
ΠΛΑΤΩΝ

ΤΥΡΑΝΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ ΚΑΙ ΤΥΡΑΝΝΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Λίγα εἰσαγωγικά
Ὁ Πλάτων, στὴν Πολιτεία του, κάνει λόγο γιὰ τὸ τέλος τῆς ἰδανικῆς δίκαιης πόλης.

Θεωρεῖ ὅτι, ὅπως ὅλα τὰ δημιουργήματα τοῦ ἀνθρώπου, ὑπόκειται κι αὐτὴ σὲ ἀναγκα-
στικὴ φθορά. Ἡ κοινωνία ποὺ θὰ ἀντικαταστήσει ἀρχικὰ τὴν δίκαιη πολιτεία θὰ εἶναι ἡ
τιμοκρατία στὴν ὁποία τὰ στρατιωτικὰ ἐπιτεύγματα θὰ εἶναι οἱ κύριες πηγὲς κοινωνικῆς
καταξίωσης. Ἡ ἀνάγκη ἐμπλοκῆς σὲ πολέμους γιὰ τὴν αὔξηση τοῦ ὑλικοῦ πλούτου τῶν
ἀκατάλληλων πλέον φυλάκων θὰ ἀναγάγει τὰ στρατιωτικὰ ζητήματα στὰ πλέον σημα-
ντικὰ τῆς πόλης. Ἡ τιμοκρατία ἔτσι θὰ μετατραπεῖ σὲ ὀλιγαρχία, μιὰ κοινωνία ὅπου ὁ
πλοῦτος θὰ εἶναι τὸ μέτρο τῶν πάντων. Τὸ χάσμα ἀνάμεσα στοὺς πλούσιους καὶ τοὺς
φτωχοὺς θὰ μεγαλώσει, οἱ φτωχοὶ θὰ ἐπαναστατήσουν καὶ ἡ ὀλιγαρχία θὰ ἐκφυλιστεῖ σὲ
δημοκρατία. Ὅμως ἡ ὑπερβολικὴ ἐπιθυμία γιὰ ἰσότητα καὶ ἐλευθερία θὰ ἐκφυλιστεῖ μὲ
τὴν σειρά της σὲ ἀσυδοσία καὶ  ἀναρχία.  Οἱ  ἄνθρωποι θὰ ἀναζητήσουν ἕναν ἰσχυρὸ
ἡγέτη ἱκανὸ νὰ ἐπαναφέρει τὴν τάξη. Ἡ διαφθορὰ μέσω τῆς ἰσχύος θὰ μετατρέψει τὸν
ἡγέτη αὐτὸν σὲ τύραννο. Ἡ τυραννία εἶναι τὸ τελικὸ στάδιο τοῦ πολιτικοῦ αὐτοῦ ἐκφυ-
λισμοῦ.

[562b]  Ἄραγε ἡ τυραννίδα δὲν γεννιέται ἀπὸ τὴ δημοκρατία κατὰ κάποιον τρόπο
ὅπως καὶ ἡ δημοκρατία ἀπὸ τὴν ὀλιγαρχία; [...] Ποιό πράγμα, κατὰ τὴ γνώμη σου, ὁρίζει
ἡ δημοκρατία ὡς τὸ ἀγαθό; 

Τὴν ἐλευθερία, εἶπα. Γιατὶ σὲ μιὰ πόλη μὲ δημοκρατικὸ πολίτευμα [c] ] αὐτὸ θὰ ἀκού-
σεις ὅτι εἶναι τὸ πιὸ ὄμορφο πράγμα σ’ αὐτὴν καὶ ὅτι γιὰ  τοῦτο  ἡ πόλη αὐτὴ εἶναι ἡ
μόνη, στὴν ὁποία ἀξίζει νὰ ζεῖ ἕνας ἄνθρωπος ἀπὸ τὴ φύση του ἐλεύθερος. 
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Πράγματι, εἶπε, λέγεται αὐτὸ καὶ μάλιστα κατὰ κόρον.
Δὲν συμβαίνει λοιπόν, κι αὐτὸ ἀκριβῶς πήγαινα νὰ πῶ, ἡ ἀπληστία τῆς ἐλευθερίας

