παιδεία τους δεν θα στηρίζεται στην πειθώ 
αλλά στη βία, αφού την αληθινή Μούσα, 
αυτή πού την συντροφεύουν ό λόγος και ή 
φιλοσοφία, θα την έχουν παραµελήσει και 
θα 'χουν δώσει µεγαλύτερο βάρος στη 
σωµατική άσκηση άπ' ότι στην πνευµατική 
καλλιέργεια. 

Παντάπασιν, ἔφη, λέγεις µεµειγµένην πολι-
τείαν ἐκ κακοῦ τε καὶ ἀγαθοῦ. 

Χωρίς αµφιβολία, είπε, περιγράφεις ένα 
πολίτευµα ανάµικτο από καλό κι από κακό. 

Μέµεικται γάρ, ἦν δ’ ἐγώ· διαφανέστατον δ’ 
ἐν αὐτῇ ἐστὶν ἕν τι µόνον ὑπὸ τοῦ θυ-
µοειδοῦς κρατοῦντος, φιλονικίαι καὶ φι-
λοτιµίαι. 

Ναι, έχουν µπερδευτεί αυτά, είπα εγώ όµως 
εντελώς ξεκάθαρο σ' αυτό το πολίτευµα 
είναι, λόγω της κυριαρχίας του θυµοειδούς 
στοιχείου, ένα και µόνο: το πάθος για 
διάκριση και ή φιλοδοξία. 
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Ολιγαρχικό Πολίτευµα: Ανώτατο αγαθό ο πλούτος 

� Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στους λίγους - πτωχοποίηση των πολλών 

� Σπατάλη ατοµικού και δηµόσιου χρήµατος χωρίς όφελος των επαγγελµατικών δραστηριο-
τήτων 

῞Ορα δή, τούτων πάντων τῶν κακῶν εἰ τόδε 
µέγιστον αὕτη πρώτη παραδέχεται. 

∆ες τώρα ότι το πολίτευµα αυτό είναι το 
πρώτο πού ανέχεται τούτο το µέγιστο από 
όλα τα κακά. 

Τὸ ποῖον; Ποιο δηλαδή; 

Τὸ ἐξεῖναι πάντα τὰ αὑτοῦ ἀποδόσθαι, καὶ 
ἄλλῳ κτήσασθαι τὰ τούτου, καὶ ἀποδόµενον 
οἰκεῖν ἐν τῇ πόλει µηδὲν ὄντα τῶν τῆς 
πόλεως µερῶν, µήτε χρηµατιστὴν µήτε 
δηµιουργὸν µήτε ἱππέα µήτε ὁπλίτην, ἀλλὰ 
πένητα καὶ ἄπορον κεκληµένον. 

Το να επιτρέπεται στον καθένα να πουλήσει 
όλα τα υπάρχοντά του, όπως και σε έναν 
άλλο να τα αγοράσει, κι έχοντας κανείς 
πουλήσει την περιουσία του να εξακολουθεί 
να µένει στην πόλη χωρίς να είναι πια τίποτα 
σ' αυτήν, ούτε έµπορος ούτε τεχνίτης ούτε 
ιππέας ούτε οπλίτης αλλά απλώς να 
χαρακτηρίζεται φτωχός και άπορος. 

Πρώτη, ἔφη. Ναι, είναι ή πρώτη πόλη στην οποία αυτό θα 
είναι δυνατόν. 

Οὔκουν διακωλύεταί γε ἐν ταῖς ὀλιγαρχου-
µέναις τὸ τοιοῦτον· οὐ γὰρ ἂν οἱ µὲν 
ὑπέρπλουτοι ἦσαν, οἱ δὲ παντάπασι πένητες. 

∆εν εµποδίζεται αυτό στα ολιγαρχικά κα-
θεστώτα διαφορετικά δεν θα ήσαν εκεί 
άλλοι πάµπλουτοι κι άλλοι πάλι εντελώς 
άποροι. 

᾿Ορθῶς. Σωστά. 

Τόδε δὲ ἄθρει· ἆρα ὅτε πλούσιος ὢν 
ἀνήλισκεν ὁ τοιοῦτος, µᾶλλόν τι τότ’ ἦν 
ὄφελος τῇ πόλει εἰς ἃ νυνδὴ ἐλέγοµεν; ἢ 
ἐδόκει µὲν τῶν ἀρχόντων εἶναι, τῇ δὲ 
ἀληθείᾳ οὔτε ἄρχων οὔτε ὑπηρέτης ἦν 
αὐτῆς, ἀλλὰ τῶν ἑτοίµων ἀναλωτής; 

Πρόσεξε όµως τούτο: 'Άραγε τότε που ό 
άνθρωπος αυτός ήταν πλούσιος και ξόδευε 
αβέρτα, ή πόλη είχε κάποιο όφελος στις 
επαγγελµατικές δραστηριότητες πού λέγαµε 
τώρα δα; Ή µήπως, ενώ συνέβαινε να 
λογαριάζεται στους άρχοντες της πόλης, 
στην πραγµατικότητα ούτε άρχοντάς της 
ήταν ούτε υπηρέτης της αλλά απλώς 
σκορπούσε τα έτοιµα πού είχε µαζεµένα; 

Οὕτως, ἔφη· ἐδόκει, ἦν δὲ οὐδὲν ἄλλο ἢ 
ἀναλωτής. 

Ναι, είπε φαινόταν άρχοντας, αλλά στην 
πραγµατικότητα δεν ήταν τίποτε άλλο παρά 
ένας σπάταλος. 
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Ο ολιγαρχικός άνθρωπος: δούλος του χρήµατος 

� Χαλιναγωγεί κακές επιθυµίες όχι από λογική αυτοσυγκράτηση, αλλά από φόβο απώλειας 
της περιουσίας του. 

� Κηφήνας: σπαταλά ξένα χρήµατα και πλούτο. 

