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ΕΝΟΣΘΣΑ 11 (Α, 1,1) : Θ πόλθ είναι θ τελειότερθ μορφι κοινωνίασ 

 

ἐπειδὴ πᾶςαν πόλιν ὁρῶμεν κοινωνίαν τινὰ οὖςαν καὶ πᾶςαν 

κοινωνίαν ἀγακοῦ τινοσ ἕνεκεν ςυνεςτθκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι 

δοκοῦντοσ ἀγακοῦ χάριν πάντα πράττουςι πάντεσ), δῆλον ὡσ 

πᾶςαι μὲν ἀγακοῦ τινοσ ςτοχάηονται,  

μάλιςτα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ παςῶν κυριωτάτθ καὶ 

πάςασ περιέχουςα τὰσ ἄλλασ. αὕτθ δ' ἐςτὶν ἡ καλουμένθ πόλισ καὶ 

ἡ κοινωνία ἡ πολιτική. 
 
1. Ο ΟΡΙΜΟ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πόλισ».  
Σ’ αυτό το κείμενο ο Αριςτοτζλθσ μασ δίνει τον οριςμό τθσ ζννοιασ «πόλισ». Θ «πόλισ», λοιπόν, είναι μια μορφι 

ανϊτερθσ κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ («ἡ παςῶν κυριωτάτθ»), που εμπεριζχει όλεσ τισ άλλεσ («πάςασ περιζχουςα 

τὰσ ἄλλασ»), και αποβλζπει ςτο ανϊτερο από όλα τα αγακά («τοῦ κυριωτάτου πάντων»). Είναι δε «ἡ κοινωνία 

ἡ πολιτικι».  
Στον οριςμό αυτό μποροφμε να διακρίνουμε το προςεχζσ γζνοσ (genus proximum) τθσ ζννοιασ «πόλισ» και τθν 
ειδοποιό διαφορά τθσ (specifica differentia). Συγκεκριμζνα, το προςεχζσ τθσ γζνοσ, δθλαδι θ ευρφτερθ 

κατθγορία ςτθν οποία εντάςςεται θ ζννοια, είναι ο όροσ «κοινωνία» («κοινωνίαν τινα οὖςαν»), ενϊ θ 
ειδοποιόσ διαφορά τθσ, δθλαδι το ιδιαίτερο εκείνο γνϊριςμα που τθ διαφοροποιεί από τισ όμοιζσ τθσ ζννοιεσ, 
είναι το αγακό ςτο οποίο αποβλζπει. Ειδικότερα, το αγακό ςτο οποίο αποβλζπει, που είναι θ ευδαιμονία των 
πολιτϊν, είναι το ανϊτερο από όλα τα αγακά των άλλων κοινωνιϊν και μ’ αυτό θ «πόλισ» επιδιϊκει το 
ςυμφζρον του ςυνόλου των πολιτϊν. Αντίκετα, οι άλλεσ μορφζσ κοινωνίασ επιδιϊκουν ζνα επιμζρουσ αγακό 
για το ςυμφζρον των μελϊν τουσ.  
Ο Αριςτοτζλθσ επιςφραγίηει τον οριςμό τθσ ζννοιασ «πόλισ» με τον χαρακτθριςμό πολιτικι κοινωνία, δθλαδι 
τθν οργανωμζνθ πολιτειακά κοινωνία θ οποία ζχει αυτάρκεια, αυτονομία, ελευκερία, κεςμοφσ και πολίτευμα. 
Αφορά, λοιπόν, θ πόλθ τθ γνωςτι για τον αρχαίο ελλθνικό κόςμο πόλθ-κράτοσ.  
 
2. Ο ΟΡΟ «κοινωνία». 

Ο όροσ «κοινωνία» προζρχεται από το ριμα «κοινωνῶ» που ςτα αρχαία ελλθνικά ςθμαίνει μοιράηομαι ι κάνω 
κάτι μαηί με άλλουσ. Ζτςι, με τον όρο αυτό νοείται μια ομάδα ανκρϊπων που ςυνυπάρχουν και ςυνεργάηονται 
αποβλζποντασ - θ κακεμιά ξεχωριςτά - ςτθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ για τα μζλθ τθσ ςκοποφ, ενόσ επιμζρουσ 

ςυμφζροντοσ («ἀγακοῦ τινοσ ἕνεκεν ςυνεςτθκυῖαν»). Αυτοί, για παράδειγμα, που πολεμοφν μαηί επιδιϊκουν 
τον πλοφτο, τθ νίκθ ι τθν κατάκτθςθ μιασ πόλθσ, οι ναυτικοί ζχουν ςτόχο τθν απόκτθςθ χρθμάτων, και κάτι 
ανάλογο ςυμβαίνει ςε όςουσ ανικουν ςε μια φυλι ι ςε ζνα διμο. Οι επιμζρουσ αυτζσ κοινωνίεσ αποτελοφν, 

