Κείµενο 12ο: Η ευθύνη του ρήτορα που συµβουλεύει
Ο συµβουλευτικός ρήτωρ είναι ανάγκη να
είναι σε θέση να εξετάζει πάντα τα θέµατα
ταύτα, τα σχετικά µε την ασφάλεια της
πολιτείας. ∆εν είναι όµως άνευ αξίας και η
περί νοµοθεσίας γνώσις. ∆ιότι εις τους
νόµους έγκειται η σωτηρία της πολιτείας.
Είναι εποµένως ανάγκη να γνωρίζει πόσα
είδη πολιτευµάτων υπάρχουν και ποίον
είδος πολιτεύµατος συµφέρει εις εκάστην
χώραν και εκ τινων αιτίων είναι φυσικόν να
προέρχεται η διαφθορά των πολιτευµάτων,
είτε συµφυών προς αυτά είτε αντιθέτων.
Λέγω δε ότι τα πολιτεύµατα διαφθείρονται
εξ αιτίων συµφυών προς αυτά, διότι, εκτός
του αρίστου πολιτεύµατος, όλα τα άλλα είτε
χαλαρούµενα
,
είτε
επιτεινόµενα,
διαφθείρονται.
Επί
παραδείγµατι
η
δηµοκρατία γίνεται ασθενεστέρα, ώστε να
καταντήση τέλος εις ολιγαρχίαν, όχι µόνον
όταν
χαλαρούται,
αλλά
και
όταν
παρασύρεται σε υπερβολάς. Όπως ακριβώς
και η κυρτή ή πλακωτή µύτη, η οποία
φθάνει εις το κανονικόν σχήµα, όχι µόνον
όταν χαλαρωθούν οι ιδιότητές της αυταί,
αλλά και όταν επιταθούν πολύ καταντά εις
τοιαύτην κατάστασιν, ώστε να µη φαινεται
πλέον ότι είναι µύτη. ∆ια την άσκησιν του
νοµοθετικού έργου δεν είναι µόνο χρήσιµον
να γνωρίζει κανείς εκ της µελέτης της
ιστορίας ποιον πολίτευµα είναι συµφέρον,
αλλά και να γνωρίζη επίσης και τα
εφαρµοσθέντα
εις
άλλους
λαούς
πολιτεύµατα
και
ποία
εξ
αυτών
προσαρµόζονται
εις
τον
χαρακτήρα
εκάστου λαού. Είναι πρόδηλον εποµένως
ότι δια µεν την νοµοθεσίαν είναι χρήσιµοι αι
περιηγήσεις (διότι µόνον ούτω ηµπορεί να
µάθει κανείς τους νόµους των διαφόρων
εθνών) δια να καταστή δε κανείς ικανός
προς παροχήν πολιτικών συµβουλών, τα
συγγράµµατα της πολιτικής ιστορίας. Ταύτα
πάντα όµως αποτελούν αντικείµενον της
πολιτικής επιστήµης και όχι της ρητορικής.

Εἰς δ’ ἀσφάλειαν ἅπαντα µὲν ταῦτα
ἀναγκαῖον δύνασθαι θεωρεῖν, οὐκ
ἐλάχιστον δὲ περὶ νοµοθεσίας
ἐπαΐειν · ἐν γὰρ τοῖς νόµοις ἐστὶν ἡ
σωτηρία τῆς πόλεως, ὥστ’ ἀναγκαῖον
εἰδέναι πόσα τέ ἐστι πολιτειῶν εἴδη,
καὶ ποῖα συµφέρει ἑκάστῃ, καὶ ὑπὸ
τίνων φθείρεσθαι πέφυκεν καὶ
οἰκείων τῆς πολιτείας καὶ ἐναντίων.
λέγω δὲ τὸ ὑπὸ οἰκείων φθείρεσθαι,
ὅτι ἔξω τῆς βελτίστης πολιτείας αἱ
ἄλλαι πᾶσαι καὶ ἀνιέµεναι καὶ
ἐπιτεινόµεναι
φθείρονται,
οἷον
δηµοκρατία οὐ µόνον ἀνιεµένη
ἀσθενεστέρα γίγνεται ὥστε τέλος
ἥξει εἰς ὀλιγαρχίαν, ἀλλὰ καὶ
ἐπιτεινοµένη σφόδρα· ὥσπερ καὶ ἡ
γρυπότης καὶ ἡ σιµότης οὐ µόνον
ἀνιέµενα ἔρχεται εἰς τὸ µέσον, ἀλλὰ
σφόδρα γρυπὰ γινόµενα ἢ σιµὰ
οὕτως διατίθεται ὥστε µηδὲ µυκτῆρα
δοκεῖν εἶναι. χρήσιµον δὲ πρὸς τὰς
νοµοθεσίας τὸ µὴ µόνον ἐπαΐειν τίς
πολιτεία
συµφέρει,
ἐκ
τῶν
παρεληλυθότων θεωροῦντα, ἀλλὰ
καὶ τὰς παρὰ τοῖς ἄλλοις εἰδέναι, αἱ
ποῖαι τοῖς ποίοις ἁρµόττουσιν· ὥστε
δῆλον ὅτι πρὸς µὲν τὴν νοµοθεσίαν
αἱ τῆς γῆς περίοδοι χρήσιµοι
(ἐντεῦθεν γὰρ λαβεῖν ἔστιν τοὺς τῶν
ἐθνῶν νόµους), πρὸς δὲ τὰς
πολιτικὰς συµβουλὰς αἱ τῶν περὶ
τὰς πράξεις γραφόντων ἱστορίαι·
ἅπαντα δὲ ταῦτα πολιτικῆς ἀλλ’ οὐ
ῥητορικῆς ἔργον ἐστίν.
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Κείµενο 13ο:

Παραδείγµατα δηµαγωγικής συµπεριφοράς

Πειράσοµαι δ’ ὑµᾶς διδάξαι, οὓς

Θα προσπαθήσω να σας διδάξω ποιοι

ἡγοῦµαι τῶν πολιτῶν προσήκειν

πολίται

ὀλιγαρχίας

ολιγαρχία και ποιοι δηµοκρατίαν· εξ

ἐπιθυµεῖν

δηµοκρατίας·

καὶ

ἀπολογίαν

ἀποφαίνων

εγώ θα απολογηθώ εις την αποδιδοµένην
εις εµέ κατηγορίαν, αποδεικνύων ότι,

ποιήσοµαι,

οὔτε

ἐξ

ούτε

εξ

όσων

έπραξα,

όταν

ήτο

δηµοκρατία, ούτε εκ των πράξεών µου

δηµοκρατίᾳ οὔτε ἐξ ὧν ἐν ὀλιγαρχίᾳ

τον καιρόν της ολιγαρχίας, ταιριάζει να

πεποίηκα,

οὐδέν

διάκειµαι

κακόνουν

εἶναι

µοι
τῷ

Πρῶτον

ὧν

επιθυµούν

ἐν

ὑµετέρῳ.

ὡς

να

αυτού και σεις θα µάθετε τα δίκαια, και

ἐκ τούτου γὰρ καὶ

ὑµεῖς γνώσεσθε, κἀγὼ περὶ ἑµαυτοῦ
τὴν

ταιριάζει

προσῆκον
πλήθει
µὲν

εχθρικώς

προς

την

τῷ

δηµοκρατίαν. Πρώτον µεν λοιπόν να

οὖν

έχετε υπ’ όψιν σας ότι ο άνθρωπος δεν
είναι

ἐνθυµηθῆναι χρή, ὅτι οὐδείς ἐστιν

εκ

φύσεως

ολιγαρχικός

ή

δηµοκρατικός, αλλά όποιον πολίτευµα σε

ἀνθρώπων φύσει οὔτε ὀλιγαρχικὸς

καθέναν συµφέρει, τούτο επιδιώκει να

οὔτε δηµοκρατικός, ἀλλ’ ἥτις ἂν

εγκαθιστά (εις την πόλιν του)· ώστε από

ἑκάστῳ πολιτείᾳ συµφέρῃ, ταύτην

σας προ πάντων εξαρτάται να επιθυµούν

προθυµεῖται καθιστάναι· ὥστε οὐκ

όσον τον δυνατόν πλείστοι το σηµερινόν

ἐλάχιστον ἐν ὑµῖν ἐστι µέρος ὡς

πολίτευµα.