καὶ ἡ παραμέληση ὅλων τῶν ἄλλων νὰ ὁδηγεῖ καὶ αὐτὸ τὸ πολίτευμα στὴν ἀνατροπὴ καὶ
νὰ προετοιμάζει τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν τυραννίδα;

Μὲ ποιόν τρόπο; ρώτησε.
Ὅταν, θαρρῶ, μιὰ πολιτεία μὲ δημοκρατικὸ πολίτευμα, διψασμένη γιὰ ἐλευθερία, [d]]

τύχει νὰ ἔχει ἐπικεφαλῆς της κακοὺς ἀρχιτρίκλινους καὶ μεθύσει ἀπὸ τὴν ἀσυγκέραστη
ἐλευθερία περισσότερο ἀπ’ ὅσο πρέπει, τότε, ἄν οἱ ἄρχοντές της δὲν θὰ εἶναι πάρα πολὺ
καλόβολοι  καὶ  δὲν  θὰ ἀφήσουν μεγάλη ἐλευθερία,  ἡ  πολιτεία  τοὺς  τιμωρεῖ  κατηγο-
ρώντας τους πὼς τάχα εἶναι στυγεροὶ κι ἔχουν ὀλιγαρχικὸ φρόνημα. [...] Κι ἡ ἀναρχία,
φίλε μου, θὰ τρυπώσει τότε καὶ στὰ σπίτια τῶν πολιτῶν καὶ στὸ τέλος θὰ μπολιάσει
ἀκόμη καὶ τὰ ζῶα.

Πῶς τὸ ἐννοοῦμε, ρώτησε, αὐτό;
Νά ἔτσι, εἶπα· ὁ πατέρας, γιὰ παράδειγμα, συνηθίζει νὰ γίνεται ἴσος κι ὅμοιος μὲ τὸ

παιδὶ καὶ νὰ φοβᾶται τοὺς γιούς του, κι ὁ γιὸς ἴσος κι ὅμοιος μὲ τὸν πατέρα, καὶ οὔτε νὰ
ντρέπεται τοὺς γονεῖς του οὔτε νὰ τοὺς φοβᾶται, γιὰ νὰ εἶναι πλέρια ἐλεύθερος· κι ὁ
μέτοικος πάλι νὰ ἐξισώνεται [563a] ] μὲ τὸν πολίτη καὶ ὁ πολίτης μὲ τὸν μέτοικο, καὶ τὸ
ἴδιο κι ὁ ξένος. [...] Ὁ δάσκαλος φοβᾶται, μὲ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, τοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς
χαϊδολογάει, κι οἱ μαθητὲς πάλι δὲν δίνουν στοὺς δασκάλους τους καμία σημασία, τὸ
ἴδιο καὶ σ’ ἐκείνους ποὺ τοὺς ἐπιτηροῦν· καὶ γενικῶς οἱ νέοι ἀντιγράφουν τὴ συμπεριφο-
ρὰ τῶν γεροντοτέρων καὶ παραβγαίνουν μαζί τους στὰ λόγια καὶ στὶς πράξεις, ἐνῶ ἀπὸ
τὴν ἄλλη οἱ γέροι συναγελάζονται μὲ τοὺς νέους, ἀστειεύονται καὶ χαριεντίζονται [b]
μαζί τους καὶ προσπαθοῦν νὰ μιμοῦνται τὰ φερσίματα τῶν νέων γιὰ νὰ μὴ δίνουν τὴν
ἐντύπωση πὼς εἶναι δυσάρεστοι καὶ καταπιεστικοί. 

[...] Ἡ ἴδια ἀρρώστια, ποὺ χτύπησε τὸ ὀλιγαρχικὸ πολίτευμα καὶ τὸ ἀφάνισε, χτυπάει,
μὲ μεγαλύτερη ἔνταση καὶ περισσότερη δύναμη λόγω τῆς ἀχαλίνωτης ἐλευθερίας, καὶ τὴ
δημοκρατία, καὶ τὴν ὑποδουλώνει. Γιατὶ πραγματικὰ κάθε ὑπερβολὴ γυρίζει, συνήθως,
στὸ ἐντελῶς ἀντίθετό της,  κι  αὐτὸ ἰσχύει  γιὰ τὸν καιρό,  γιὰ τὰ [564a] a] ]  φυτά,  γιὰ τὰ
σώματα καὶ προπάντων γιὰ τὰ πολιτεύματα. Ἔτσι, ἡ ὑπερβολικὴ ἐλευθερία φαίνεται ὅτι
δὲν γυρίζει σὲ τίποτε ἄλλο παρὰ σὲ ὑπερβολικὴ δουλεία γιὰ τὸν πολίτη καὶ γιὰ τὴν πόλη.