῏Αρ’ οὖν οὐ τούτῳ δῆλον ὅτι ἐν τοῖς ἄλλοις 
συµβολαίοις ὁ τοιοῦτος, ἐν οἷς εὐδοκιµεῖ 
δοκῶν δίκαιος εἶναι, ἐπιεικεῖ τινὶ ἑαυτοῦ βίᾳ 
κατέχει ἄλλας κακὰς ἐπιθυµίας ἐνούσας, οὐ 
πείθων ὅτι οὐκ ἄµεινον, οὐδ’ ἡµερῶν λόγῳ, 
ἀλλ’ ἀνάγκῃ καὶ φόβῳ, περὶ τῆς ἄλλης 
οὐσίας τρέµων; 

Αυτό το γεγονός, λοιπόν, δεν δείχνει ότι 
ένας τέτοιος άνθρωπος στις άλλες συναλ-
λαγές του, στις οποίες έχει καλό όνοµα και 
θεωρείται έντιµος, καταφέρνει µε την 
κατάλληλη αυτοσυγκράτηση να χαλιναγωγεί 
κάποιες άλλες κακές ενδιάθετες επιθυµίες 
του, όχι πείθοντας τον εαυτό του ότι οι 
επιθυµίες αυτές δεν συνιστούν κάτι 
καλύτερο ούτε µαλακώνοντας τον µε κάποιο 
λογικό επιχείρηµα αλλά από ανάγκη κι από 
φόβο, επειδή τρέµει για την υπόλοιπη 
περιουσία του; 

Καὶ πάνυ γ’, ἔφη. Βεβαιότατα, είπε. 

Καὶ νὴ ∆ία, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε, τοῖς πολλοῖς γε 
αὐτῶν ἐνευρήσεις, ὅταν δέῃ τἀλλότρια 
ἀναλίσκειν, τὰς τοῦ κηφῆνος συγγενεῖς 
ἐνούσας ἐπιθυµίας. 

Και µάρτυς µου ό ∆ίας, φίλε µου, είπα, στους 
περισσότερους από δαύτους θα δια-
πιστώσεις, όταν είναι να ξοδέψουν τα ξένα 
λεφτά, πώς κρύβουν µέσα τους επιθυµίες 
σαν εκείνες του κηφήνα. 
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∆ηµοκρατία: άθλια δράση των χρηµατιστών - κερδοσκόπων 

� Τοκογλυφία: δηµιουργία πλήθους κηφήνων και φτωχών. 

� Απουσία νόµου για να γίνονται οι ιδιωτικές συναλλαγές επί κινδύνω του δανειστή 

Οἱ δὲ δὴ χρηµατισταὶ ἐγκύψαντες, οὐδὲ 
δοκοῦντες τούτους ὁρᾶν, τῶν λοιπῶν τὸν 
ἀεὶ ὑπείκοντα ἐνιέντες ἀργύριον τιτρώ-
σκοντες, καὶ τοῦ πατρὸς ἐκγόνους τόκους 
πολλαπλασίους κοµιζόµενοι, πολὺν τὸν 
κηφῆνα καὶ πτωχὸν ἐµποιοῦσι τῇ πόλει. 

Κι από τη µεριά τους οι κερδοσκόποι, µε το 
βλέµµα χαµηλωµένο, κάνοντας πώς δεν τους 
βλέπουν καν, και ρίχνοντας κάθε φορά το 
δηλητήριο του χρήµατος σε όποιον πέσει 
στα νύχια τους, τον πληγώνουν, του 
παίρνουν τόκους πολλαπλάσιους που τους 
γεννάει το κεφάλαιο, όπως ό πατέρας τους 
απογόνους, και µε αυτό φτιάχνουν ένα 
πλήθος από κηφήνες και φτωχούς στην 
πόλη. 

Πῶς γάρ, ἔφη, οὐ πολύν; Πώς να µην είναι πλήθος, είπε. 

Καὶ οὔτε γ’ ἐκείνῃ, ἦν δ’ ἐγώ, τὸ τοιοῦτον 
κακὸν ἐκκαόµενον ἐθέλουσιν ἀποσβεννύναι, 
εἴργοντες τὰ αὑτοῦ ὅπῃ τις βούλεται 
τρέπειν, οὔτε τῇδε, ᾗ αὖ κατὰ ἕτερον νόµον 
τὰ τοιαῦτα λύεται. 

Κι ούτε µε τον τρόπο πού είπαµε έχουν 
διάθεση να σβήσουν αυτό το κακό τη στιγµή 
που πάει να φουντώσει, δηλαδή απαγο-
ρεύοντας στον καθένα να διαθέτει την 
περιουσία του όπως θέλει, ούτε πάλι µε 
τούτο τον τρόπο, δηλαδή µε τη θέσπιση ενός 
άλλου νόµου πού να µπορεί να σταµατήσει 
το κακό. 

Κατὰ δὴ τίνα; Ποιος είναι αυτός ό νόµος; 

῝Ος µετ’ ἐκεῖνόν ἐστι δεύτερος καὶ ἀναγ-
κάζων ἀρετῆς ἐπιµελεῖσθαι τοὺς πολίτας. 
ἐὰν γὰρ ἐπὶ τῷ αὑτοῦ κινδύνῳ τὰ πολλά τις 
τῶν ἑκουσίων συµβολαίων προστάττῃ 
συµβάλλειν, χρηµατίζοιντο µὲν ἂν ἧττον 
ἀναιδῶς ἐν τῇ πόλει, ἐλάττω δ’ ἐν αὐτῇ 
φύοιτο τῶν τοιούτων κακῶν οἵων νυνδὴ 
εἴποµεν. 

Αυτός πού έρχεται δεύτερος στη σειρά 
ύστερ' από εκείνον και που θα υποχρέωνε 
τους πολίτες να φροντίζουν για την αρετή. 
Γιατί αν επιβαλλόταν διά νόµου οι εκούσιες 
ιδιωτικές συναλλαγές να γίνονται ως επί το 
πλείστον επί ίδίω κινδύνω του δανειστή, ή 
οικονοµική ζωή στην πόλη θα ήταν λιγότερο 
ξεδιάντροπη και αθλιότητες σαν αυτές πού 
τώρα δα περιγράψαµε θα εµφανίζονταν σ' 
αυτήν σπανιότερα. 



Πλάτωνος  Πολιτεία  −  Βιβλίο  Η 

Απόσπασµα   6ο 

 

Επικράτηση δηµοκρατίας 

� Υπερίσχυση πτωχών: φόνοι, εξορίες, µοίρασµα αξιωµάτων ισοπεδωτικά, κυρίως δια 
κλήρου. 

� Σύσταση δηµοκρατίας: είτε  οι πτωχοί νικούν δια όπλων είτε  αποχωρούν οι πλούσιοι από 
φόβο. 