∆εν

είναι

δύσκολον

να

πλείστους ἐπιθυµεῖν τῶν παρόντων

εννοήσετε από τα προηγούµενα γεγονότα

νυνὶ πραγµάτων. Καὶ ταῦτα ὅτι

ότι ούτως έχει το πράγµα.

οὕτως ἔχει, οὐ χαλεπῶς ἐκ τῶν

∆ιότι σκεφθήτε, κύριοι δικασταί, (τι
συνέβη)

πρότερον γεγενηµένων µαθήσεσθε.

οσάκις

ακριβώς

οι

πρωτοστατήσαντες εις αµφοτέρας τας

Σκέψασθε γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί,

πολιτικάς µεταβολάς µετεβάλλοντο.

τοὺς προστάντας ἀµφοτέρων τῶν

Ο Φρύνιχος µεν και ο Πείσανδρος και οι

πολιτειῶν, ὁσάκις µετεβάλοντο.

µετ’ αυτών συνεργαζόµενοι δηµαγωγοί,

Οὐ Φρύνιχος µὲν καὶ οἱ µετ’ ἐκείνων

επειδή

δηµαγωγοί, ἐπειδὴ πολλὰ εἰς ὑµᾶς

εγκατέστησαν την πρώτην ολιγαρχίαν,

ἐξήµαρτον,

τούτων

επειδή εφοβήθησαν την δια τας αδικίας

δείσαντες τιµωρίας τὴν προτέραν

των τιµωρίαν, πολλοί δε από τους

τὰς

περὶ

πολλοί

σας

έβλαψαν,

δεν

ὀλιγαρχίαν κατέστησαν πολλοί δὲ

τετρακόσιους δεν επανήλθον εις την

τῶν

πόλιν

τετρακοσίων

µετὰ

τῶν

ἐκ

Πειραιῶς συγκατῆλθον, ἔνιοι δὲ τῶν

δεν

τῶν τριάκοντα ἐγένοντο; Εἰσὶ δὲ
τῶν

µε

τους

δηµοκρατικούς,

τετρακοσίους οι ίδιοι πάλι µετά ταύτα

ἐκείνους ἐκβαλόντων αὐτοὶ αὖθις
οἵτινες

µαζί

µερικοί δε από εκείνους που έρριξαν τους
µετέσχον

της

διοικήσεως

των

Τριάκοντα; Υπάρχουν δε µερικοί οι

Ἐλευσῖνάδε

οποίοι, ενώ συγκατελέχθησαν µε τους
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ἀπογραψαµένων,
ὑµῶν,

ἐξελθόντες

ἐπολιόρκουν

οἳ

µεθ’

Τριάκοντα και απήλθον εις Ελευσίνα,
εξελθόντες

πρότερον

ἐπολιορκοῦντο µετ’ αὐτῶν. Οὔκουν

Ελευσίνι

χαλεπὸν γνῶναι, ὦ ἄνδρες δικασταί,

αλλά

τοὺς πολίτας, σκοποῦντας µὲν ὅπως

εκάστου.

δηµοκρατίᾳ

Σεις

ὠφέλεια

Ἐγὼ

πρότερον

δια

τα

λοιπόν

ατοµικά

εκ

συµφέροντα.

τούτων

πρέπει

να

εν καιρώ της δηµοκρατίας, ερευνώντες δε
τι

ἂν δικαιοτάτην τὴν κρίσιν περὶ
ποιοῖσθε.

οποίοι

οποίαν διαγωγήν ως πολίται είχον δείξει

τῶν

πραγµάτων µεταπεσόντων· οὕτω γὰρ
αὐτῶν

οι

δοκιµάζετε τους πολίτας εξετάζοντες µεν

πεπολιτευµένοι, ζητοῦντας δὲ εἴ τις
ἐγίνετο

αυτοί

φιλονικίαι δεν είναι περί πολιτεύµατος,

Ὑµᾶς οὖν χρὴ ἐκ τούτων δοκιµάζειν

αὐτοῖς

(τους

δικασταί, ότι αι µεταξύ των ανθρώπων

ἰδίᾳ συµφερόντων ἑκάστῳ.

τῇ

σας

δύσκολον λοιπόν να καταλάβετε, κύριοι

ἀλλήλους διαφοραί, ἀλλὰ περὶ τῶν

ἐν

µε

επολιορκούντο µετ’ αυτών. ∆εν είναι

ὅτι οὐ περὶ πολιτείας εἰσὶν αἱ πρὸς

ἦσαν

µαζί

δηµοκρατικούς) επολιόρκουν τους εν

ωφελήθησαν,

πολίτευµα·

τοίνυν

διότι

όταν

µετεβλήθη

τοιουτοτρόπως

το
θα

δυνηθήτε να κρίνετε δικαίως περί αυτών.

ἡγοῦµαι, ὅσοι µὲν ἐν τῇ δηµοκρατίᾳ

Εγώ λοιπόν, νοµίζω ότι, όσοι µεν εν

ἄτιµοι ἦσαν ἢ εὐθύνας δεδωκότες ἢ

καιρώ της δηµοκρατίας εστερήθησαν των

τῶν ὄντων ἀπεστερηµένοι ἢ ἄλλῃ

πολιτικών δικαιωµάτων δίδοντες ευθύνας

τινὶ συµφορᾷ τοιαύτῃ κεχρησµένοι,

της διαχειρήσεώς των και ευρεθέντες εν

προσήκειν αὐτοῖς ἑτέρας ἐπιθυµεῖν

αταξία,

ὠφέλειάν τινα αὐτοῖς ἔσεσθαι· ὅσοι
τὸν

δῆµον

πολλὰ

όσοι

εστερήθησαν

της

περιουσίας των ή υπέστησαν άλλην τινά

πολιτείας, ἐλπίζοντας τὴν µεταβολήν
δὲ

ή

κἀγαθὰ

συµφοράν,

ταιριάζει

µεταβολήν

του

να

επιθυµούν

πολιτεύµατος,

διότι

ελπίζουν ότι θα ωφεληθούν από την

εἰργασµένοι εἰσί, κακὸν δὲ µηδὲν

µεταβολήν. Όσοι όµως ωφέλησαν τη

πώποτε, ὀφείλεται δὲ αὐτοῖς χάριν

δηµοκρατίαν,

ουδέποτε

δε

έβλαψαν,

κοµίσασθαι παρ’ ὑµῶν µᾶλλον ἢ

πρέπει δε αυτοί να αµειφθούν παρ’ υµών

δοῦναι δίκην τῶν πεπραγµένων, οὐκ

µάλλον, παρά να τιµωρηθούν δια τας

ἄξιον

πράξεις των, δεν αξίζει να δέχεσθε τας

τὰς

τούτων

ἀποδέχεσθαι

διαβολάς, οὐδ’ ἂν πάντες οἱ τὰ τῆς

συκοφαντίας τούτων, ουδέ εάν πάντες οι

πόλεως

πολιτευόµενοι βεβαιούν ότι αυτοί είναι

πράττοντες

ὀλιγαρχικοὺς

ολιγαρχικοί.

αὐτοὺς φάσκωσιν εἶναι.

Λυσίας, ∆ήµου καταλύσεως Ἀπολογία, 5-11. (Μετάφραση: Στ. Τζουµελέας)
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Κείµενο 14ο: ∆ηµοκρατία και Νόµος
Οὐκ ἀγνοῶ δέ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

∆εν αγνοώ, Αθηναίοι πολίται, ότι όσα θα

ἃ µέλλω ἐν πρώτοις λέγειν, ὅτι

σας είπω τώρα, εις την αρχήν του λόγου

φανεῖσθε

µου, θα ενθυµηθήτε ότι και πολλοί άλλοι

καὶ

ἑτέρων

πρότερον

σας τα είπαν ήδη. Νοµίζω όµως ότι είναι

ἀκηκοότες⋅ ἀλλά µοι δοκεῖ καιρὸς

εύθετος η στιγµή να τα επαναλάβω και

εἶναι καὶ ἐµὲ νῦν πρὸς ὑµᾶς τῷ αὑτῷ

εγώ τώρα. Όλοι πράγµατι συµφωνούν ότι

λόγῳ τούτῳ χρήσασθαι. Ὁµολογοῦ-

τρία είδη πολιτευµάτων υπάρχουν σε

νται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρά
πᾶσιν

ἀνθρώποις,

όλον

τον

κόσµον,

η

µοναρχία,

η

καὶ

ολιγαρχία και η λαοκρατία. Και της µεν

ὀλιγαρχία καὶ δηµοκρατία· διοικοῦ-

µοναρχίας ή της ολιγαρχίας η διοίκησις

νται δ’ αἱ µὲν τυραννίδες καὶ

ρυθµίζεται

ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστη-

αρχόντων,των

κότων,

αἱ

δὲ

τυραννὶς

πόλεις

πολιτειών

αἱ

από

το

δε

κέφι

των

λαοκρατουµένων

από τους κειµένους νόµους.