για τον Αριςτοτζλθ, μόρια τθσ πολιτικισ κοινωνίασ, εμπεριζχονται δθλαδι ςε αυτι («ἡ παςῶν κυριωτάτθ καὶ 

πάςασ περιζχουςα τὰσ ἄλλασ»), και τισ τοποκετεί ςε υποδεζςτερθ από αυτι κζςθ, αφοφ θ πολιτικι κοινωνία 
δε ςτοχεφει ςτο ειδικό κατά περίπτωςθ ςυμφζρον, ςτο ςυμφζρον τθσ ςτιγμισ, ι ςτο ςυμφζρον μιασ ομάδασ 
ανκρϊπων, αλλά ς’ ζνα ανϊτερο αγακό («κυριωτάτου πάντων»), δθλαδι ςτθν ευδαιμονία του ςυνόλου των 

πολιτϊν, που αφορά «ἅπαντα τὸν βίον». Ο Αριςτοτζλθσ ςτα «Θκικά Νικομάχεια» είχε χαρακτθρίςει το 

υπζρτατο αυτό αγακό με τθν ζκφραςθ «τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγακῶν».  
 
3. ΣΟ ΑΝΩΣΕΡΟ ΑΓΑΘΟ ΣΟ ΟΠΟΙΟ ΣΟΧΕΤΕΙ Θ «πόλισ»: Θ ΕΤΔΑΙΜΟΝΙΑ. 
Με τθ φράςθ «κυριωτάτου πάντων» ο Αριςτοτζλθσ εννοεί το υπζρτατο αγακό ςτο οποίο αποβλζπει θ «πόλισ», 
δθλαδι τθν ευδαιμονία του ςυνόλου των πολιτϊν. Θ ανωτερότθτα αυτοφ του αγακοφ αποδεικνφει και τθν 
ανωτερότθτα τθσ ίδιασ τθσ πόλθσ ζναντι των άλλων κοινωνιϊν. Με άλλα λόγια, εφόςον θ πόλθ είναι θ 
«κυριωτάτθ» όλων των κοινωνιϊν, και το αγακό ςτο οποίο ςτοχεφει είναι το «κυριϊτατον» όλων των άλλων 
αγακϊν.  

Ιδθ ςτθν ειςαγωγι των «Θκικϊν Νικομαχείων» είδαμε τισ ερμθνείεσ που ζδωςαν ςτον όρο «εὐδαιμονία» 
διάφοροι φιλόςοφοι, όπωσ και τθν ερμθνεία του Αριςτοτζλθ ςτο ομϊνυμο ζργο. Αρχικά, λοιπόν, θ λζξθ 

«εὐδαιμονία» (< εὖ + δαίμων) ςιμαινε τθν εφνοια του κείου, κάτι που δίνεται δθλαδι ςτον άνκρωπο από το 
κεό. Αργότερα, για το περιεχόμενο τθσ ίδιασ λζξθσ μίλθςε ο Θράκλειτοσ και ο Δθμόκριτοσ. Σφμφωνα με αυτοφσ, 
θ κατάκτθςθ τθσ ευδαιμονίασ εξαρτάται από τον ίδιο τον άνκρωπο και τισ ενζργειζσ του. Σφμφωνα με τον 
Αριςτοτζλθ, θ ευδαιμονία δεν είναι κατάςταςθ, αλλά διαρκισ ενζργεια τθσ ψυχισ με τουσ κανόνεσ τθσ τζλειασ 
αρετισ.  

Μελετϊντασ, λοιπόν, όλεσ τισ παραπάνω απόψεισ παρατθροφμε ότι ο όροσ «εὐδαιμονία» αφορά τον θκικό βίο 
του ανκρϊπου. Για τον Αριςτοτζλθ, όμωσ, ο όροσ αυτόσ ζχει από τθ μια θκικό περιεχόμενο και αφορά τον 

τόχοσ όλων των κοινωνιϊν είναι θ 
επίτευξθ κάποιου αγακοφ. 
 
 
τόχοσ τθσ πόλθσ - κράτουσ είναι το 
ανϊτερο αγακό. 
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άνκρωπο ωσ άτομο και από τθν άλλθ είναι και ο προοριςμόσ τθσ πόλθσ, που αφορά τον άνκρωπο ωσ πολίτθ. Ο 
άνκρωποσ δθλαδι κα κατακτιςει με τισ θκικζσ ενζργειζσ του τόςο τθν ατομικι ευδαιμονία όςο και τθν 
ευδαιμονία μζςα ςτα πλαίςια τθσ πόλθσ ςυνυπάρχοντασ αρμονικά με τουσ άλλουσ πολίτεσ και ενεργϊντασ ωσ 
πολίτθσ. Υπό τθν ζννοια αυτι, οι πράξεισ του είναι πολιτικζσ πράξεισ, κακϊσ ενεργεί ωσ μζλοσ τθσ πολιτικισ 
κοινωνίασ, και ζχουν πολιτικζσ ςυνζπειεσ, εφόςον οδθγοφν ςτθν ευδαιμονία του πολιτικοφ ςυνόλου. Θ άποψθ 
αυτι διατυπϊνεται ξεκάκαρα από τον ίδιο τον Αριςτοτζλθ ςτο ζβδομο βιβλίο των «Ρολιτικϊν» του, όπου 
αναφζρει ότι θ ευδαιμονία του κάκε ανκρϊπου ξεχωριςτά ςυμπίπτει με τθν ευδαιμονία τθσ πόλθσ. Ζτςι, 
επιβεβαιϊνεται θ άποψθ ότι θ θκικι φιλοςοφία είναι μζροσ τθσ πολιτικισ φιλοςοφίασ (βλζπε ειςαγωγι 
«Ρολιτικϊν», ςελίδα 178 ςχολικοφ εγχειριδίου).  
 
