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POURQUOI CEUX QUI GOUVERNENT ONT INTERET A LAISSER ENTENDRE DES 
VOIX D’OPPOSITION ET RESPECTER TOUTES LES CHARGES DE LA CITE 
 

Ἐπεὶ δὲ παντὶ δήµῳ τὸ κακόηθες καὶ φιλαίτιον ἔνεστι πρὸς τοὺς πολιτευοµένους, καὶ 
πολλὰ τῶν χρησίµων, ἂν µὴ στάσιν ἔχῃ µηδ’ ἀντιλογίαν, ὑπονοοῦσι πράττεσθαι 
συνωµοτικῶς, καὶ τοῦτο διαβάλλει µάλιστα τὰς ἑταιρείας καὶ φιλίας, ἀληθινὴν µὲν ἔχθραν ἢ 
διαφορὰν οὐδεµίαν ἑαυτοῖς ὑπολειπτέον, ὡς ὁ τῶν Χίων δηµαγωγός, ὄνοµα Δῆµος, οὐκ εἴα, 
τῇ στάσει κρατήσας, πάντας ἐκβάλλειν τοὺς ὑπεναντίους, « ὅπως, ἔφη, µὴ πρὸς τοὺς φίλους 
ἀρξώµεθα διαφέρεσθαι, τῶν ἐχθρῶν παντάπασιν ἀπαλλαγέντες » · τοῦτο µὲν γὰρ εὔηθες · 
ἀλλ’ ὅταν ὑπόπτως ἔχωσιν οἱ πολλοὶ πρός τι πρᾶγµα καὶ µέγα καὶ σωτήριον, οὐ δεῖ πάντας 
ὥσπερ ἀπὸ συντάξεως ἥκοντας τὴν αὐτὴν λέγειν γνώµην, ἀλλὰ καὶ δύο καὶ τρεῖς διαστάντας 
ἀντιλέγειν ἠρέµα τῶν φίλων, εἶθ’ ὥσπερ ἐξελεγχοµένους µετατίθεσθαι · συνεφέλκονται γὰρ 
οὕτω τὸν δῆµον, ὑπὸ τοῦ συµφέροντος ἄγεσθαι δόξαντες. Ἐν µέντοι τοῖς ἐλάττοσι καὶ πρὸς 
µέγα µηδὲν διήκουσιν, οὐ χεῖρόν ἐστι καὶ ἀληθῶς ἐᾶν διαφέρεσθαι τοὺς φίλους, ἕκαστον ἰδίῳ 
λογισµῷ χρώµενον, ὅπως περὶ τὰ κυριώτατα καὶ µέγιστα φαίνωνται πρὸς τὸ βέλτιστον οὐκ ἐκ 
παρασκευῆς ὁµοφρονοῦντες. 

Φύσει µὲν οὖν ἄρχων ἀεὶ πόλεως ὁ πολιτικóς, ὥσπερ ἡγεµὼν ἐν µελίτταις, καὶ τοῦτο 
χρὴ διανοούµενον ἔχειν τὰ δηµόσια διὰ χειρός · ἃς δ’ ὀνοµάζουσιν ἐξουσίας καὶ 
χειροτονοῦσιν ἀρχὰς µήτ’ ἄγαν διώκειν καὶ πολλάκις — οὐ γὰρ σεµνὸν οὐδὲ δηµοτικὸν ἡ 
φιλαρχία — µήτ’ ἀπωθεῖσθαι, τοῦ δήµου κατὰ νόµον διδόντος καὶ καλοῦντος · ἀλλὰ κἂν 
ταπεινότεραι τῆς δόξης ὦσι, δέχεσθαι καὶ συµφιλοτιµεῖσθαι. Δίκαιον γὰρ ὑπὸ τῶν µειζόνων 
κοσµουµένους ἀρχῶν ἀντικοσµεῖν τὰς ἐλάττονας, καὶ τῶν µὲν βαρυτέρων, οἷον στρατηγίας 
Ἀθήνησι καὶ πρυτανείας ἐν Ῥόδῳ καὶ βοιωταρχίας παρ’ ἡµῖν, ὑφίεσθαί τι καὶ παρενδιδόναι 
µετριάζοντα, ταῖς δὲ µικροτέραις ἀξίωµα προστιθέναι καὶ ὄγκον, ὅπως µήτε περὶ ταύτας 
εὐκαταφρόνητοι µήτ’ ἐπίφθονοι περὶ ἐκείνας ὦµεν. 

Εἰσιόντα δ’ εἰς ἅπασαν ἀρχὴν οὐ µόνον ἐκείνους δεῖ προχειρίζεσθαι τοὺς λογισµοὺς 
οὓς ὁ Περικλῆς αὑτὸν ὑπεµίµνησκεν ἀναλαµβάνων τὴν χλαµύδα, « Πρόσεχε, Περίκλεις · 
ἐλευθέρων ἄρχεις, Ἑλλήνων ἄρχεις, πολιτῶν Ἀθηναίων », ἀλλὰ κἀκεῖνο λέγειν πρὸς ἑαυτόν · 
« Ἀρχόµενος ἄρχεις, ὑποτεταγµένης πόλεως ἀνθυπάτοις, ἐπιτρόποις Καίσαρος. » 
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