Και καλώς γνωρίζετε, ω Αθηναίοι, ότι και

δηµοκρατούµεναι τοῖς νόµοις τοῖς

τους πολίτας και το πολίτευµα των

κειµένοις. Εὖ δ’ ἴστε, ὦ Ἀθηναῖοι,

λαοκρατιών εξασφαλίζουν οι νόµοι, ενώ

ὅτι τὰ µὲν τῶν δηµοκρατουµένων

τους

σώµατα καὶ τὴν πολιτείαν οἱ νόµοι

µονάρχας

και

τους

ασκούντας

ολιγαρχίαν η καχυποψία και η ένοπλος

σῴζουσι, τὰ δὲ τῶν τυράννων καὶ

σωµατοφυλακή. Πρέπει λοιπόν, οι µεν

ὀλιγαρχικών ἀπιστία καὶ ἡ µετά τῶν

ολιγαρχικοί

ὅπλων φρουρά.

διακυβέρνησιν µε βάσιν την αρχήν της

Φυλακτέον δὴ τοῖς µὲν ὀλιγαρχικοῖς

ανισότητος να προφυλάσσονται από τους

καὶ

τοῖς

τὴν

ἄνισον

και

οι

ασκούντες

δυναµένους βιαίως να ανατρέψουν το

πολιτείαν

καθεστώς, ηµείς δε, οι έχοντες κράτος

πολιτευοµένοις τοὺς ἐν χειρῶν νόµῳ

δικαίου και ισότητος, από εκείνους που

τὰς πολιτείας καταλύοντας, ἡµῖν δὲ

µε λόγους ή µε την διαγωγήν των

τοῖς τὴν ἴσην καὶ ἔννοµον πολιτείαν

παραβιάζουν τους νόµους. Θα είσθε

ἔχουσι τοὺς παρὰ τοὺς νόµους ἢ

ισχυροί

λέγοντας ἢ βεβιωκότας ἐντεῦθεν γὰρ

τότε

ευνοµίαν

και

µόνον
θα

θα

έχετε

εµποδίζετε

όταν

τους

ἰσχύσετε, ὅταν εὐνοµῆσθε καὶ µὴ

παρανοµούντας να σας καταλύσουν.

καταλύησθε

ὑπό

Πρέπει δε, νοµίζω, όταν νοµοθετούµεν, να

παρανοµούντων.

Προσήκειν

δὲ

ὅταν

µὲν

ἔγωγε

νοµίζω,

τῶν

αποβλέπωµεν εις το πώς θα κάµωµεν εις
το κράτος καλούς και ωφελίµους νόµους,
αφού

νοµοθετῶµεν, τοῦθ’ ἡµᾶς σκοπεῖν,
ὅπως

καλῶς

ἔχοντας
ἐπειδάν

νοµοθετήσωµεν

συµµορφούµεθα

καὶ

προς

τους

πλέον,

να

κείµενους

νόµους και να τιµωρούµεν τους µη

συµφέροντας νόµους τῇ πολιτείᾳ
θησόµεθα,

δε

συµµορφουµένους, εάν θέλωµεν να ευτυχή

δὲ

η πόλις. Αναλογισθήτε πράγµατι, ω
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νοµοθετήσωµεν, τοῖς νόµοις τοῖς

Αθηναίοι, πόσον επρονόησαν δια τα ήθη,

κειµένοις πείθεσθαι, τους δὲ µὴ

ο Σόλων εκείνος, ο παλαιός νοµοθέτης

πειθοµένους κολάζειν, εἰ δεῖ τὰ τῆς

και ο ∆ράκων και οι άλλοι νοµοθέται των
χρόνων εκείνων. ∆ιότι πρώτα πρώτα

πόλεως καλῶς ἔχειν.

ερρύθµισαν νοµοθετικώς την διαγωγήν

Σκέψασθε γὰρ, ὦ Ἀθηναῖοι, ὅσην

των παιδιών και µε κάθε λεπτοµέρειαν

πρόνοιαν περὶ σωφροσύνης ἐποιή-

καθώρισαν πώς πρέπει να ζη το ελεύθερο

σατο ὁ Σόλων ἐκεῖνος, ὁ παλαιός

παιδί και ποιαν ανατροφήν να λαµβάνη,

νοµοθέτης, καὶ ὁ ∆ράκων καὶ οἱ

κατόπιν έθεσαν νόµους δια τους νέους,

κατὰ

και δια τας άλλας ηλικίας, όχι µόνον δια

τοὺς

χρόνους

ἐκείνους

νοµοθέται. Πρῶτον µὲν γὰρ περὶ τῆς

τους

σωφροσύνης

δηµοσίους άνδρας. Τους δε νόµους αυτούς

ἡµετέρων

τῶν

παίδων

ἐνοµοθέτησαν,

τῶν

αλλά

και

δια

τους

εχάραξαν επάνω σε πλάκες και τους

καὶ

άφησαν ως παρακαταθήκην, ορίσαντες

διαρρήδην ἀπέδειξαν ἃ χρὴ τὸν

ότι σεις θα είσθε φύλακες αυτών.

παῖδα τὸν ἐλεύθερον ἐπιτηδεύειν,
καὶ ὡς δεῖ αὐτὸν τραφῆναι, ἔπειτα
δεύτερον περὶ τῶν µειρακίων, τρίτον
δ’ ἐφεξῆς περὶ τῶν ἄλλων ἡλικιῶν,
οὐ µόνον περὶ τῶν ἰδιωτῶν, ἀλλά
καὶ περὶ τῶν ῥητόρων. Καὶ τούτους
τοὺς νόµους ἀναγράψαντες

ιδιώτας,

ὑµῖν

παρακατέθεντο, καὶ ὑµᾶς αὑτῶν
ἐπέστησαν φυλακάς.
Αἰσχίνης, Κατὰ Τιµάρχου, 4-8. (Μετάφραση: Η. Ηλιού)
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Κείµενο 15ο: Η αρετή της πόλης
Ἀλλὰ γὰρ οὐκ ἐκ τούτων τὴν ἐπί-

Αλλά βέβαια (νόµιζε η βουλή) ότι η προς

δοσιν εἶναι τῆς ἀρετῆς ἀλλ’ ἐκ τῶν

την αρετή επίδοση των πολιτών δεν

καθ’ ἑκάστην τὴν ἡµέραν ἐπιτηδευ-

προέρχεται από τους νόµους, αλλά από
τις καθηµερινές ασχολίες τους· διότι

µάτων· τοὺς γὰρ πολλοὺς ὁµοίους

νόµιζε (η βουλή του Αρείου Πάγου) ότι οι

τοῖς ἤθεσιν ἀποβαίνειν, ἐν οἷς ἂν

πολλοί

ἕκαστοι παιδευθῶσιν. Ἐπεὶ τά γε

γίνονται

όµοιοι

κατά

τον

χαρακτήρα µε εκείνους ανάµεσα στους

πλήθη καὶ τὰς ἀκριβείας τῶν νόµων

οποίους εκπαιδεύονται. Επειδή το πλήθος

σηµεῖον εἶναι τοῦ κακῶς οἰκεῖσθαι

και η ακρίβεια των νόµων είναι απόδειξη

τὴν πόλιν ταύτην· ἐµφράγµατα γὰρ

ότι διοικείται άσχηµα η πόλη· διότι

αὐτοὺς ποιουµένους τῶν ἁµαρτηµά-

(νόµιζε) ότι αναγκάζονται οι πολίτες να

των πολλούς τίθεσθαι τοὺς νόµους

νοµοθετούν

πολλούς

νόµους

για

να

θέσουν φραγµούς στα αδικήµατα. Πρέπει

ἀναγκάζεσθαι.