Πολὺ εὔλογο.
Εὔλογα ἔτσι, εἶπα, ἡ τυραννία δὲν ἔχει τὴν ἀφετηρία της σὲ κανένα ἄλλο πολίτευμα

παρὰ στὴ δημοκρατία: ἀπὸ τὴν πιὸ ἀχαλίνωτη, θαρρῶ, ἐλευθερία, στὴν πιὸ μεγάλη καὶ
πιὸ ἄγρια δουλεία.

[565c] ] […] Κι ὁ λαὸς δὲν συνηθίζει νὰ βάζει πάντοτε κάποιον γιὰ ἀρχηγό του, πολὺ
πιὸ ψηλὰ ἀπ’ ὅλους, κι αὐτὸν τὸν κάποιον νὰ τὸν συντηρεῖ καὶ νὰ τὸν κάνει παντοδύνα-
μο; 

Ναί, τὸ συνηθίζει.
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[d]] Τοῦτο, ἑπομένως, εἶπα ἐγώ, εἶναι φανερό, ὅτι δηλαδὴ κάθε φορὰ ποὺ ξεφυτρώνει
ἕνας τύραννος, ὁ τύραννος αὐτὸς ἔχει τὶς ρίζες του στὸν ἀρχηγικὸ ρόλο του καὶ πουθενὰ
ἀλλοῦ.

[576c] ] […] Ἑπομένως, εἶπα ἐγώ [ὁ Σωκράτης], ὅποιος τυχὸν φαίνεται πὼς εἶναι ὁ πιὸ
ἐλεεινός, αὐτὸς δὲν θὰ φανεῖ πὼς εἶναι κι ὁ πιὸ ἀξιολύπητος; Κι ὅποιος θὰ ἀσκήσει τὴν
τυραννικὴ ἐξουσία μὲ τὸν πιὸ αὐταρχικὸ τρόπο καὶ γιὰ περισσότερο χρόνο ἀπὸ τοὺς ἄλ-
λους, αὐτὸς δὲν θὰ ἀποδειχτεῖ πὼς εἶναι στ’ ἀλήθεια ὁ πιὸ ἀξιολύπητος καὶ γιὰ τὸ μεγα-
λύτερο χρονικὸ διάστημα, ἀδιάφορο τί γνώμη ἔχει ὁ κόσμος σχετικὰ μὲ αὐτό; 

Εἶναι ἀναπόφευκτο, εἶπε [ὁ Γλαύκων], νὰ συμβαίνει ἔτσι.
Τότε λοιπόν, εἶπα ἐγώ, ὁ τυραννικὸς ἄνθρωπος δὲν θὰ παρουσιάζει ὁμοιότητες μὲ τὴν

πόλη ποὺ ἔχει τυραννικὸ πολίτευμα κι ὁ δημοκρατικὸς μὲ τὴν πόλη ποὺ ἔχει δημοκρα-
τία, καὶ δὲν θὰ συμβαίνει τὸ ἴδιο καὶ μὲ τοὺς ἄλλους;

Ἀσφαλῶς.
Ἑπομένως ὅπως σχετίζεται τὸ ἕνα πολίτευμα μὲ τὸ ἄλλο ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν

εὐδαιμονία, ἔτσι ἀκριβῶς δὲν σχετίζονται καὶ οἱ ἀντίστοιχοι ἀτομικοὶ χαρακτῆρες;
Ἔχεις καμιὰ ἀμφιβολία;
Ποιά σχέση, ἑπομένως, ὑπάρχει ὡς πρὸς τὴν ἀρετὴ ἀνάμεσα σὲ μιὰ πόλη ποὺ τὴν κυ-

βερνάει ἕνας τύραννος καὶ σὲ μιὰ πόλη βασιλευόμενη σὰν αὐτὴ ποὺ περιγράψαμε στὴν
ἀρχή; 

Πρόκειται, εἶπε, γιὰ ἐντελῶς ἀντίθετες καταστάσεις: ἡ μία εἶναι ἡ καλύτερη ἀπ’ ὅλες
τὶς πόλεις, ἡ ἄλλη ἡ χειρότερη. [...]