∆ηµοκρατία δὴ οἶµαι γίγνεται ὅταν οἱ 
πένητες νικήσαντες τοὺς µὲν ἀποκτείνωσι 
τῶν ἑτέρων, τοὺς δὲ ἐκβάλωσι, τοῖς δὲ 
λοιποῖς ἐξ ἴσου µεταδῶσι πολιτείας τε καὶ 
ἀρχῶν, καὶ ὡς τὸ πολὺ ἀπὸ κλήρων αἱ ἀρχαὶ 
ἐν αὐτῇ γίγνονται. 

Και ένα δηµοκρατικό πολίτευµα γεννιέται, 
υποθέτω, όταν οι φτωχοί, έχοντας υπερι-
σχύσει, άλλους τους σκοτώνουν, κι άλλους 
τους εξορίζουν, στους υπόλοιπους όµως 
δίνουν τα ίδια πολιτικά δικαιώµατα και την 
ίδια συµµετοχή στα αξιώµατα στη βάση της 
ισότητας, και ως επί το πλείστον τα αξιώ-
µατα σ' αυτό το πολίτευµα τα αναθέτουν µε 
κλήρο. 

῎Εστι γάρ, ἔφη, αὕτη ἡ κατάστασις 
δηµοκρατίας, ἐάντε καὶ δι’ ὅπλων γένηται 
ἐάντε καὶ διὰ φόβον ὑπεξελθόντων τῶν 
ἑτέρων. 

Πραγµατικά, είπε, έτσι εγκαθιδρύεται ή 
δηµοκρατία, είτε µε τα όπλα γίνεται αυτό 
είτε επειδή οι άλλοι φοβούνται και από-
σύρονται. 
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∆ηµοκρατία: "Θεσπέσια και ηδεία" αφού τα επιτρέπει όλα 

� Πολίτευµα όπου κανένας δεν σε υποχρεώνει να κάνεις κάτι (καλό ή κακό) αλλά κάνεις ό,τι 
επιθυµείς. 

� Απάθεια και ανοχή στην παρανοµία. 

Τὸ δὲ µηδεµίαν ἀνάγκην, εἶπον, εἶναι ἄρχειν 
ἐν ταύτῃ τῇ πόλει, µηδ’ ἂν ᾖς ἱκανὸς ἄρχειν, 
µηδὲ αὖ ἄρχεσθαι, ἐὰν µὴ βούλῃ, µηδὲ 
πολεµεῖν πολεµούντων, µηδὲ εἰρήνην ἄγειν 
τῶν ἄλλων ἀγόντων, ἐὰν µὴ ἐπιθυµῇς 
εἰρήνης, µηδὲ αὖ, ἐάν τις ἄρχειν νόµος σε 
διακωλύῃ ἢ δικάζειν, µηδὲν ἧττον καὶ ἄρχειν 
καὶ δικάζειν, ἐὰν αὐτῷ σοι ἐπίῃ, ἆρ’ οὐ 
θεσπεσία καὶ ἡδεῖα ἡ τοιαύτη διαγωγὴ ἐν τῷ 
παραυτίκα; 

Το ότι κανένας σ' αύτη την πόλη, είπα, δεν 
σε υποχρεώνει να αναλαµβάνεις 
κυβερνητικό αξίωµα ακόµη κι αν είσαι 
ικανός να κυβερνήσεις ούτε πάλι να σε 
κυβερνούν, όταν εσύ δεν θέλεις να είσαι στις 
διαταγές άλλων, ούτε να πηγαίνεις στον 
πόλεµο, όταν οι άλλοι πηγαίνουν, ούτε να 
ζεις ειρηνικά, όταν οι άλλοι ζουν ειρηνικά, 
άµα εσύ δεν το θέλεις, ή ακόµη, αν κάποιος 
νόµος δεν σου επιτρέπει να έχεις ένα αξίωµα 
ή να είσαι δικαστής, εσύ παρ' όλο τούτο και 
το αξίωµα να παίρνεις και να δικάζεις, 
εφόσον εσένα σου 'ρθε να το κάνεις αυτό, 
άραγε αυτός ό τρόπος ζωής δεν φαντάζει 
προς στιγµήν θεσπέσιος και απολαυστικός; 

῎Ισως, ἔφη, ἔν γε τούτῳ. Ίσως, είπε προς στιγµήν βέβαια. 

Τί δέ; ἡ πρᾳότης ἐνίων τῶν δικασθέντων οὐ 
κοµψή; ἢ οὔπω εἶδες, ἐν τοιαύτῃ πολιτείᾳ 
[ἀνθρώπων] καταψηφισθέντων θανάτου ἢ 
φυγῆς, οὐδὲν ἧττον αὐτῶν µενόντων τε καὶ 
ἀναστρεφοµένων ἐν µέσῳ, [καὶ] ὡς οὔτε 
φροντίζοντος οὔτε ὁρῶντος οὐδενὸς 
περινοστεῖ ὥσπερ ἥρως; 

Αλλά και ή απάθεια ορισµένων από όσους 
έχουν καταδικαστεί, τι σου λέει, δεν είναι 
διασκεδαστική; Ή δεν έχεις δει σε τέτοιες 
πολιτείες ανθρώπους καταδικασµένους σε 
θάνατο ή εξορία να µή φεύγουν αλλά να 
µένουν εκεί και να τριγυρνούν ελεύθεροι 
ανάµεσα στους άλλους σαν να µην έχει 
συµβεί τίποτα, χωρίς κανένας να δίνει 
προσοχή και κανένας να βλέπει, λες και 
πρόκειται για κάποιο αερικό από έναν 'Άλλο 
Κόσµο; 
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Οι "Λωτοφάγοι" της δηµοκρατίας και η επήρειά τους στην "Ακρόπολιν της 
ψυχής" του νέου 

� Αντίδραση στην στήριξη του από τους οικείους του - διαστρέβλωση εννοιών και αξιών. 

� Επικράτηση µη αναγκαίων και ανωφελών ηδονών - αποχαλίνωση ηθών. 