δε εκείνοι που πολιτεύονται µε ορθό

∆εῖν δὲ τοὺς ὀρθῶς πολιτευοµένους

τρόπο να µη γεµίσουν τις στοές µε

οὐ τὰς στοὰς ἐµπιπλάναι γραµµάτων

γραπτούς νόµους αλλά να έχουν το

ἀλλ’ ἐν ταῖς ψυχαῖς ἔχειν τὸ δίκαιον·

δίκαιο στις ψυχές τους· διότι οι πόλεις

οὐ γὰρ τοῖς ψηφίσµασιν ἀλλὰ τοῖς

διοικούνται καλά όχι µε ψηφίσµατα αλλά

ἤθεσι καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις,

µε τα έθιµα, και όσοι πολίτες έχουν

καὶ τοὺς µὲν κακῶς τεθραµµένους

ανατραφεί κακώς θα τολµήσουν να

καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν νόµων ἀναγε-

παραβαίνουν και τους καταγεγραµµένους

γραµµένους τολµήσειν παραβαίνειν,

µε

τοὺς δ’ ἀσφαλῶς παιδευοµένους καὶ

διαπαιδαγωγήθηκαν

παρασκευάσουσι

µηδὲν

ἐξ

σωστά

θα

µας) δεν σκέφτονταν πώς θα τιµωρήσουν

πρῶτον ἐσκόπουν, δι’ ὧν κολάσουσι
ἀλλ’

όσοι

Με το να σκέπτονται αυτά (οι πρόγονοί

νειν. Ταῦτα διανοηθέντες οὐ τοῦτο
ἀκοσµοῦντας,

νόµους,

υπακούσουν και στους απλώς κείµενους.

τοῖς ἁπλῶς κειµένοις ἐθελήσειν ἐµµέ-

τοὺς

ακρίβεια

εκείνους που θα έπεφταν σε σφάλµατα,

ὧν

αλλά πώς θα κάµουν τους πολίτες να µην

αὐτοὺς

κάνουν κάτι άξιο τιµωρίας· διότι νόµιζαν

ἄξιον ζηµίας ἐξαµαρτάνειν· ἡγοῦντο

ότι έργο τους ήταν να εµποδίζουν τους

γὰρ τοῦτο µὲν αὑτῶν ἔργον εἶναι, τὸ

πολίτες να κάνουν λάθη, ότι δε

δὲ περὶ τὰς τιµωρίας σπουδάζειν

εχθρούς

τοῖς ἐχθροῖς προσήκειν.

ταιριάζει να φροντίσουν για την τιµωρία

όσων

αυτών.

Ἰσοκράτης, Ἀρεοπαγητικός, 16, 40-43. (Μετάφραση: Στ. Τζουµελέας)
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έκαναν

στους

σφάλµατα

Κείµενο 16ο: «Παρενέργειες» της δηµοκρατίας
Φέρε δή, τίς τρόπος τυραννίδος, ὦ

Ας δούµε, αγαπητέ φίλε, µε ποιο τρόπο

φίλε ἑταῖρε, γίγνεται; ὅτι µὲν γὰρ ἐκ

σχηµατίζεται

δηµοκρατίας

προέρχεται από τη δηµοκρατία είναι

µεταβάλλει

σχεδὸν

η

τυραννίδα·

ότι

φανερό.

δῆλον.

Φανερό.

∆ῆλον.

Άραγε, µε τον ίδιο τρόπο που γίνεται

Ἄρ’ οὖν τρόπον τινὰ τόν αὐτόν ἔκ τε

από την ολιγαρχία η δηµοκρατία,

ὀλιγαρχίας δηµοκρατία γίγνεται καὶ

γίνεται και από τη δηµοκρατία η

ἐκ δηµοκρατίας τυραννίς;

τυραννίδα;

Πῶς;

Πώς;

Ὅ προύθεντο, ἦν δ’ ἐγώ, ἀγαθόν, καὶ

Εκείνο που θεωρήθηκε στην ολιγαρχία

δι’ ὃ ἡ ὀλιγαρχία καθίστατο - τοῦτο

ανώτατο αγαθό και που έγινε αιτία να
γεννηθεί αυτό το πολίτευµα, ήταν

δ’ ἦν [ὑπερ]πλοῦτος· ἦ γάρ;

είπαµε, ο πλούτος· ή όχι;

Ναί.

Ναι.

Ἡ πλούτου τοίνυν ἀπληστία καὶ ἡ

Η απληστία λοιπόν του πλούτου και η

τῶν ἄλλων ἀµέλεια διὰ χρηµατισµὸν

παραµέληση

αὐτὴν ἀπώλλυ.

όλων

των

άλλων

µε

αποκλειστικό σκοπό την απόκτησή του,

Ἀληθῆ, ἔφη.

είναι εκείνο που έφερε την καταστροφή

Ἄρ’ οὖν καὶ ὃ δηµοκρατία ὁρίζεται

της ολιγαρχίας.

ἀγαθόν, ἡ τούτου ἀπληστία καὶ

Αλήθεια.

ταύτην καταλύει; Λέγεις δ’ αὐτὴν τί

Κατά τον ίδιο τρόπο και η απληστία
εκείνου που θεωρείται στη δηµοκρατία

ὁρίζεσθαι;

υπέρτατο αγαθό, δεν επιφέρει και

Τὴν ἐλευθερίαν, εἶπον. τοῦτο γάρ

αυτής την καταστροφή;

που ἐν δηµοκρατούµενῃ πόλει ἀκού-

Και ποιο είναι αυτό το αγαθό;

σαις ἂν ὡς ἔχει τε κάλλιστον καὶ διὰ

Η ελευθερία· γιατί αυτό θα ακούσεις να

ταῦτα ἐν µόνῃ ταύτῃ ἄξιον οἰκεῖν

λένε σε µια δηµοκρατούµενη πολιτεία,

ὅστις φύσει ἐλεύθερος.

ότι είναι το καλύτερο πράγµα που

Λέγεται γὰρ δή, ἔφη, καὶ πολὺ τοῦτο

υπάρχει, και γι’ αυτό µόνο τέτοια

τὸ ῥῆµα.

πολιτεία αξίζει να ζει ένας που είναι

Ἄρ’ οὖν, ἦν δ’ ἐγώ, ὅπερ ᾖα νυνδὴ

από τη φύση του ελεύθερος.
Πραγµατικά λέγεται και πολύ µάλιστα

ἐρῶν, ἡ τοῦ τοιούτου ἀπληστία καὶ ἡ

αυτός ο λόγος.

τῶν ἄλλων ἀµέλεια καὶ ταύτην τὴν
πολιτείαν

µεθίστησίν

τε

∆εν είναι λοιπόν και αυτό ακριβώς

καὶ

επρόκειτο να πω τώρα, η απληστία της

παρασκευάζει τυραννίδος δεηθῆναι;

ελευθερίας και η αδιαφορία για όλα τα

Πῶς; ἔφη.

άλλα που φέρνει την κατάπτωση και
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Ὅταν οἶµαι δηµοκρατούµενη πόλις

αυτού του πολιτεύµατος και κάνει

ἐλευθερίας διψήσασα κακῶν οἰνο-

αισθητή την ανάγκη της τυραννίδας;

χόων

τέτοια πολιτεία αξίζει να ζει ένας που

προστατούντων

τύχῃ,

καὶ

είναι από τη φύση του ελεύθερος.

πορρωτέρω τοῦ δέοντος ἀκράτου

Πραγµατικά λέγεται και πολύ µάλιστα

αὐτῆς µεθυσθῇ, τοὺς ἄρχοντας δή, ἂν

αυτός ο λόγος.

µὴ πάνυ πρᾷοι ὦσι καὶ πολλὴν

∆εν είναι λοιπόν και αυτό ακριβώς

παρέχωσι τὴν ελευθερίαν, κολάζει
αἰτιωµένη

ὡς

µιαρούς

τε

επρόκειτο να πω τώρα, η απληστία της

καὶ

ελευθερίας και η αδιαφορία για όλα τα

ὀλιγαρχικούς.