[577c] ]  Ἐμπρὸς  λοιπόν,  εἶπα· δὲς  τὸ  ζήτημα  ἔτσι.  Φέρνοντας  στὸ  νοῦ  σου  τὴν
ὁμοιότητα ποὺ ὑπάρχει ἀνάμεσα στὴν πόλη καὶ στὸν ἀντίστοιχο ἀνθρώπινο χαρακτήρα,
ἐξέτασέ τα τοῦτα τὰ δύο σημεῖο πρὸς σημεῖο καὶ λέγε μου τὶς καταστάσεις καὶ τοῦ ἑνὸς
καὶ τοῦ ἄλλου. [...] Γιὰ νὰ ἀρχίσουμε, εἶπα ἐγώ, ἀπὸ τὴν πόλη: Μιὰ πόλη ποὺ διατελεῖ
ὑπὸ τυραννικὸ καθεστὼς θὰ τὴν χαρακτήριζες ἐλεύθερη ἤ ὑπόδουλη; 

Ὑπόδουλη, εἶπε, ὅσο δὲν πάει ἄλλο.
Καὶ βέβαια στὴν πόλη αὐτὴ βλέπεις νὰ ὑπάρχουν καὶ δυνάστες καὶ ἐλεύθεροι.
Βλέπω, εἶπε· ἐλεύθερους βέβαια κάτι λίγους· σχεδὸν τὸ σύνολο ὅμως σ’ αὐτήν, καὶ

μάλιστα τὸ ἐκλεκτότερο τμῆμα της, βρίσκεται σὲ κατάσταση ἐξευτελιστικῆς καὶ ἄθλιας
δουλείας. [...]

[d]]  Ἀφοῦ λοιπόν, εἶπα, συμβαίνει νὰ εἶναι ὁ ἄνθρωπος ὅμοιος μὲ τὴν πόλη, δὲν θὰ
ὑπάρχει ὑποχρεωτικὰ καὶ σὲ  ἐκεῖνον ἡ ἴδια κατάσταση πραγμάτων, καὶ δὲν θά’ ναι ἡ
ψυχή του γεμάτη ἀπὸ περισσὴ δουλεία καὶ ἀνελευθερία, καὶ ὅ,τι ἐκλεκτότερο ὑπῆρχε
μέσα στὴν ψυχή του δὲν θὰ διατελεῖ τώρα σὲ κατάσταση δουλείας, ἐνῶ ἕνα μικρὸ κομ-
μάτι της, καὶ μάλιστα τὸ πιὸ ἐλεεινὸ καὶ τὸ πιὸ μανιασμένο, θὰ ἐξουσιάζει δεσποτικά;

Ὑποχρεωτικά, εἶπε. 
Τότε; Θὰ ἰσχυριστεῖς πὼς εἶναι ἐλεύθερη αὐτὴ ἡ ψυχὴ ἤ δούλη;
Δούλη, ἐννοεῖται.
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Μιὰ πόλη ὅμως ὑπόδουλη ποὺ τὴν κυβερνάει ἕνας τύραννος ἔχει τὴν παραμικρὴ δυ-
νατότητα νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ θέλει; 

Δὲν τὴν ἔχει.
[e]  Συνεπῶς καὶ μιὰ ψυχὴ ποὺ τὴν κυβερνάει ἕνας τύραννος ἐλάχιστη δυνατότητα

ἔχει νὰ κάνει αὐτὸ ποὺ θὰ θελήσει – γιὰ νὰ μιλήσουμε γιὰ τὴν ψυχὴ ὡς ὁλότητα· ἀπενα-
ντίας, καθὼς θὰ τὴν σέρνει βίαια τὸ κεντρὶ τοῦ μανιασμένου πόθου, δὲν θὰ εἶναι πάντα
ὅλο ἀναστάτωση καὶ τύψεις;