῏Αρ’ οὖν οὐ πάλιν τε εἰς ἐκείνους τοὺς 
Λωτοφάγους ἐλθὼν φανερῶς κατοικεῖ, καὶ 
ἐὰν παρ’ οἰκείων τις βοήθεια τῷ φειδωλῷ 
αὐτοῦ τῆς ψυχῆς ἀφικνῆται, κλῄσαντες οἱ 
ἀλαζόνες λόγοι ἐκεῖνοι τὰς τοῦ βασιλικοῦ 
τείχους ἐν αὐτῷ πύλας οὔτε αὐτὴν τὴν 
συµµαχίαν παριᾶσιν, οὔτε πρέσβεις 
πρεσβυτέρων λόγους ἰδιωτῶν εἰσδέχονται, 
αὐτοί τε κρατοῦσι µαχόµενοι, καὶ τὴν µὲν 
αἰδῶ ἠλιθιότητα ὀνοµάζοντες ὠθοῦσιν ἔξω 
ἀτίµως φυγάδα, σωφροσύνην δὲ ἀνανδρίαν 
καλοῦντές τε καὶ προπηλακίζοντες ἐκβάλ-
λουσι, µετριότητα δὲ καὶ κοσµίαν δαπάνην 
ὡς ἀγροικίαν καὶ ἀνελευθερίαν οὖσαν 
πείθοντες ὑπερορίζουσι µετὰ πολλῶν καὶ 
ἀνωφελῶν ἐπιθυµιῶν; 

Κι αυτός, ξαναγυρίζοντας σ' εκείνους τους 
Λωτοφάγους, δεν ζει πια φανερά µαζί τους; 
Κι αν έλθει από την πλευρά των δικών του 
κάποια στήριξη για το κοµµάτι τής ψυχής 
του πού αγαπά την οικονοµία, τα αλαζονικά 
λόγια κλείνουν τις πύλες του βασιλικού 
τείχους µέσα του και ούτε αφήνουν τούτους 
τους συµµάχους να περάσουν ούτε δέχονται 
µέσα στο τείχος λόγια σταλµένα σαν πρε-
σβεία από ανθρώπους απλούς, προχωρηµέ-
νους στα χρόνια. Έτσι επικρατούν αυτοί στη 
µάχη και τότε χαρακτηρίζοντας το αίσθηµα 
τής ντροπής ηλιθιότητα, το απωθούν µε 
εξευτελιστικό τρόπο και το διώχνουν από 
την ψυχή, τη φρονιµάδα, αποκαλώντας την 
ανανδρία, την ξαποστέλνουν µε προπηλακι-
σµούς, ενώ τη µετρηµένη συµπεριφορά και 
την αυτοσυγκράτηση στις δαπάνες τις 
εξορίζουν µε τη βοήθεια ενός πλήθους από 
άχρηστες επιθυµίες, και πείθουν τον κόσµο 
ότι αποτελούν χωριατιά και τσιγκουνιά. Αυτό 
δεν συµβαίνει; 

Σφόδρα γε. Και πολύ µάλιστα. 

Τούτων δέ γέ που κενώσαντες καὶ 
καθήραντες τὴν τοῦ κατεχοµένου τε ὑπ’ 
αὐτῶν καὶ τελουµένου ψυχὴν µεγάλοισι 
τέλεσι, τὸ µετὰ τοῦτο ἤδη ὕβριν καὶ 
ἀναρχίαν καὶ ἀσωτίαν καὶ ἀναίδειαν λαµπρὰς 
µετὰ πολλοῦ χοροῦ κατάγουσιν ἐστεφα-
νωµένας, ἐγκωµιάζοντες καὶ ὑποκορι-
ζόµενοι, ὕβριν µὲν εὐπαιδευσίαν καλοῦντες, 
ἀναρχίαν δὲ ἐλευθερίαν, ἀσωτίαν δὲ 
µεγαλοπρέπειαν, ἀναίδειαν δὲ ἀνδρείαν. ἆρ’ 
οὐχ οὕτω πως, ἦν δ’ ἐγώ, νέος ὢν 
µεταβάλλει ἐκ τοῦ ἐν ἀναγκαίοις ἐπιθυµίαις 
τρεφοµένου τὴν τῶν µὴ ἀναγκαίων καὶ 
ἀνωφελῶν ἡδονῶν ἐλευθέρωσίν τε καὶ 
ἄνεσιν; 

Κι αφού κατά κάποιον τρόπο αδειάσουν και 
καθαρίσουν την ψυχή εκείνου πού τον 
έχουν πια στην κατοχή τους και τον µυούν 
µε µεγάλες µυσταγωγίες, τής φέρνουν ύστε-
ρα από αυτό µέσα, µετά φανών και λαµ-
πάδων, την υπεροψία, την αναρχία, την 
ασωτία, την ξεδιαντροπιά στεφανοστόλιστες 
κι εξυµνώντας τες και αποκαλώντας χαϊ-
δευτικά την υβριστική συµπεριφορά εξαί-
ρετη αγωγή, την αναρχία ελευθερία, την 
ασωτία µεγαλοπρέπεια, την ξεδιαντροπιά 
παλληκαροσύνη. Άραγε κάπως έτσι, είπα 
εγώ, ένας νέος, µεγαλωµένος µε πνεύµα 
λιτού περιορισµού στις αναγκαίες επιθυµίες, 
δεν παραδίνεται έπειτα σε µια κατάσταση 
όπου οι µή αναγκαίες και ανώφελες ηδονές 
έχουν πια ελευθερωθεί και αποχαλινωθεί; 

Καὶ µάλα γ’, ἦ δ’ ὅς, ἐναργῶς. Ακριβώς αυτό συµβαίνει, είπε. 
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Ο χαρακτήρας του βίου της ισονοµίας στη δηµοκρατία 

� Επιπόλαιη ενασχόληση και απόλαυση όλων των δραστηριοτήτων - έλλειψη τάξης και 
εσωτερικής συνοχής - "γλυκιά ζωή". 

� ∆ηµοκρατία: ποικιλία ηθών και χαρακτήρων - αξιοζήλευτη γιατί περιέχει όλα τα είδη των 
πολιτευµάτων. 

Οὐκοῦν, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ διαζῇ τὸ καθ’ ἡµέραν 
οὕτω χαριζόµενος τῇ προσπιπτούσῃ 
ἐπιθυµίᾳ, τοτὲ µὲν µεθύων καὶ 
καταυλούµενος, αὖθις δὲ ὑδροποτῶν καὶ 
κατισχναινόµενος, τοτὲ δ’ αὖ γυµναζόµενος, 
ἔστιν δ’ ὅτε ἀργῶν καὶ πάντων ἀµελῶν, τοτὲ 
δ’ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίβων. πολλάκις δὲ 
πολιτεύεται, καὶ ἀναπηδῶν ὅτι ἂν τύχῃ λέγει 
τε καὶ πράττει· κἄν ποτέ τινας πολεµικοὺς 
ζηλώσῃ, ταύτῃ φέρεται, ἢ χρηµατιστικούς, 
ἐπὶ τοῦτ’ αὖ. καὶ οὔτε τις τάξις οὔτε ἀνάγκη 
ἔπεστιν αὐτοῦ τῷ βίῳ, ἀλλ’ ἡδύν τε δὴ καὶ 
ἐλευθέριον καὶ µακάριον καλῶν τὸν βίον 
τοῦτον χρῆται αὐτῷ διὰ παντός. 