άλλα που φέρνει την κατάπτωση και

∆ρῶσιν γάρ, ἔφη, τοῦτο.

αυτού του πολιτεύµατος και κάνει

Τοὺς δέ γε, εἶπον, τῶν ἀρχόντων

αισθητή την ανάγκη της τυραννίδας;

κατηκόους

Πώς δηλαδή;

προπηλακίζει

ὡς

Όταν, νοµίζω, µια δηµοκρατούµενη

ἐθελοδούλους τε καὶ οὐδὲν ὄντας,

πολιτεία,

τοὺς δὲ ἄρχοντας µὲν ἀρχοµένοις,

που

έχει

άσβεστη

δίψα

ελευθερίας, τύχη να κυβερνιέται από

ἀρχοµένους δὲ ἄρχουσιν ὁµοίους

κακούς κεραστές και µεθύσει, γιατί της

ἰδίᾳ τε καὶ δηµοσίᾳ ἐπαινεῖ τε καὶ

δίνουν παραπάνω

τιµᾷ. ἆρ’ οὐκ ἀνάγκη ἐν τοιαύτῃ

ανέρωτο κρασί, τότε, αν δεν είναι πάρα

πόλει ἐπὶ πᾶν τὸ τῆς ἐλευθερίας

πολύ καλόβολοι οι άρχοντες και δεν

ἰέναι;

εξακολουθούν

Πῶς γὰρ οὔ;

ελευθερία όση θέλει, τους κατηγορεί και

Καὶ καταδύεσθαί γε, ἦν δ’ ἐγὼ, ὦ

τους τιµωρεί µε την πρόφαση ότι είναι
καταχθόνιοι

φίλε εἴς τε τὰς ἰδίας οἰκίας καὶ

απ’ όσο

να

και

της

πρέπει

παρέχουν

αποβλέπουν

στην

ολιγαρχία.

τελευτᾶν µέχρι τῶν θηρίων τὴν

Αυτό κάνουν πραγµατικά.

ἀναρχίαν ἐµφυοµένην.

Και όσους πολίτες εξακολουθούν να

Πῶς, ἦ δ’ ὅς, τὸ τοῦτον λέγοµεν;

υπακούουν

στους

Οἷον, ἔφην, πατέρα µὲν ἐθίζεσθαι

εξευτελίζει

λέγοντας

παιδὶ ὅµοιον γίγνεσθαι καὶ φοβεῖ-

εθελόδουλοι και δεν αξίζουν τίποτε,

σθαι τοὺς ὑεῖς, ὑὸν δὲ πατρί, καὶ

τους άρχοντες πάλι που είναι όµοιοι µε

άρχοντες,
ότι

τους
είναι

µήτε αἰσχύνεσθαι µήτε δεδιέναι τοὺς

τους αρχόµενους και τους αρχόµενους

γονέας, ἵνα δὴ ἐλεύθερος ᾖ· µέτοικον

που είναι όµοιοι µε τους άρχοντες, τους
επαινεί και τους τιµά και ιδιαίτερα και

δὲ ἀστῷ καὶ ἀστὸν µετοίκῳ ἐξισοῦ-

δηµόσια· κατ’ ανάγκη λοιπόν δε θα

σθαι, καὶ ξένον ὡσαύτως.

ξαπλωθεί παντού η ελευθερία σε µια

Γίγνεται γὰρ οὕτως, ἔφη.

τέτοια πόλη;

Ταῦτά τε, ἦν δ’ ἐγὼ, καὶ σµικρὰ

Πώς όχι;

τοιάδε ἄλλα γίγνεται· διδάσκαλός τε

Θα εισχωρήσει µάλιστα φίλε µου, και
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ἐν τῷ τοιούτῳ φοιτητὰς φοβεῖται καὶ

µέσα στους κόλπους της οικογένειας,

θωπεύει, φοιτηταί τε διδασκάλων

και στο τέλος το µίασµα της αναρχίας

ὀλιγωροῦσιν, οὕτω καὶ παιδαγωγῶν·

θα µεταδοθεί και σ’ αυτά ακόµη τα
κατοικίδια ζώα.

καὶ ὅλως οἱ µὲν νέοι πρεσβυτέροις

Τι εννοείς µε τούτο;

ἀπεικάζονται καὶ διαµιλλῶνται καὶ

Θέλω να πω, ότι οι πατέρες θα

ἐν λόγοις καὶ ἐν ἔργοις, οἱ δὲ

συνηθίσουν να θεωρούν τα παιδιά τους

γέροντες συγκαθιέντες τοῖς νέοις

ίσους

εὐτραπελίας τε καὶ χαριεντισµοῦ

φοβούνται τους γιούς τους, το ίδιο πάλι

ἐµπίµπλανται,

τοὺς

οι γιοι τους πατέρες, και ούτε θα

νέους, ἵνα δὴ µὴ δοκῶσιν ἀηδεῖς

σέβονται, ούτε θα φοβούνται τους

εἶναι µηδὲ δεσποτικοί.

γονείς

Πάνυ µὲν οὖν, ἔφη.

ελεύθεροι· οι µέτοικοι θα εξισωθούν µε

µιµούµενοι

τους

Τὸ δέ γε, ἦν δ’ ἐγώ, ἔσχατον, ὦ φίλε,

και

οµοίους

τους,

για

πολίτες,

οι

τους

να

και

είναι

πολίτες

να

βέβαια
µε

τους

µετοίκους και οι ξένοι επίσης.

τῆς ἐλευθερίας τοῦ πλήθους, ὅσον,

Αυτό ακριβώς και συµβαίνει.

γίγνεται ἐν τῇ τοιαύτῃ πόλει, ὅταν

Αυτά λοιπόν γίνονται και άλλα τέτοια

δὴ οἱ ἐωνηµένοι καὶ αἱ ἐωνηµέναι

µέσα σ’ αυτή την πολιτεία· ο δάσκαλος

µηδὲν ἧττον ἐλεύθεροι ὦσι τῶν

φοβάται και περιποιείται τους µαθητές

πριαµένων.

πρὸς

του, οι µαθητές καµιά σηµασία δε

ἄνδρας καὶ ἀνδράσι πρὸς γυναῖκας

δίνουν στους δασκάλους και τους

ὅση

παιδαγωγούς τους· και γενικά οι νέοι

ἡ

ἐν

γυναιξὶ

ἰσονοµία

καὶ

δὲ

ἐλευθερία

αγαπούν να εξοµοιώνονται µε τους

γίγνεται, ὀλίγου ἐπελαθόµεθ’ εἰπεῖν.

γεροντότερους και να συνερίζουνται µ’
αυτούς στα λόγια και στα έργα, οι
γέροντες πάλι κατεβαίνουν στο επίπεδο
των νέων, µιµούνται τους τρόπους τους
και κάνουν τον ευτράπελο και το
χαριτωµένο, για να µη θεωρούνται τάχα
φορτικοί και δεσποτικοί.
Αληθέστατα.
Αλλά η πιο ανυπόφορη κατάχρηση της
ελευθερίας, που συµβαίνει µέσα σε µια
τέτοια πολιτεία, είναι να βλέπεις τους
δούλους τους αγορασµένους και τις
δούλες να απολαµβάνουν όχι µικρότερη
ελευθερία

από

εκείνους

που

τους

αγόρασαν. Λησµόνησα ακόµα να πω
πόση ισονοµία και ελευθερία επικρατεί
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στις µεταξύ ανδρών και γυναικών
σχέσεις.
Πλάτων, Πολιτεία, 562a - 563b. (Μετάφραση: Ι. Γρυπάρης)

Κείµενο 17ο: «Προς αποφυγήν εκτροπής…»
∆ήµῳ

δὲ

µήτε

πᾶν

ἀναρτήσῃς

Στο λαό µήτε την εξουσία όλη να δώσεις,

κράτος,

µήτε να τον περιφρονήσεις, δίνοντας στον

µήτ’ αὖ κακώσῃς πλοῦτον ἔντιµον

πλούτο
τις τιµές· µήτε έµπιστον άνθρωπον του

τιθείς,

λαού

µηδ’ ἄνδρα δήµῳ πιστὸν ἐκβάλῃς

ποτέ να εξορίσεις, µα και να µην τον

ποτέ,

οπλίσεις

µηδ’ αὖξε καιροῦ µεῖζον, οὐ γὰρ

µε δύναµη υπέρµετρη, γιατί δεν είσαι

ἀσφαλές,

ασφαλής,

µη σοι τύραννος λαµπρὸς εξ ἀστοῦ

πως δεν θα σου φυτρώσει από απλός

φανῇ.