Ἀμφιβάλλεις; 
Καὶ τί θὰ εἶναι κατανάγκην ἡ πόλη μὲ τὸ τυραννικὸ καθεστώς: πλούσια ἤ φτωχή; 
Φτωχή. 
[578a] ]  Και ἡ ψυχή, ἑπομένως, ἡ τυραννικὴ θὰ εἶναι κατανάγκη φτωχὴ κι αὐτὴ καὶ

ἄπληστη πάντα. 
Ἔτσι, εἶπε.
Κι ἀκόμη, μιὰ τέτοια πόλη κι ἕνας τέτοιος ἄνθρωπος δὲν θὰ εἶναι ἄραγε κατανάγκη

γεμάτοι φόβο; 
Ναί, πολύ.
Κλαυθμοὺς καὶ ὀδυρμοὺς καὶ στεναγμοὺς καὶ πόνους φαντάζεσαι ὅτι θὰ μπορέσεις

νὰ βρεῖς περισσότερους σὲ καμιὰ ἄλλη πόλη; 
Μὲ κανέναν τρόπο.
[....] Γιὰ τὸν ἄνθρωπο ὅμως τὸν τυραννικὸ τί λὲς βλέποντας τὰ ἴδια ἀκριβῶς πράγμα-

τα;
Ὅτι εἶναι, εἶπε, ὁ πιὸ ἀξιολύπητος ἀπ’ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους.
Ὡς πρὸς αὐτό, εἶπα ἐγώ, δὲν ἔχεις δίκιο. Δὲν νομίζω, εἶπα, ὅτι εἶναι αὐτὸς ὁ πιὸ δυ-

στυχισμένος.
Τότε ποιός εἶναι; 
[c] ]  Αὐτός, εἶπα ἐγώ, ὁ ὁποῖος ἔχοντας φύση τυραννικοῦ ἀνθρώπου δὲν θὰ ζήσει τὴ

ζωὴ ἑνὸς ἁπλοῦ ἰδιώτη ἀλλὰ θὰ ἔχει τὴν ἀτυχία – κάποια συμφορὰ θὰ τὰ φέρει ἔτσι τὰ
πράγματα – νὰ γίνει τύραννος. [...] Ἀλλὰ γιὰ πράγματα σὰν κι αὐτὰ δὲν εἶναι σωστὸ νὰ
κάνουμε ὑποθέσεις μὰ πρέπει νὰ ἐξετάζουμε πάρα πολὺ προσεκτικά, μὲ λογικὴ σκέψη,
τὴν κατάσταση αὐτῶν τῶν δύο ἀτόμων. Ἡ διερεύνηση αὐτὴ ἀφορᾶ ὅ,τι πιὸ σημαντικὸ
ὑπάρχει: ποιά ζωὴ εἶναι καλὴ καὶ ποιά ὄχι! [...] Κάνοντας συγκρίσεις μὲ πλούσιους ἰδι-
ῶτες – μὲ ἕναν-ἕναν χωριστὰ – ποὺ ζοῦν στὶς πόλεις καὶ ἔχουν πολλοὺς δούλους. Γιατὶ
οἱ ἄνθρωποι αὐτοὶ παρουσιάζουν τὴν ἑξῆς ὁμοιότητα μὲ τοὺς τυράννους: ἐξουσιάζουν
καὶ αὐτοὶ πολλούς· οἱ τύραννοι βέβαια ἐξουσιάζουν μεγαλύτερο πλῆθος.

Ναί, μεγαλύτερο.
Θὰ ξέρεις, φαντάζομαι, ὅτι οἱ πλούσιοι αὐτοὶ ἄνθρωποι ζοῦν ἀδείλιαστα καὶ δὲν φο-

βοῦνται τοὺς δούλους· ἔτσι; 
Τί θὰ εἶχαν νὰ φοβηθοῦν;
Τίποτα, εἶπα· ἀντιλαμβάνεσαι ὅμως γιατί; 
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Ναί· γιατὶ ὅλη ἡ πόλη συμπαραστέκεται στὸν κάθε ἰδιώτη.
[e] Ἔξοχα, εἶπα. Ἄν ὅμως ὑποθέσουμε ὅτι κάποιος θεὸς ἔπαιρνε ἀπὸ τὴν πόλη ἕναν