Έτσι λοιπόν, είπα εγώ, βγάζει µια ζωή 
κάνοντας καθηµερινά το χατίρι της µιας ή 
της άλλης επιθυµίας, όπως του έρχονται, 
άλλοτε µεθώντας µε κρασί και µε τους ήχους 
του αυλού, άλλοτε πίνοντας µόνο νεράκι, 
προσπαθώντας να αδυνατίσει, άλλοτε πάλι 
γυµνάζοντας το κορµί του, άλλοτε µή 
κάνοντας τίποτα και αδιαφορώντας για τα 
πάντα, κι άλλοτε παριστάνοντας ότι 
ασχολείται τάχα µε τη φιλοσοφία. Συχνά 
µπαίνει στην πολιτική, πετάγεται απάνω και 
λέει και κάνει ό,τι του έρθει αν προς στιγµήν 
νιώσει θαυµασµό για κάποιους στρατιωτι-
κούς, στρέφεται κατά 'κει, αν πάλι για 
κάποιους επιχειρηµατίες, στρέφεται στη 
δική τους δραστηριότητα κι ούτε τάξη καµία 
υπάρχει στη ζωή του ούτε εσωτερική 
συνοχή, αλλά χαρακτηρίζοντας αυτή τη ζωή 
γλυκιά, ελεύθερη και τρισευτυχισµένη, δεν 
την αλλάζει µε τίποτα. 

Παντάπασιν, ἦ δ’ ὅς, διελήλυθας βίον ἰσονο-
µικοῦ τινος ἀνδρός. 

Έκανες, είπε εκείνος, τέλεια περιγραφή της 
ζωής ενός ανθρώπου παθιασµένου για ίσα 
δικαιώµατα. 

Οἶµαι δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ παντοδαπόν τε καὶ 
πλείστων ἠθῶν µεστόν, καὶ τὸν καλόν τε καὶ 
ποικίλον, ὥσπερ ἐκείνην τὴν πόλιν, τοῦτον 
τὸν ἄνδρα εἶναι· ὃν πολλοὶ ἂν καὶ πολλαὶ 
ζηλώσειαν τοῦ βίου, παραδείγµατα 
πολιτειῶν τε καὶ τρόπων πλεῖστα ἐν αὐτῷ 
ἔχοντα. 

Και νοµίζω, είπα εγώ, πώς πρόκειται για έναν 
άνθρωπο της σειράς, γεµάτον από λογής-
λογής χαρακτηριστικά, ωραίο και παρδαλό 
σαν την πόλη πού περιγράψαµε. Έναν αν-
θρωπο που πολλοί και πολλές θα τον ζή-
λευαν για τον τρόπο της ζωής του, και πού 
κλείνει µέσα του ένα σωρό τύπους πολιτευ-
µάτων και χαρακτήρων. 
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Η απληστία της ελευθερίας στη δηµοκρατία γεννά την αναρχία στην 
κοινωνία 

� Από την οικογένεια και εκτεινόµενη στην κοινωνία καταργεί το σεβασµό προς το 
µεγαλύτερο και ανώτερο ιεραρχικά. 

� Αντεστραµµένες οι σχέσεις δασκάλων - γερόντων µε τους νέους. 

Καὶ καταδύεσθαί γε, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε, εἴς τε 
τὰς ἰδίας οἰκίας καὶ τελευτᾶν µέχρι τῶν 
θηρίων τὴν ἀναρχίαν ἐµφυοµένην. 

Κι ή αναρχία, φίλε µου, είπα εγώ, θα τρυπώ-
σει τότε και στα σπίτια των πολιτών και στο 
τέλος θα µπολιάσει ακόµη και τα ζώα. 

Πῶς, ἦ δ’ ὅς, τὸ τοιοῦτον λέγοµεν; Πώς το εννοούµε, ρώτησε, αυτό; 

Οἷον, ἔφην, πατέρα µὲν ἐθίζεσθαι παιδὶ 
ὅµοιον γίγνεσθαι καὶ φοβεῖσθαι τοὺς ὑεῖς, 
ὑὸν δὲ πατρί, καὶ µήτε αἰσχύνεσθαι µήτε 
δεδιέναι τοὺς γονέας, ἵνα δὴ ἐλεύθερος ᾖ· 
µέτοικον δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν µετοίκῳ 
ἐξισοῦσθαι, καὶ ξένον ὡσαύτως. 

Να έτσι, είπα ό πατέρας, για παράδειγµα, 
συνηθίζει να γίνεται ίσος κι όµοιος µε το 
παιδί και να φοβάται τους γιους του, κι ο 
γιος ίσος κι όµοιος µε τον πατέρα, και ούτε 
να ντρέπεται τους γονείς του ούτε να τους 
φοβάται, για να είναι πλέρια ελεύθερος κι ο 
µέτοικος πάλι να εξισώνεται µε τον πολίτη 
και ό πολίτης µε το µέτοικο, και το ίδιο κι ό 
ξένος. 

Γίγνεται γὰρ οὕτως, ἔφη. Πραγµατικά, έτσι γίνεται, είπε. 

Ταῦτά τε, ἦν δ’ ἐγώ, καὶ σµικρὰ τοιάδε ἄλλα 
γίγνεται· διδάσκαλός τε ἐν τῷ τοιούτῳ 
φοιτητὰς φοβεῖται καὶ θωπεύει, φοιτηταί τε 
διδασκάλων ὀλιγωροῦσιν, οὕτω δὲ καὶ 
παιδαγωγῶν·καὶ ὅλως οἱ µὲν νέοι πρεσβυ-
τέροις ἀπεικάζονται καὶ διαµιλλῶνται καὶ ἐν 
λόγοις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ γέροντες συγκα-
θιέντες τοῖς νέοις εὐτραπελίας τε καὶ χαριεν-
τισµοῦ ἐµπίµπλανται, µιµούµενοι τοὺς 
νέους, ἵνα δὴ µὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς εἶναι µηδὲ 
δεσπο-τικοί. 