πολίτης

κόλουε

δ’

ἄνδρα

παρὰ

ένας µεγάλος τύραννος. Ταπείνωσέ τον

δίκην

έναν που δεν αξίζει τις τιµές · γιατί

τιµώµενον·

είναι στην πόλη αρρώστια οι κακοί να

πόλει γὰρ εὐτυχοῦντες οἱ κακοὶ

ευτυχούν.

νόσος.

Πλεισθένης, (πριν το 415). (Μετάφραση: Χ. Θεοδωράτος)
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Κείµενο 18ο: Πολιτεύµατα
Πώς µπορεί να είναι νοικοκυρεµένο πράγµα η µοναρχία, όταν έχη το δικαίωµα ο ένας να
κάνη ό,τι θέλει, ανευθύνως; Ασφαλώς και ο πιο ενάρετος του κόσµου, όταν ανεβή εις αυτό
το αξίωµα αλλάζει, αλλάζει εντελώς την συνήθη του νοοτροπία. Από τα αγαθά δηλαδή
που έχει εις την διάθεσίν του γεννάται µέσα του η αυθάδεια, ενώ το φθόνο τον βάνει η
φύσις αµέσως εξαρχής µέσα στον άνθρωπο. Και όταν έχη αυτά τα δύο, έχει όλα τα κακά.
Πολλάς δηλαδή και κακάς πράξεις του τις κάνει από αυθάδεια, επειδή όλα τα έχει άφθονα,
και άλλες τις κάνει από φθόνον.
Εν τούτοις ο τύραννος τουλάχιστον δεν έπρεπε να είναι φθονερός, µια που έχει όλα βέβαια
τα αγαθά‧ και όµως τουναντίον έχει εχθρικά αισθήµατα προς τους πολίτας‧ φθονεί δηλαδή
τους αρίστους, διότι υπάρχουν και είναι στη ζωή και του αρέσουν οι πιο πρόστυχοι
πολίται και είναι µοναδικός να πιστεύη τας συκοφαντίας. Και το πιο ανοικονόµητο από
όλα είναι τούτο‧ αν δηλαδή τον θαυµάζης µετρίως, δυσαρεστείται, διότι δεν τον
περιποιείσαι πάρα πολύ‧ αν πάλι τον περιποιείσαι πάρα πολύ, δυσαρεστείται γιατί σε
παίρνει για κόλακα. Εκείνα, όµως, που είναι ασφαλώς πιο σοβαρά, είναι αυτά που θα
αναφέρω‧ µεταβάλλει τους πατροπαράδοτους νόµους, βιάζει γυναίκας και θανατώνει
ανθρώπους, χωρίς να τους δικάση. Όταν όµως διευθύνη ο λαός, πρώτη η διοίκησις αυτή
έχει το ωραιότατον όνοµα από όλα, ισονοµία· δεύτερον δεν κάνει τίποτε από όσα κάνει ο
µονάρχης, διότι τα αξιώµατα δίνονται µε τον κλήρον‧ έπειτα οι άρχοντες δίδουν ευθύνας
και όλοι έχουν το δικαίωµα να ειπούν την γνώµην τους. ∆ια τούτο λοιπόν προτείνω την
γνώµην να αφήσωµεν κατά µέρος την µοναρχίαν και να δώσωµεν την εξουσίαν εις τον
λαόν. ∆ιότι το πάν απορρέει από τους πολλούς.
Ο Μεγάβυζος όµως συνεβούλευε να αναθέσουν την διοίκησιν εις τους λίγους µε τούτα τα
επιχειρήµατα: «Όσα είπε ο Οτάνης δια την κατάργησιν της τυραννίας θεωρήσατε ότι τα
έχω ειπεί και εγώ· όσα όµως συνέστησε προτείνων να δώσωµεν την αρχήν εις τον λαόν, δεν
µου φαίνεται ότι είναι η καλύτερη συµβουλή διότι δεν υπάρχει πιο επιπόλαιο και πιο
αδιάντροπο πράγµα από το άχρηστο πλήθος. Και όµως δεν υποφέρεται, άνθρωποι που
ζητούν να γλυτώσουν από την αυθάδεια των τυράννων να πέσουν εις την αυθάδειαν
ακολάστου όχλου. ∆ιότι ο µεν τύραννος, ό,τι κάνει, το κάνει εν επιγνώσει, ενώ ο όχλος
ούτε ξαίρει τι κάνει… πράγµατι πώς µπορεί να ξαίρη, αφού ούτε έµαθε ούτε είδε στο σπίτι
του κανένα καλόν ή πρέπον και ρίχνεται µέσα εις τας κρατικάς υποθέσεις και φέρνει
φοβερή σύγχυση όµοιος µε χείµαρρο που κατεβάζει. Ας έχουν λοιπόν δηµοκρατίαν όσοι δεν
θέλουν το καλό της Περσίας‧ ηµείς όµως ας κάµωµε επιλογήν ενός οµίλου από τους
αρίστους και εις αυτούς ας αναθέσωµεν την εξουσίαν‧ διότι ανάµεσα βέβαια εις αυτούς θα
είµεθα και ηµείς, είναι δε επόµενον αρίστων ανδρών άρισται να είναι και αι αποφάσεις».
Ο Μεγάβυζος λοιπόν αυτήν την γνώµην εξέφερε, τρίτος δε είπε την γνώµην του ο ∆αρείος
µε τα εξής λόγια:
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Εγώ νοµίζω ότι όσα είπε ο Μεγάβυζος εν σχέσει µε τον δήµον ορθώς τα είπε, δεν τα είπε
όµως ορθά τα περί ολιγαρχίας. Υπάρχουν δηλαδή προ ηµών τρία είδη πολιτευµάτων, και
αν υποτεθή ότι όλα είναι άριστα, ήτοι δηµοκρατία αρίστη και ολιγαρχία και µοναρχία
αρίστη. Λέγω ότι η τελευταία είναι κατά πολύ ανωτέρα και τούτο διότι τίποτε δεν ηµπορή
καλύτερον από την αρχήν ενός ανδρός αρίστου. Πρώτον διότι µε την αρίστην του
φρόνησιν ηµπορεί να κυβερνά ωραία το πλήθος και κατ’ αυτόν τον τρόπον κυρίως
ηµπορούν να µένουν µυστικά τα σχέδια κατά τινος εχθρού. Ενώ εις την ολιγαρχίαν, όταν
πολλοί προσφέρουν τας υπηρεσίας των δια το κοινόν καλόν, συνήθως γεννώνται µίση
προσωπικά. Ο καθένας δηλαδή θέλει να είναι κορυφαίος και να επικρατεί η γνώµη του και
έτσι δηµιουργούνται µεταξύ των µεγάλαι έχθραι και απ’ αυτάς προέρχονται στάσεις, από
τας στάσεις φόνοι, και από τους φόνους καταντούν εις την µοναρχίαν, και µε τούτο
αποδεικνύεται πόσον ανωτέρα είναι η µοναρχία. Όταν πάλι κυβερνά ο δήµος, αδύνατον
να µη εισχωρήση η διαφθορά. ‘Όταν λοιπόν εισχωρήση η διαφθορά εις τα κοινά, δεν
γεννώνται µίση µεταξύ των κακών, τουναντίον στενοί φιλικοί δεσµοί‧ διότι εκείνοι που
βλάπτουν τα κοινά το κάνουν συνεννοηµένοι, όλοι µαζί. Και εξακολουθούν τέτοια
πράγµατα έως ότου παρουσιαστή ένας προστάτης του δήµου και σταµατήση αυτά τα
αίσχη‧ αυτόν τον άνθρωπον προπαντός θαυµάζει ο δήµος και θαυµαζόµενος εκείνος
παρουσιάζεται εις την πραγµατικότητα ως µονάρχης‧ και από το παράδειγµα τούτου
καταφαίνεται ότι το άριστον πολίτευµα είναι η µοναρχία. Και δια να τα συνοψίσω όλα µε
δύο λόγια, από πού µας ήρθε η ελευθερία; Ποιος µας την έδωσε; Ποιο από όλα, η
δηµοκρατία, η ολιγαρχία, ή η µοναρχία;
Έχω λοιπόν την γνώµην, µια που οφείλοµεν την ελευθερίαν µας εις ένα άνθρωπον να
διατηρήσωµεν το ίδιο το πολίτευµα και εκτός τούτου να µη καταργήσωµεν
πατροπαράδοτους νόµους που είναι τόσο καλοί, γιατί αυτό δεν είναι καλό πράγµα».
Ἡρόδοτος 3, 80, 1 – 82, 26. (Μετάφραση: Ε. Πανέτσος)
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Κείµενο 19ο: Περί πολιτευµάτων
Μέγιστον δὲ καὶ κυριώτατον ἁπά-

