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18η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
 

Η αρχή της πλειοψηφίας 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ : Ἀριστοτέλους, Πολιτικὰ Γ 6, 3-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα : Μέσα στην γενική διερεύνηση του θέματος «ποιοι πρέπει να έχουν 

την εξουσία στο κράτος», ο Αριστοτέλης εξετάζει «αν πρέπει να κυβερνούν 

την πόλη οι πολλοί και όχι τελικά οι λίγοι και άριστοι» (υπερασπιστής της 

συλλογικής εξουσίας). 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις 

ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον 

εἶναι μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 

ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν 

ἂν λέγεσθαι καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν 

τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. Τοὺς γὰρ 

πολλούς, ὧν ἕκαστός ἐστιν οὐ 

σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται 

συνελθόντας εἶναι βελτίους 

ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς 

σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ 

δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης 

χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ 

ὄντων ἕκαστον μόριον ἔχειν 

ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ 

γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα 

ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα 

καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 

αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη 

καὶ τὴν διάνοιαν. Διὸ καὶ 

κρίνουσιν ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ 

τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν 

ποιητῶν· ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι 

μόριον, πάντα δὲ πάντες. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Η άποψη ότι την εξουσία στην πόλη πρέπει 

μάλλον να τήν ασκεί το πλήθος παρά 

οι άριστοι που είναι λίγοι, νομίζω ότι 

μπορεί να συζητηθεί —με το νόημα ότι 

είναι μια άποψη που παρουσιάζει, βέβαια, 

κάποιες δυσκολίες, περιέχει όμως ίσως και 

κάποια αλήθεια. Για το πλήθος μπορεί 

κανείς να πει τούτο : Το κάθε επιμέρους 

άτομο μπορεί να μην είναι τίποτε το 

αξιόλογο, ενωμένοι όμως όλοι μαζί είναι 

ενδεχόμενο να είναι, όχι σαν άτομα αλλά 

σαν σύνολο, καλύτεροι από εκείνους —

όπως ακριβώς τα δείπνα που γίνονται με 

την συνεισφορά πολλών είναι καλύτερα 

από εκείνα που γίνονται με έξοδα ενός 

μόνο ανθρώπου. Πολλοί καθώς είναι, ο 

καθένας διαθέτει ένα μόριο αρετής και 

φρόνησης, και έτσι, ενωμένοι οι πολλοί 

γίνονται, κατά κάποιον τρόπο, ένας 

άνθρωπος με πολλά πόδια, με πολλά χέρια 

και με πολλές αισθήσεις —και με ανάλογη, 

βέβαια, αρετή και εξυπνάδα. Γι' αυτό και οι 

πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα 

τα έργα της μουσικής και των ποιητών : Ο 

ένας κρίνει ένα μέρος, ο άλλος ένα άλλο, 
και όλοι μαζί το σύνολο.  
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ΑΞΟΝΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ 

 

Α. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΕΝΑΝΤΙ 

ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΓΩΝ + ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ (ΠΡΩΤΗ ΣΕΙΡΑ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΚΩΝ : Στο πλήθος 

συναθροίζεται η φρόνηση και η αρετή όλων των πολιτών, και γι’ αυτό το πλήθος 

υπερέχει καθενός ατόμου. Τα παραδείγματα που φέρει, για να τό αιτιολογήσει, 

είναι αντλημένα από τις υλικές απολαύσεις, την μυθολογία και την κρίση των 

δραματικών αγώνων). 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ : ΑΦΕΝΟΣ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΚΑΠΟΙΟ ΜΟΡΙΟ ΑΡΕΤΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΗΣΗΣ,  ΑΦΕΤΕΡΟΥ ΤΟ 

ΠΛΗΘΟΣ ΝΑ ΜΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΑΝ ΜΑΖΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ 

ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. 

 

Γ. ΟΙ ΛΙΓΟΙ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ (ΑΡΙΣΤΟΙ) ΔΕΝ ΑΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ, 

ΑΛΛΑ ΑΞΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΛΗΘΟΣ. 

 

 

 

            