Κι επίσης γίνονται, είπα εγώ, και κάποια 
άλλα τέτοια µικρά πράγµατα. Ο δάσκαλος 
φοβάται, µε αυτές τις συνθήκες, τους 
µαθητές και τους χαϊδολογάει, κι οι µαθητές 
πάλι δεν δίνουν στους δασκάλους τους 
καµία σηµασία, το ίδιο και σ' εκείνους πού 
τους επιτηρούν και γενικώς οι νέοι 
αντιγράφουν τη συµπεριφορά των γερον-
τότερων και παραβγαίνουν µαζί τους στα 
λόγια και στις πράξεις, ενώ από την άλλη οι 
γέροι συναγελάζονται µε τους νέους, αστει-
εύονται και χαριεντίζονται µαζί τους και 
προσπαθούν να µιµούνται τα φερσίµατα των 
νέων για να µή δίνουν την εντύπωση πως εί-
ναι δυσάρεστοι και καταπιεστικοί. 



Πλάτωνος  Πολιτεία  −  Βιβλίο  Η 

Απόσπασµα   11ο 

 

"Το άγαν τι ποιείν" και τα αποτελέσµατα του γεννούν την τυραννία 

� Καµιά ανοχή σε οποιαδήποτε καταπίεση από αφεντικά και νόµους. 

� Η υπερβολή της αναρχίας οδηγεί στην υπερβολή της τυραννίας. 

Τὸ δὲ δὴ κεφάλαιον, ἦν δ’ ἐγώ, πάντων 
τούτων συνηθροισµένων, ἐννοεῖς ὡς ἁπαλὴν 
τὴν ψυχὴν τῶν πολιτῶν ποιεῖ, ὥστε κἂν 
ὁτιοῦν δουλείας τις προσφέρηται, ἀγανα-
κτεῖν καὶ µὴ ἀνέχεσθαι; τελευτῶντες γάρ 
που οἶσθ’ ὅτι οὐδὲ τῶν νόµων φροντίζουσιν 
γεγραµµένων ἢ ἀγράφων, ἵνα δὴ µηδαµῇ 
µηδεὶς αὐτοῖς ᾖ δεσπότης. 

Αντιλαµβάνεσαι, είπα εγώ, το αποτέλεσµα 
από όλα αυτά µαζί; Πόσο ευαίσθητη κάνει 
την ψυχή των πολιτών, ώστε µε την 
παραµικρή υποψία ότι κάποιος καταπιέζεται 
αυτοί να αγανακτούν και να µην το 
ανέχονται; Περίπου σου είναι γνωστό ότι 
τελικά δεν λογαριάζουν ούτε τους νόµους, 
γραπτούς ή άγραφους, για να µην έχουν 
απολύτως κανένα αφεντικό πάνω από το 
κεφάλι τους. 

Καὶ µάλ’, ἔφη, οἶδα. Το ξέρω, είπε, και πολύ καλά µάλιστα. 

Αὕτη µὲν τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, ὦ φίλε, ἡ ἀρχὴ 
οὑτωσὶ καλὴ καὶ νεανική, ὅθεν τυραννὶς 
φύεται, ὡς ἐµοὶ δοκεῖ. 

Αυτή λοιπόν, είπα εγώ, φίλε µου, είναι ή 
καλή και γερή φύτρα απ' όπου κατά τη 
γνώµη µου βλασταίνει ή τυραννία. 

Νεανικὴ δῆτα, ἔφη· ἀλλὰ τί τὸ µετὰ τοῦτο; Γερή, αναµφιβόλως, είπε αλλά τί γίνεται 
έπειτα; 

Ταὐτόν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅπερ ἐν τῇ ὀλιγαρχίᾳ 
νόσηµα ἐγγενόµενον ἀπώλεσεν αὐτήν, 
τοῦτο καὶ ἐν ταύτῃ πλέον τε καὶ ἰσχυρότερον 
ἐκ τῆς ἐξουσίας ἐγγενόµενον καταδουλοῦται 
δηµο-κρατίαν. καὶ τῷ ὄντι τὸ ἄγαν τι ποιεῖν 
µεγάλην φιλεῖ εἰς τοὐναντίον µεταβολὴν 
ἀνταπο-διδόναι, ἐν ὥραις τε καὶ ἐν φυτοῖς 
καὶ ἐν σώµασιν, καὶ δὴ καὶ ἐν πολιτείαις οὐχ 
ἥκιστα. 

Η ίδια αρρώστια, είπα εγώ, που χτύπησε το 
ολιγαρχικό πολίτευµα και το αφάνισε χτυ-
πάει, µε µεγαλύτερη ένταση και περισ-
σότερη δύναµη λόγω της αχαλίνωτης 
ελευθερίας, και τη δηµοκρατία, και την 
υποδουλώνει. Γιατί πραγµατικά κάθε υπερ-
βολή γυρίζει, συνήθως, στο εντελώς αντί-
θετο της, κι αυτό ισχύει για τον καιρό, για τα 
φυτά, για τα σώµατα και προπάντων για τα 
πολιτεύµατα. 
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Από την ρίζα των προστατών του δήµου ξεφυτρώνει ο τύραννος 

� Οι πλούσιοι καταληστευόµενοι από τους "κηφήνες" αξιωµατούχους αντιδρούν, µεταβαλ-
λόµενοι σε αληθινούς ολιγαρχικούς. 

� Οι προστριβές και οι δίκες οδηγούν το λαό να αναζητήσει προστάτη - ανάδειξη τυράννου. 

Οὐκοῦν καὶ τελευτῶντες, ἐπειδὰν ὁρῶσι τὸν 
δῆµον, οὐχ ἑκόντα ἀλλ’ ἀγνοήσαντά τε καὶ 
ἐξαπατηθέντα ὑπὸ τῶν διαβαλλόντων, 
ἐπιχειροῦντα σφᾶς ἀδικεῖν, τότ’ ἤδη, εἴτε 
βούλονται εἴτε µή, ὡς ἀληθῶς ὀλιγαρχικοὶ 
γίγνονται, οὐχ ἑκόντες, ἀλλὰ καὶ τοῦτο τὸ 
κακὸν ἐκεῖνος ὁ κηφὴν ἐντίκτει κεντῶν 
αὐτούς. 