Ο ρήτωρ, δια να είναι ικανός να πείθη και
να δίδη καλάς συµβουλάς, ανάγκη κυρίως
και προ παντός άλλου να γνωρίζη πάντα
τα είδη των πολιτευµάτων και να είναι εις
θέσιν να διακρίνη τα προσιδιάζοντα εις
έκαστον εξ αυτών ήθη και νόµιµα και
συµφέροντα. ∆ιότι πάντες πείθονται εις το
συµφέρον. Συµφέρον δε είναι το σώζον το
καθεστώς πολίτευµα. Πλην τούτου, εις
έκαστον πολίτευµα την κυριαρχικήν
εξουσίαν ασκεί ο φορεύς αυτής.
Ανάλογος δε προς την µορφήν του
πολιτεύµατος είναι και ο τρόπος της
ασκήσεως της κυριαρχικής εξουσίας. Και
εποµένως
όσα
είδη
πολιτευµάτων
υπάρχουν, τόσοι είναι και οι φορείς της
εξουσίας.
Υπάρχουν
τέσσερα
είδη
πολιτευµάτων.
Η
δηµοκρατία,
η
ολιγαρχία, η αριστοκρατία και η
µοναρχία. Κατά συνέπειαν εις έκαστον
τούτων ο φορεύς της κυριαρχικής
εξουσίας, ο έχων την αποφασιστικήν
γνώµην αποτελεί µέρος τι ή το σύνολον
των συγκροτούντων την πολιτείαν.
∆ηµοκρατία είναι το πολίτευµα εκείνο εις
το οποίο δια του κλήρου διανέµονται τα
αξιώµατα.
Ολιγαρχία το πολίτευµα εις το οποίον
διανέµονται αναλόγως της προσόδου.
Αριστοκρατία το πολίτευµα εις το οποίο
τα αξιώµατα διανέµονται κατά λόγον της
παιδεύσεως. Ως παίδευσιν δε εννοώ την
καθωρισµένην υπό του νόµου. ∆ιότι υπό
το αριστοκρατικόν πολίτευµα έχουν την
εξουσίαν εις χείρας των όσοι απεδείχθησαν
πιστοί τηρηταί των νόµων. Κατ' ανάγκην
δε θεωρούνται ούτοι ως οι άριστοι και
εντεύθεν έλαβε το όνοµα το πολίτευµα
τούτο. Μοναρχία, όπως αποδεικνύει το
όνοµα, είναι το πολίτευµα, υπό το οποίον
εις και µόνος έχει όλην την εξουσίαν εις
χείρας του. Και όταν µεν η µοναρχία
ασκήται κατά τάξιν τινα, καλείται

ντων πρὸς τὸ δύνασθαι πείθειν καὶ
καλῶς συµβουλεύειν τὰς πολιτείας
ἁπάσας λαβεῖν καὶ τὰ ἑκάστης ἔθη
καὶ νόµιµα καὶ συµφέροντα διελεῖν.
Πείθονται γὰρ ἅπαντες τῷ συµφέροντι, συµφέρει δὲ τὸ σῷζον τὴν
πολιτείαν. ῎Ετι δὲ κυρία µέν ἐστιν ἡ
τοῦ κυρίου ἀπόφασις, τὰ δε κύρια
διῄρηται κατά τὰς πολιτείας· ὅσαι
γὰρ αἱ πολιτεῖαι, τοσαῦτα καὶ τὰ
κύριά ἐστιν.
Εἰσί δὲ πολιτεῖαι τέτταρες, δηµοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία,
µοναρχία, ὥστε τὸ µὲν κύριον καὶ τὸ
κρῖνον τούτων τί ἂν εἴη µόριον ἢ
ὅλον τούτων. ῎Εστι δὲ δηµοκρατία
µὲν πολιτεία ἐν κλήρῳ διανέµονται
τὰς ἀρχὰς, ὀλιγαρχία δὲ ἐν ᾗ οἱ ἀπὸ
τιµηµάτων, ἀριστοκρατία δὲ ἐν ᾗ
κατὰ τὴν παιδείαν. Παιδείαν δὲ
λέγω τὴν ὑπὸ τοῦ νόµου κειµένην· οἱ
γὰρ ἐµµεµενηκότες ἐν τοῖς νοµίµοις
ἐν τῇ ἀριστοκρατίᾳ ἄρχουσιν. Ἀναγκη δὲ τούτους φαίνεσθαι ἀρίστους,
ὅθεν καὶ τοὔνοµα εἴληφε τοῦτο.
Μοναρχία δ' ἐστὶ κατὰ τοὔνοµα ἐν ᾗ
εἷς ἁπάντων κύριός ἐστιν· τούτων δὲ
ἡ µὲν κατὰ τάξιν τινὰ βασιλεία, ἡ δ'
ἀόριστος τυραννίς. Τὸ δέ τέλος
ἑκάστης πολιτείας οὐ δεῖ λανθάνειν·
αἱροῦνται γὰρ τὰ πρὸς τὸ τέλος.῎Εστι δὲ δηµοκρατίας µὲν τέλος
ἐλευθερία, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος,
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ἀριστοκρατίας δὲ τὰ περὶ παιδείαν

βασιλεία, όταν δε είναι απεριόριστος
τυραννίς. Ο ρήτωρ πρέπει επίσης να
γνωρίζει
τον
σκοπόν
εκάστου
πολιτεύµατος. ∆ιότι όσα συντελούν εις τον
σκοπόν προτιµώνται. Της δηµοκρατίας ο
σκοπός είναι η ελευθερία. Της ολιγαρχίας
ο πλούτος. Της αριστοκρατίας τα
αφορώντα την παίδευσιν και η τήρησις
των νόµων. Και της τυραννίδος η
φρούρησις του τυράννου. Είναι εποµένως
φανερόν ότι πρέπει να διακρίνωµε τα ήθη
και τα νόµιµα και τα συµφέροντα τα
προσιδιάζοντα εις τον σκοπόν εκάστου
πολιτεύµατος, αφού βέβαια εν όψει τούτου
λαµβάνονται οι αποφάσεις. Αι αποδείξεις
δεν παρέχονται µόνο δια πειστικών
επιχειρηµάτων, αλλά και δια του ήθους
του ρήτορος (διότι πιστεύοµεν εις τον
λέγοντα και όταν εµφανίζη ωρισµένον
χαρακτήρα, συµβαίνει δε τούτο όταν
φαίνεται ενάρετος ή προικισµένος µε
καλήν θέλησιν ή και τα δύο).
Εκ τούτου έπεται ότι πρέπει να
γνωρίζωµεν τον χαρακτήρα εκάστου
πολιτεύµατος. ∆ιότι κατ' ανάγκην η
συµµόρφωσις µε τον χαρακτήρα εκάστου
πολιτεύµατος προσδίδει στον αγορεύοντα
εκεί όπου τούτο εφαρµόζεται µεγάλην
πειστικήν δύναµιν. ∆ιαγιγνώσκεται δε ο
χαρακτήρ εκάστου πολιτεύµατος κατά τον
αυτόν τρόπον. ∆ιότι ο χαρακτήρ
εκδηλούται σύµφωνος µε την υπάρχουσαν
προαίρεσιν. Η δε προαίρεσις αναφέρεται
εις τον σκοπόν. Εξηγήσαµεν ανωτέρω εις
ποία µέλλοντα ή υπάρχοντα πρέπει ν'
αποβλέπουν οι προτρέποντες και εκ ποίων
προτάσεων πρέπει να καταρτίζωνται αι
αποδείξεις περί του συµφέροντος ακόµη δε
και δια ποίων επιχειρηµάτων και κατά
ποιον τρόπον θα ηµπορούµεν να
οµιλήσωµεν περί του χαρακτήρος και των
νόµων εκάστου των πολιτευµάτων- καθ' ο
µέτρον ήτο τούτο δυνατόν εις το
προκείµενον σύγγραµµα. Άλλως τε δε τα
θέµατα αυτά εξητάσθηκαν µε ακρίβειαν εις

