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Το πολίτευμα της Δημοκρατίας 
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Θέμα : η υφή και η ποιότητα της συνταγματικής δημοκρατίας στηρίζεται 

στην ισότητα, δηλαδὴ στις > ισονομία, ισηγορία (+ παρρησία), ισοπολιτεία. 

 

 

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ 

 Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ 

λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. Ἴσον 

γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης 

δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν 

τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ 

κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ 

ὁμοίους ἀμφοτέρους. Εἴπερ γὰρ 

ἐλευθερία μάλιστ’ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, 

καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ 

ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη μάλιστα, 

κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς 

πολιτείας ὁμοίως. Ἐπεὶ δὲ πλείων ὁ 

δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, 

ἀνάγκη δημοκρατίαν εἶναι ταύτην. Ἓν 

μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο. 
 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Δημοκρατία είναι αυτή που παίρνει το όνομά της 

από την όσο γίνεται πιο πιστή εφαρμογή της αρχής 

της ισότητας. Η ισότητα, σύμφωνα με τον νόμο 

αυτής της δημοκρατίας, συνίσταται στο ότι οι 

φτωχοί δεν έχουν περισσότερα δικαιώματα και 

προνόμια από τους πλούσιους· σε καμιά περίπτωση 

οι δύο αυτές ομάδες δεν είναι κυρίαρχες η μια της 

άλλης : και οι δύο είναι όμοιες. Γιατί αν είναι 

αλήθεια αυτό που υποστηρίζουν μερικοί, πως η 

ελευθερία και η ισότητα υπάρχουν κατά κύριο 

λόγο στην δημοκρατία, αυτό θα ήταν έτσι στον 

μέγιστο δυνατό βαθμό εκεί όπου οι πολίτες —δίχως 

καμιά εξαίρεση— συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο 

στην διακυβέρνηση. Από την στιγμή που ο λαός 

(ο δήμος) είναι η πλειοψηφία και οι αποφάσεις της 

πλειοψηφίας είναι αυτό που τελικά επικρατεί, το 

πολίτευμα αυτό δεν μπορεί παρά να είναι 

δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο είδος 

δημοκρατίας.  
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