Και στο τέλος, όταν βλέπουν ότι ό λαός - όχι 
επειδή το θέλει ό ίδιος αλλά από άγνοια και 
επειδή τον εξαπάτησαν εκείνοι πού τους διέ-
βαλαν - επιχειρεί να διαπράξει αδικία εις βά-
ρος τους, τότε πια, θέλοντας και µή, γίνονται 
στ’ αλήθεια ολιγαρχικοί όχι µε τη θέληση 
τους, αλλά και αυτό το κακό το προξενεί 
εκείνος ό ίδιος κηφήνας µε τα φαρµακερά 
τσιµπήµατα του. 

Κοµιδῇ µὲν οὖν. Ακριβώς. 

Εἰσαγγελίαι δὴ καὶ κρίσεις καὶ ἀγῶνες περὶ 
ἀλλήλων γίγνονται. 

Αρχίζουν τότε οι καταγγελίες και οι δίκες και 
οι προστριβές του ενός µε τον άλλο. 

Καὶ µάλα. Βεβαίως. 

Οὐκοῦν ἕνα τινὰ ἀεὶ δῆµος εἴωθεν δια-
φερόντως προΐστασθαι ἑαυτοῦ, καὶ τοῦτον 
τρέφειν τε καὶ αὔξειν µέγαν; 

Κι ό λαός δεν συνηθίζει να βάζει πάντοτε κά-
ποιον για αρχηγό του, πολύ πιο ψηλά απ' 
όλους, κι αυτόν τον κάποιον να τον συντηρεί 
και να τον κάνει παντοδύναµο; 

Εἴωθε γάρ. Ναι, το συνηθίζει. 

Τοῦτο µὲν ἄρα, ἦν δ’ ἐγώ, δῆλον, ὅτι, ὅταν 
περ φύηται τύραννος, ἐκ προστατικῆς ῥίζης 
καὶ οὐκ ἄλλοθεν ἐκβλαστάνει. 

Τούτο, εποµένως, είπα εγώ, είναι φανερό, 
ότι δηλαδή κάθε φορά πού ξεφυτρώνει ένας 
τύραννος, ό τύραννος αυτός έχει τις ρίζες 
του στον αρχηγικό ρόλο του και πουθενά 
άλλου. 
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Μεταβολή του προστάτη του δήµου σε τύραννο 

� Στην αρχή, ήπιος και καταδεκτικός, µοιράζει υποσχέσεις και χαρίζει χρέη, µέχρι να απαλ-
λαχθεί από τους εχθρούς του. 

� Υστερα εµπλέκει τη χώρα σε πολέµους για να κερδίσει, να ισχυροποιείται και να απασχολεί 
τον εξαθλιωµένο λαό (Οργουελ 1984). 

῏Αρ’ οὖν, εἶπον, οὐ ταῖς µὲν πρώταις ἡµέραις 
τε καὶ χρόνῳ προσγελᾷ τε καὶ ἀσπάζεται 
πάντας, ᾧ ἂν περιτυγχάνῃ, καὶ οὔτε 
τύραννός φησιν εἶναι ὑπισχνεῖταί τε πολλὰ 
καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ, χρεῶν τε ἠλευθέρωσε 
καὶ γῆν διένειµε δήµῳ τε καὶ τοῖς περὶ 
ἑαυτὸν καὶ πᾶσιν ἵλεώς τε καὶ πρᾷος εἶναι 
προσποιεῖται; 

Άραγε, είπα, τις πρώτες ηµέρες και τον 
πρώτο καιρό δεν είναι όλο χαµόγελα και δεν 
ανταλλάσσει χαιρετούρες καταδεκτικότατα 
µε τους πάντες, όποιους τύχει να βρει 
µπροστά του; ∆εν τους διαβεβαιώνει ότι δεν 
είναι τύραννος και παράλληλα δεν µοιράζει 
δεξιά κι αριστερά πλήθος υποσχέσεις, στις 
κατ’ ιδίαν συνοµιλίες του αλλά και δηµόσια; 
∆εν χαρίζει τα χρέη και δεν ξαναµοιράζει τη 
γη στο λαό και στους δικούς του και δεν 
παριστάνει προς πάσαν κατεύθυνση πώς 
τάχα είναι πονόψυχος κι έχει ήπιο χαρα-
κτήρα; 

᾿Ανάγκη, ἔφη. Κατ’ ανάγκην, είπε. 

῞Οταν δέ γε οἶµαι πρὸς τοὺς ἔξω ἐχθροὺς 
τοῖς µὲν καταλλαγῇ, τοὺς δὲ καὶ διαφθείρῃ, 
καὶ ἡσυχία ἐκείνων γένηται, πρῶτον µὲν 
πολέµους τινὰς ἀεὶ κινεῖ, ἵν’ ἐν χρείᾳ 
ἡγεµόνος ὁ δῆµος ᾖ. 

Αλλά όταν, θαρρώ, κλείσει το µέτωπο µε 
τους εχθρούς του πού είναι στην εξορία, και 
µε ορισµένους από αυτούς λύσει τις 
διαφορές του, ενώ ορισµένους άλλους τους 
ξεπαστρέψει, τότε υποκινεί, πάντοτε, 
κάποιες πολεµικές συγκρούσεις, για να 
χρειάζεται ό λαός αρχηγό. 

Εἰκός γε. Φυσικά. 

Οὐκοῦν καὶ ἵνα χρήµατα εἰσφέροντες 
πένητες γιγνόµενοι πρὸς τῷ καθ’ ἡµέραν 
ἀναγ-κάζωνται εἶναι καὶ ἧττον αὐτῷ 
ἐπιβουλεύωσι; 

Κι επίσης για να είναι αναγκασµένοι οι άλλοι, 
καθώς θα γίνονται φτωχότεροι µε τις 
χρηµατικές εισφορές πού θα καταβάλλουν, 
να παλεύουν για τον επιούσιο και να µην 
τους µένει καιρός για ύπουλα σχέδια 
εναντίον του σωστά; 
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Πατροκτόνος και διεστραµµένος γηροτρόφος ο τύραννος προς τον "πατέρα" 
λαό που τον εγέννησε 

� Συµπερασµατικά, ο λαός για να αποφύγει τη δουλεία στην υπερβολική ελευθερία - αναρχία 
της δηµοκρατίας, έπεσε στην πιο σκληρή δουλεία του τυράννου. 