καὶ τὰ νόµιµα < … >, τυραννίδος δὲ
φυλακή. ∆ῆλον οὖν ὅτι τὰ πρὸς τὸ
τέλος ἑκάστης ἔθη καὶ νόµιµα καὶ
συµφέροντα διαιρετέον, εἴπερ αἱροῦνται πρὸς τοῦτο ἐπαναφέροντες.
Ἐπεὶ δὲ οὐ µόνον αἱ πίστεις γίνονται
δι' ἀποδεικτικοῦ λόγου, ἀλλὰ καὶ δι'
ἠθικοῦ (τῷ γὰρ ποιόν τινα φαίνεσθαι τὸν λέγοντα πιστεύοµεν, τοῦτο
δ' ἐστὶν ἂν ἀγαθὸς φαίνηται ἢ
εὔνους ἢ ἄµφω) δέοι ἂν τὰ ἤθη τῶν
πολιτειῶν ἑκάστης ἔχειν ἡµᾶς· τὸ µὲν
γὰρ

ἑκάστης

ἦθος

πιθανώτατον

ἀνάγκη πρὸς ἑκάστην εἶναι. Ταῦτα
δὲ ληφθήσεται διὰ τῶν αὐτῶν· τὰ µὲν
γὰρ ἤθη φανερὰ κατὰ τὴν προαίρεσιν, ἡ δὲ προαίρεσις ἀναφέρεται
πρὸς τὸ τέλος. ῟Ων µὲν οὖν δεῖ
ὀρέγεσθαι προτρέποντας ὡς ἐσοµένων ἢ ὄντων, καὶ ἐκ τίνων δεῖ τὰς
περὶ τοῦ συµφέροντος πίστεις λαµβάνειν, ἔτι δὲ περὶ τῶν περὶ τὰς
πολιτείας ἠθῶν καὶ νοµίµων διὰ
τίνων τε καὶ πῶς εὐπορήσωµεν, ἐφ'
ὅσον ἦν τῷ παρόντι καιρῷ σύµµετρον, εἴρηται· διηκρίβωται γὰρ ἐν
τοῖς πολιτικοῖς περὶ τούτων.
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τα Πολιτικά.
Ἀριστοτέλης, Ρητορική 1365 b 21- 1366 a 23. (Μετάφραση: Επ. Μαλαίνος)

Κείµενο 20ο: Η ιδιότητα του πολίτη
Ὁ δὲ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που

Ο δε πολίτης δεν είναι πολίτης εκ του λόγου
ότι είναι κάτοικος ωρισµένου τόπου – (διότι
και οι µέτοικοι και οι δούλοι µετέχουν της
οικήσεως των πολιτών, χωρίς να είναι
πολίται) -, ούτε ο υπαγόµενος εις τάξιν
ρυθµιζόντων τας βιοτικάς αυτού σχέσεις,
ούτως ώστε να δύναται να κατηγορηθή και
να εισαχθή εις δίκην – (διότι τούτο υπάρχει
και δια τους εκ των εµπορικών των πόλεων
συµβάσεων υποχρεουµένους, καθ’ όσον
δύνανται ούτοι να εισάξουν και να
εισαχθούν εις δίκην – ενώ πολλαχού οι
µέτοικοι δεν µετέχουν τελείως των δικαίων
τούτων, αλλ’ ανάγκη να εκλέξουν εκ των
πολιτών προστάτην, διο και ατελώς πως
µετέχουν της τοιαύτης των δικαίων
κοινωνίας) -.Αφ’ ετέρου, ως και τους παίδας
τους µη εγγεγραµµένους ακόµη, ούτω και
τους γέροντας τους απηλλαγµένους των
υποχρεώσεων του πολίτου δύναται να
ονοµάση πολίτας1, ουχί όµως και όλως
απολύτως, αλλά προσθέτων δια τους µεν το
«ἀτελεῖς» δια τους δε το «παρηκµακότες» ή
άλλον τινα των τοιούτων χαρακτηρισµών
(καθ’ όσον κατ’ ουδέν διαφέρουν, διότι
φανερόν είναι το λεγόµενον). Ηµείς
ζητούµεν να γνωρίσωµεν τις ο απολύτως
πολίτης, ο ουδεµίαν έχων τοιαύτην έλλειψιν
δεοµένην διορθώσεως, διότι δύνανται να
εγερθούν τοιαύτα ζητήµατα και περί των
εστερηµένων δια δικαστικής αποφάσεως
των δικαιωµάτων του πολίτου και περί των

πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ µέτοικοι καὶ
δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως),
οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων µετέχοντες οὕτως
ὥστε

καὶ

δίκην

ὑπέχειν

καὶ

δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ
τοῖς ἀπὸ συµβόλων κοινωνοῦσιν, καὶ
γὰρ

ταῦτα

τούτοις

ὑπάρχει

-

πολλαχοῦ µὲν οὖν οὐδὲ τούτων
τελέως οἱ µέτοικοι µετέχουσιν, ἀλλὰ
νέµειν ἀνάγκη προστάτην, διὸ ἀτελῶς
πως

µετέχουσι

κοινωνίας),
παῖδας

τῆς

ἀλλὰ

τοὺς

µήπω

τοιαύτης

καθάπερ
δι’

καὶ

ἡλικίαν

ἐγγεγραµµένους καὶ τοὺς γέροντας
τοὺς ἀφειµένους φατέον εἶναι µέν
πως πολίτας, οὐχ ἁπλῶς δὲ λίαν ἀλλὰ
προστιθέντας τοὺς µὲν ἀτελεῖς τοὺς
δὲ παρηκµακότας ἤ τι τοιοῦτον ἕτερον (οὐδὲν γὰρ διαφέρει, δῆλον γὰρ
τὸ λεγόµενον). Ζητοῦµεν γὰρ τὸν
ἁπλῶς πολίτην καὶ µηδὲν ἔχοντα
τοιοῦτον

ἔγκληµα

διορθώσεως

δεόµενον, ἐπεὶ καὶ περὶ τῶν ἀτίµων
καὶ φυγάδων ἔστι τὰ τοιαῦτα καὶ

1

Είναι χρήσιµο να µάθουν οι µαθητές ότι εκτός από τις κοινωνικές οµάδες που αναφέρονται στο
απόσπασµα του σχολικού βιβλίου ήταν τα παιδιά και οι νέοι, οι γέροντες αλλά και άτοµα µε την
ιδιότητα του πολίτη που την έχαναν κάθε φορά που ένα πολίτευµα είχε συµφέρον να τους
αποµακρύνει από την ενεργό συµµετοχή. Σχετικά µε τους νέους, για παράδειγµα, ίσχυαν τα εξής:
Στην Αθήνα οι έφηβοι κατά το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους εγγράφονταν στους καταλόγους
των δηµοτών και λάµβαναν την πανοπλία, την λεγόµενη «ὅπλα ἱερά»· µετά από διετή άσκηση
(µορφή ζωής που αντιστοιχεί στη σηµερινή στρατιωτική θητεία) εγγράφονταν πολῖται.
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διαπορεῖν καὶ λύειν. Πολίτης δ’

εξορίστων και αντιρρήσεις και λύσεις
διάφοροι να προσάγονται. Ο απολύτως δε
και απλώς πολίτης δι’ ουδενός άλλου
χαρακτηριστικού στοιχείου ορίζεται επί το
βέλτιστον, ή δια του ότι µετέχει της
δικαστικής κρίσεως και της αρχής.

ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται
µᾶλλον ἢ τῷ µετέχειν κρίσεως καὶ
ἀρχῆς.

Ἀριστοτέλης, Πολιτικά, 1275a – 1275 b 21. (Μετάφραση: Π. Λεκατσάς)
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