ἀπὸ τοὺς πλουσίους της ποὺ θὰ εἶχε πενήντα δούλους ἤ καὶ περισσότερους, καὶ τὸν πή-
γαινε, αὐτόν, τὴ γυναίκα του, τὰ παιδιά του, μὲ ὅλη τὴν ἄλλη περιουσία του καὶ τοὺς
δούλους σὲ μιὰ ἐρημιά, ὅπου κανένας ἐλεύθερος πολίτης δὲν ἐπρόκειτο νὰ τρέξει νὰ τὸν
βοηθήσει, φαντάζεσαι τί φόβος –καὶ πόσος!– θὰ κυρίευε τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ γιὰ τὸν ἑαυ-
τό του γιὰ τὰ παιδιά του, γιὰ τὴ γυναίκα του, μήπως κι οἱ δοῦλοι τοὺς ἀφανίσουν; [579a] ]
Δὲν θὰ ἀναγκαζόταν τότε κάποιους ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δούλους νὰ τοὺς καλοπιάνει, νὰ
τοὺς δίνει ὑποσχέσεις πολλές, ἀκόμη καὶ νὰ τοὺς ἀπελευθερώνει, χωρὶς νὰ ἔχει καμιὰ
ὑποχρέωση νὰ τὸ κάνει, καὶ δὲν θὰ καταντοῦσε ὁ ἴδιος νὰ γίνει κόλακας τῶν ὑπηρετῶν
του;  

Θὰ ἀναγκαζόταν νὰ τὸ κάνει, εἶπε, διαφορετικὰ θά ’ταν χαμένος.
Κι ἄν ὑποθέσουμε, εἶπα, ὅτι ὁ θεὸς τοῦ ἔστελνε γείτονες πολλοὺς νὰ κατοικήσουν

ἐκεῖ τριγύρω, οἱ ὁποῖοι δὲν θὰ ἀνέχονταν νὰ θέλει κάποιον ἄλλο γιὰ δοῦλο του ἀλλὰ
ὅπου ἔβρισκαν κανέναν τέτοιο θὰ τὸν τιμωροῦσαν μὲ τὶς πιὸ φρικτὲς τιμωρίες; 

[b] Στὴν περίπτωση αὐτή, εἶπε φαντάζομαι ὅτι θὰ ἦταν ἀκόμη χειρότερη ἡ θέση του,
ἔτσι περικυκλωμένος ἀπὸ ἐχθροὺς καὶ μόνο.

Ἄραγε σὲ μιὰ τέτοια φυλακὴ δὲν εἶναι ἁλυσοδεμένος ὁ τύραννος, ποὺ ἀπὸ τὴ φύση
του εἶναι ὅπως τὸν ἔχουμε περιγράψει,  γεμάτος πολλοὺς καὶ κάθε λογῆς φόβους καὶ
πόθους; Καὶ ἐνῶ ἡ ψυχή του λαχταράει,  μόνος αὐτὸς ἀπ’ ὅλους στὴν πόλη δὲν μπορεῖ
οὔτε ἕνα ταξίδι νὰ κάνει πουθενά οὔτε νὰ χαρεῖ ἕνα θέαμα ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ οἱ ἄλλοι
ἐλεύθεροι ἄνθρωποι ἐπιθυμοῦν, ἀλλὰ ζεῖ τὸν περισσότερο καιρὸ κλεισμένος, σὰν γυναί-
κα, μέσα στὸ σπίτι [c] ]  φθονώντας τοὺς ἄλλους πολίτες, ἄν κάποιος ἀπὸ αὐτοὺς ταξι-
δέψει σὲ ξένους τόπους καὶ δεῖ κάτι ἀξιοθέατο. Τοὺς καρποὺς αὐτῶν τῶν κακῶν πραγ-
μάτων τοὺς γεύεται περισσότερο ὁ ἄνθρωπος – ἐννοῶ αὐτὸν ποὺ τώρα δὰ ἐσὺ τὸν χαρα-
κτήρισες ὡς τὸν πιὸ ἀξιολύπητο – ὁ ὁποῖος, ἐνῶ δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ κυβερνήσει σωστὰ
τὸν ἑαυτό του, δὲν θὰ ζεῖ ὡς ἁπλὸς ἰδιώτης ἀλλὰ κάποια συγκυρία θὰ τὰ φέρει ἔτσι ὥστε
νὰ γίνει τύραννος, καὶ ἐνῶ δὲν εἶναι ἱκανὸς νὰ κυριαρχήσει πάνω στὸν ἴδιο του τὸν ἑαυ-
τό, θὰ ἐπιχειρήσει νὰ κυβερνάει ἄλλους, ὅπως θὰ συνέβαινε ἄν κάποιος μὲ ἀρρωστη-
μένο σῶμα καὶ ἀνήμπορος νὰ ἔχει τὸν ἔλεγχο τοῦ ἑαυτοῦ του δὲν θὰ ἀποτραβιόταν στὴν
ἰδιωτικὴ σφαίρα του ἀλλὰ [d]] θὰ ἀναγκαζόταν νὰ περνάει τὴ ζωή του κατεβαίνοντας σὲ
ἀγῶνες μὲ ἄλλους καὶ δίνοντας μάχες.