� Η υπερβολή γεννά υπερβολή - "Μηδέν Άγαν (πράττε)". 

Πατραλοίαν, ἦν δ’ ἐγώ, λέγεις τύραννον καὶ 
χαλεπὸν γηροτρόφον, καὶ ὡς ἔοικε τοῦτο δὴ 
ὁµολογουµένη ἂν ἤδη τυραννὶς εἴη, καί, τὸ 
λεγόµενον, ὁ δῆµος φεύγων ἂν καπνὸν 
δουλείας ἐλευθέρων εἰς πῦρ δούλων δεσπο-
τείας ἂν ἐµπεπτωκὼς εἴη, ἀντὶ τῆς πολλῆς 
ἐκείνης καὶ ἀκαίρου ἐλευθερίας τὴν χαλε-
πωτάτην τε καὶ πικροτάτην δούλων 
δουλείαν µεταµπισχόµενος. 

Πατροκτόνο, είπα εγώ, µας τον παρασταίνεις 
τον τύραννο, και γηροκόµο απαίσιο, κι αυτό 
πια, φαίνεται, θα ήταν απροκάλυπτη τυραν-
νία κι όπως το λέει κι ό λόγος, προσπα-
θώντας ό λαός να αποφύγει τον καπνό της 
υποταγής του σε ελεύθερους πέφτει µέσα 
στη φωτιά της υποδούλωσης σε δούλους, 
και αντί για 'κείνη την υπερβολική και 
άκαιρη ελευθερία, του έχουν φορέσει τώρα 
την πιο απαίσια και πικρή δουλεία: την 
υποδούλωση σε δούλους. 
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ΘΕΜΑΤΑ   ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ   ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 

 

1ο Υπάρχει διαδραστική σχέση πολίτη και πολιτεύµατος, γιατί ο ένας 

καθορίζει τον άλλο σε µια διαρκή συνάφεια και αλληλεξάρτηση. 

2ο Ο άνθρωπος, ως άτοµο και ως χαρακτήρας, επηρεάζει το πολιτικο-

κοινωνικό «γίγνεσθαι», µε την επιρροή των ηθών στην εξέλιξη της κοινωνίας και 

αντιστρόφως του κοινωνικού περιβάλλοντος στο ήθος του ατόµου. 

3ο Υφίσταται  εκφυλιστική πορεία του πολιτεύµατος, εξαιτίας των ανθρω-

πίνων παθών σε ατοµικό επίπεδο και της κατάπτωσης της αξιοκρατίας σε 

δηµόσιο επίπεδο. 

4ο Η οικογένεια και οι αρχές της επιδρούν άµεσα στην καλλιέργεια του 

χαρακτήρα του νέου ανθρώπου, µε την ορθή ανατροφή, και κατ ΄ επέκταση στη 

διαµόρφωση του οικείου πολιτεύµατος. 

5ο Οι κακές συναναστροφές δρουν ανατρεπτικά και διαλυτικά στις υγιείς  

οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις. 

6ο Η διαλεκτική σε συνδυασµό µε τη µουσική παιδεία αποτελούν άριστα 

µέσα για τη διάσωση της αρετής. 

7ο Ο πλούτος χωρίς την καθοδήγηση της αρετής φθείρει το ήθος του 

ανθρώπου και κατ’ επέκταση την ποιότητα της πολιτικής ζωής. 

8ο Η άνευ ορίων και όρων ελευθερία του «δηµοκρατικού» πολιτεύµατος 

ευνοεί τους τυχάρπαστους και αναιδείς και διευκολύνει την απάθεια και 

αποστασιοποίηση των αδιάφορων και ατοµιστών. 

9ο Η κακοποίηση της γλώσσας, τυπολογικά και εννοιολογικά, είναι 

κρούσµα του εκπεσµού των ηθών. Παραπέµποµε  στην λεγόµενη «παθολογία» του 

πολέµου των Ιστοριών του Θουκυδίδη (κ.3, 82-83): «καί την ειωθυϊαν αξίωσιν 

των ονοµάτων ες τα έργα αντήλλαξαν τη δικαιώσει» (και κατήντησαν να 

µεταβάλουν αυθαιρέτως την καθιερωµένην σηµασίαν των λέξεων, δια των οποίων 

δηλούνται τα πράγµατα). 

10ο Η ισοπέδωση υλικών και ανθρώπινων αξιών οδηγεί στην έλλειψη της 

ιεραρχίας, της στάθµισης των αναγκών και της ανάληψης των αντιστοίχων 

ευθυνών. Αµφισβητείται έτσι η επιβολή των πολιτικών αρχών και των νόµων. 

11ο Αποδοµούνται οι σχέσεις πολιτών και κράτους λόγω της εξίσωσης 

πολιτών και µετοίκων (µεταναστών) – ξένων. Παραπέµπουµε στο σύγχρονο 

µεγάλο πρόβληµα των µεταναστών. 

12ο Καταργείται η φυσική και θετική αλληλεπίδραση ηλικιωµένων-νέων και 

διδασκάλων-µαθητών, λόγω εξίσωσης των ρόλων και αδικαιολογήτων φοβικών 

συνδρόµων. Παραπέµπουµε στη σύγχρονη οικογενειακή και εκπαιδευτική 

κατάσταση. 
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13ο Στη «δηµοκρατία» των χρόνων του Πλάτωνα η τάξη των «κηφήνων» 

διαχειρίζεται την ανωτάτη εξουσία, πλην ολίγων εξαιρέσεων.  Στη σύγχρονη 

δηµοκρατία τι συµβαίνει; 

14ο Τα «τυραννικά» καθεστώτα στην αρχή µε ήµερο πρόσωπο υπηρετούν τα 

λαϊκά συµφέροντα, αλλά, όταν στερεώσουν την εξουσία τους, χρησιµοποιούν τη 

βία και τις συγκρούσεις για να τη διατηρήσουν (Ο µεγάλος αδελφός στο «1984» 

του Όργουελ) 

15ο Ο τύραννος, τελικά, στρέφεται εναντίον αυτού που τον εξέθρεψε, του 

λαού και απεργάζεται την εξόντωσή του. Παραπέµπουµε σε όλα τα ολοκληρωτικά 

καθεστώτα του εικοστού αιώνα. 

 

Παρασκευή Αραβοσιτά Πιστοφίδου 

Φιλόλογος Καθηγήτρια 

 


