
  

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η 

Η κατοχή της εξουσίας δεν 
εγγυάται την ευτυχία



  

Ξενοφῶντος, Ἱέρων 4.6-9
  Εἰ δὲ σὺ οἴει ὡς πλείω ἔχων τῶν ἰδιωτῶν κτήματα ὁ τύραννος 

διὰ τοῦτο καὶ πλείω ἀπ’ αὐτῶν εὐφραίνεται, οὐδὲ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, ὦ Σιμωνίδη, ἀλλ’ ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ οὐχ ὅταν 
ἰδιωτῶν γένωνται κρείττονες, τοῦτ’ αὐτοὺς εὐφραίνει, ἀλλ’ 
ὅταν τῶν ἀνταγωνιστῶν ἥττους, τοῦτ’ αὐτοὺς ἀνιᾷ, οὕτω καὶ 
ὁ τύραννος οὐχ ὅταν τῶν ἰδιωτῶν πλείω φαίνηται ἔχων, τότ’ 
εὐφραίνεται, ἀλλ’ ὅταν ἑτέρων τυράννων ἐλάττω ἔχῃ, τούτῳ 
λυπεῖται· τούτους γὰρ ἀνταγωνιστὰς ἡγεῖται αὑτῷ τοῦ 
πλούτου εἶναι. Οὐδέ γε θᾶττόν τι γίγνεται τῷ τυράννῳ ἢ τῷ 
ἰδιώτῃ ὧν ἐπιθυμεῖ. Ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης οἰκίας ἢ ἀγροῦ ἢ 
οἰκέτου ἐπιθυμεῖ, ὁ δὲ τύραννος ἢ πόλεων ἢ χώρας πολλῆς ἢ 
λιμένων ἢ ἀκροπόλεων ἰσχυρῶν […]. Ἀλλὰ μέντοι καὶ 
πένητας ὄψει οὐχ οὕτως ὀλίγους τῶν ἰδιωτῶν ὡς πολλοὺς 
τῶν τυράννων. Οὐ γὰρ τῷ ἀριθμῷ οὔτε τὰ πολλὰ κρίνεται 
οὔτε τὰ ὀλίγα, ἀλλὰ πρὸς τὰς χρήσεις· ὥστε τὰ μὲν 
ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανὰ πολλά ἐστι, τὰ δὲ τῶν ἱκανῶν 
ἐλλείποντα ὀλίγα. Τῷ οὖν τυράννῳ τὰ πολλαπλάσια ἧττον 
ἱκανά ἐστιν εἰς τὰ ἀναγκαῖα δαπανήματα ἢ τῷ ἰδιώτῃ. 



  

 Αν, όμως, εσύ νομίζεις

ότι δήθεν ο τύραννος,

επειδή έχει περισσότερα αγαθά 
από τους απλούς πολίτες,

   γι’ αυτό και από αυτά 
ικανοποιείται περισσότερο,

  ούτε αυτό είναι έτσι, Σιμωνίδη.

        Εἰ δὲ σὺ οἴει 

ὡς ὁ τύραννος ἔχων πλείω 
κτήματα τῶν ἰδιωτῶν 

διὰ τοῦτο καὶ ἀπ’ αὐτῶν 
εὐφραίνεται πλείω,

οὐδὲ τοῦτο ἔχει οὕτως, ὦ 
Σιμωνίδη,



  

Αλλά, όπως ακριβώς οι αθλητές,

όταν είναι ανώτεροι από τους 
απλούς <μη γυμνασμένους> 
πολίτες

αυτό δεν τους ικανοποιεί,

αλλά, όταν (είναι) κατώτεροι από 
τους αντίπαλους συναθλητές 
τους,   αυτό τους ενοχλεί,

    ἀλλ’ ὥσπερ οἱ ἀθληταὶ

  ὅταν γένωνται 
κρείττονες ἰδιωτῶν,

τοῦτο οὐχ εὐφραίνει 
αὐτοὺς

ἀλλ’ ὅταν ἥττους τῶν 
ἀνταγωνιστῶν,

τοῦτ’ αὐτοὺς ἀνιᾷ,



  

οὕτω καὶ ὁ τύραννος
ὅταν φαίνηται ἔχων 

πλείω τῶν ἰδιωτῶν,
οὐχ εὐφραίνεται τότε,
ἀλλ’ ὅταν ἔχῃ ἐλάττω 

ἑτέρων τυράννων,
τούτῳ λυπεῖται.

έτσι και ο τύραννος,
όταν είναι φανερό ότι έχει 

περισσότερα από τους 
απλούς πολίτες,

 δεν ικανοποιείται τότε,
αλλά όταν έχει λιγότερα από 

άλλους τυράννους,
εξαιτίας αυτού στενοχωριέται.



  

ἡγεῖται γὰρ τούτους εἶναι 
ἀνταγωνιστὰς αὑτῷ 
τοῦ πλούτου.

Οὐδέ γε τῷ τυράννῳ 
γίγνεταί τι

ὧν ἐπιθυμεῖ
θᾶττον ἢ τῷ ἰδιώτῃ.

Γιατί θεωρεί αυτοί ότι 
είναι αντίπαλοί του 
στον πλούτο.

Ούτε, βέβαια, ο τύραννος 
αποκτά κάτι

από όσα επιθυμεί
γρηγορότερα από τον 

απλό πολίτη.



  

Ὁ μὲν γὰρ ἰδιώτης ἐπιθυμεῖ 
οἰκίας ἢ ἀγροῦ ἢ οἰκέτου,

ὁ δὲ τύραννος ἢ πόλεων

ἢ πολλῆς χώρας ἢ λιμένων ἢ 
ἰσχυρῶν ἀκροπόλεων […].