[...] Σταλήθεια, ἑπομένως, ἔστω κι ἄν κάποιοι δὲν τὸ παραδέχονται, ὁ πραγματικὸς
τύραννος εἶναι καὶ πραγματικὰ δοῦλος, ἀναγκασμένος νὰ χαϊδολογάει καὶ νὰ ὑπηρετεῖ,
[e] ἕνας κόλακας τῶν πιὸ ἐλεεινῶν ἀνθρώπων, ὁ ὁποῖος δὲν μπορεῖ οὔτε τόσο δὰ νὰ ἱκα-
νοποιήσει τὶς ἐπιθυμίες του ἀλλὰ ἀντιθέτως, ἅμα ξέρει κανεὶς νὰ κοιτάξει ὁλόκληρη  τὴν
ψυχή του, εἶναι φανερὸ πὼς τοῦ λείπουν ἐντελῶς ἕνα σωρὸ πράγματα καὶ πὼς εἶναι
πραγματικὰ φτωχός, γεμάτος φόβο σὲ ὅλη του τὴ ζωή, ὅλο σφαδασμοὺς καὶ ὀδύνες, ἄν
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τωόντι ἡ κατάστασή του μοιάζει μὲ τὴν πόλη τὴν ὁποία ἐξουσιάζει. Ἀλλὰ τῆς μοιάζει·
δὲν εἶναι ἔτσι;

Καὶ πολὺ μάλιστα, εἶπε.
[580a] ] Κι ἐκτὸς ἀπὸ τοῦτο θὰ τὸν φορτώσουμε ἀκόμη τὸν ἄνθρωπο αὐτὸ καὶ μὲ ὅσα

εἴπαμε πρωτύτερα, ὅτι δηλαδὴ κατανάγκη, λόγω τῆς ἐξουσίας ποὺ θὰ ἔχει στὰ χέρια του,
θὰ εἶναι, καὶ θὰ γίνεται ἀκόμη περισσότερο ἀπ’ ὅτι ἦταν πρωτύτερα, φθονερός, δόλιος,
ἄδικος, χωρὶς φίλους, χωρὶς ἱερὸ καὶ ὅσιο, ἕνα δοχεῖο ποὺ θὰ δέχεται καὶ θὰ καλλιεργεῖ
κάθε λογῆς κακία, καὶ ποὺ ἐξαιτίας ὅλων αὐτῶν θὰ εἶναι πρωτίστως ὁ ἴδιος δυστυχι-
σμένος, ἀλλὰ καὶ πηγὴ δυστυχίας, ἔπειτα, γιὰ τοὺς γύρω του.

Κανένας νουνεχὴς ἄνθρωπος, εἶπε, δὲν θά ’χει ἀντίρρηση σὲ ὅσα λές. 
      

Πηγή: Πλάτων, Πολιτεία, Μτφρ. Ν. Μ. Σκουτερόπουλου 
Ἐπιλογὴ ἀποσπασμάτων [562b-580a]b-580a]]
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