Γιατί ο απλός πολίτης 
επιθυμεί σπίτι ή χωράφι ή 
δούλο του σπιτιού,

ο τύραννος, όμως, (επιθυμεί) 
ή πόλεις,ή μεγάλη χώρα

 ή λιμάνια ή ισχυρές 
ακροπόλεις.



  

Ἀλλὰ μέντοι ὄψει καὶ 
πένητας

οὐχ οὕτω πολλούς τῶν 
ἰδιωτῶν

ὡς πολλοὺς τῶν 
τυράννων.

Οὐ γὰρ κρίνεται οὔτε τὰ 
πολλὰ οὔτε τὰ ὀλίγα

τῷ ἀριθμῷ,
ἀλλὰ πρὸς τὰς χρήσεις.

Αλλά, όμως, θα δεις και 
φτωχούς

όχι τόσο πολλούς ανάμεσα 
στους απλούς πολίτες,

όσο πολλούς ανάμεσα στους 
τυράννους.

Γιατί δεν κρίνονται ούτε τα 
πολλά ούτε τα λίγα

με βάση το πλήθος,
αλλά με βάση τη 

χρησιμότητά – 
αναγκαιότητά τους.



  

ὥστε πολλά μὲν ἐστί τὰ 
ὑπερβάλλοντα τὰ ἱκανά,

ὀλίγα δὲ τὰ ἐλλείποντα τῶν 
ἱκανῶν.

Τῷ οὖν τυράννῳ
τὰ πολλαπλάσια ἧττον ἱκανά 

ἐστίν εἰς τὰ ἀναγκαῖα
δαπανήματα
ἢ τῷ ἰδιώτῃ.

Επομένως, πολλά είναι όσα 
ξεπερνούν τα επαρκή,

λίγα, όμως, είναι όσα 
υπολείπονται από τα 
επαρκή.

Για τον τύραννο, λοιπόν,
τα πολύ περισσότερα είναι 

λιγότερο επαρκή για τις 
αναγκαίες δαπάνες του,

παρά για τον απλό πολίτη.



  

• Πριν δεκατέσσερα χρόνια, η Χάιντεμαρί Σβέρμερ από τη Γερμανία, 
δασκάλα και ψυχοθεραπεύτρια, αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή 
της. Έδωσε το σπίτι της με όλο του το περιεχόμενο κράτησε τα 
απολύτως απαραίτητα και σταμάτησε να χρησιμοποιεί χρήματα. 
Ήθελε να αποδείξει ότι ένας άλλος τρόπος ζωής είναι εφικτός. Η 
πρόταση της είναι μια ζωή απαλλαγμένη από τη λογική του 
χρήματος που βασίζεται σε ανταλλαγές, την προσφορά εργασίας 
αντί για πληρωμές, την συντροφικότητα και την αλληλεγγύη.

•
Η βραβευμένη Νορβηγίδα σκηνοθέτης Line Halvorsen 
παρακολουθεί την Χάϊντεμαρί στην καθημερινότητα της, που είναι 
αφιερωμένη στην διδασκαλία της θεωρίας της για μια ζωή χωρίς 
χρήματα. Έτσι η Χ. Σβέρμερ διαρκώς ταξιδεύει, αποκτά νέες 
γνωριμίες και εμπειρίες παραδίδοντας διαλέξεις, δίνοντας 
συνεντεύξεις και εμπνέοντας τη δημιουργία ομάδων πρωτοβουλίας 
που με την σειρά τους οραματίζονται μια ζωή χωρίς χρήματα. Μια 
ζωή που μοιάζει να είναι ειδυλλιακή όμως αποτελεί κάθε μέρα μια 
δοκιμασία για τα όρια της αλλά και τις σχέσεις με τους γύρω της, την 
οικογένεια της και τους φίλους της. 



  

• Άφραγκος όχι επειδή έτσι τo έφερε η 
καταραμένη η οικονομική κρίση αλλά από 
δική του επιλογή, ο Μαρκ Μπόιλ σταμάτησε 
να χρησιμοποιεί χρήματα κάποια στιγμή του 
2008. Σήμερα, κοντά δυο χρόνια μετά, ο 
31χρονος Βρετανός παραμένει ταπί κι όχι 
απλά ψύχραιμος αλλά πανευτυχής.

•

Ο Μπόιλ, απόφοιτος οικονομικού 
πανεπιστημίου και άλλοτε διευθυντής σε 
επιχειρήσεις, πλέον ζει σε ένα τροχόσπιτο 
κοντά στον πόλη του Μπρίστολ. Τα τρόφιμά 
του τα καλλιεργεί ο ίδιος σε μια οργανική 
φάρμα στην οποία εργάζεται ως εθελοντής 
τρεις ημέρες την εβδομάδα (σημειώνεται πως 
ο 31χρονος δεν καταναλώνει ούτε κρέας ούτε 
ζωικά προϊόντα). Το φαγητό του το ετοιμάζει 
σε ένα φούρνο με ξύλα και το ηλεκτρικό του 
ρεύμα το εξασφαλίζει με τη βοήθεια ενός 
ηλιακού ταμπλό.

•

Με την πολύτιμη συνδρομή της ηλιακής 
ενέργειας φορτίζει και τον φορητό 
ηλεκτρονικό του υπολογιστή ενώ έχει ακόμη 
και κινητό τηλέφωνο αλλά μόνο για 
εισερχόμενες κλήσεις. Όσο για τα λοιπά 
καθημερινά, τα δόντια του τα πλένει όχι με 
οδοντόπαστα αλλά με ένα μείγμα από κόκαλα 
σουπιάς και μάραθο, και τα ρούχα του στο 
χέρι με ένα αυτοσχέδιο απορρυπαντικό 
φτιαγμένο από ξηρούς καρπούς.
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