4. Θ ΣΕΛΕΟΛΟΓΙΚΘ ΘΕΩΡΘΘ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πόλισ» ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. 
Στο κείμενο εντοπίηονται οριςμζνεσ φράςεισ που αποδεικνφουν ότι ο Αριςτοτζλθσ εξετάηει τελεολογικά τθν 
ζννοια «πόλισ» κακϊσ και τισ άλλεσ μορφζσ κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ. Εξετάηει δθλαδι τα παραπάνω ςε ςχζςθ 
με το ςκοπό για τον οποίο υπάρχουν και τον οποίο προςπακοφν να επιτφχουν. Σφμφωνα με τθν τελεολογικι 
αντίλθψθ του φιλόςοφου, θ οποία ζχει αναλυκεί και ςε προθγοφμενεσ ενότθτεσ, κακετί ζχει δθμιουργθκεί για 
να επιτελζςει ζνα ςυγκεκριμζνο ςκοπό («τζλοσ») και να φτάςει ςτθν τελείωςθ, τθν ολοκλιρωςι του. Ζτςι και θ 
πολιτικι κοινωνία, όπωσ και κάκε κοινωνικι ομάδα, ςυςτάκθκε και υπάρχει για να επιτφχει ζνα ςτόχο. Ο 
ςτόχοσ μάλιςτα τθσ πολιτικισ κοινωνίασ είναι ο ανϊτεροσ, θ ευδαιμονία όλων των πολιτϊν τθσ. Συνδζει ςτο 
ςθμείο αυτό ο Αριςτοτζλθσ τον άνκρωπο-πολίτθ («πάντεσ») με τθν πόλθ, δθλαδι τθν επιδίωξθ του αγακοφ ωσ 
ςκοποφ όλων των ανκρϊπων με τθν επιδίωξθ του αγακοφ ωσ ςκοποφ τθσ πόλθσ.  
Συγκεκριμζνα, ς’ αυτό το κείμενο το «τελικό αίτιο» υποδθλϊνεται με τισ εξισ φράςεισ: 

 «πᾶςαν πόλιν ὁρῶμεν … καὶ πᾶςαν κοινωνίαν ἀγακοῦ τινοσ ἕνεκεν ςυνεςτθκυῖαν» και «πᾶςαι μὲν 

ἀγακοῦ τινοσ ςτοχάηονται», δθλαδι όλεσ οι κοινωνίεσ ζχουν ςυςτακεί για τθν επίτευξθ ενόσ ςκοποφ, του 
αγακοφ,  

 «τοῦ γὰρ εἶναι δοκοῦντοσ ἀγακοῦ χάριν πάντα πράττουςι πάντεσ», δθλαδι όλοι κάνουν τα πάντα για ζνα 
ςκοπό, το αγακό,  

 «μάλιςτα δὲ καὶ τοῦ κυριωτάτου πάντων ἡ παςῶν κυριωτάτθ», δθλαδι θ «πόλισ» που είναι ανϊτερθ 
μορφι κοινωνίασ ςτοχεφει ςτο ανϊτερο αγακό, δθλαδι τθν ευδαιμονία.  

 
5. Ο ΤΛΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΙ ΟΣΙ Θ ΠΟΛΘ ΕΙΝΑΙ Θ ΣΕΛΕΙΟΣΕΡΘ ΜΟΡΦΘ 
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΕΠΕΙ ΣΟ ΑΝΩΣΕΡΟ ΑΠΟ ΟΛΑ ΣΑ ΑΓΑΘΑ.  
Σε αντίκεςθ με τα «Θκικά Νικομάχεια», όπου ο Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποιοφςε γενικά επαγωγικοφσ 
ςυλλογιςμοφσ, παρατθροφμε ότι ς’ αυτι τθν ενότθτα κάνει χριςθ παραγωγικϊν ςυλλογιςμϊν. Ξεκινάει, 
δθλαδι, με μια γενικι πρόταςθ κι ζπειτα προχωρεί ςτθν εξζταςθ των επιμζρουσ περιπτϊςεων. Ζτςι, με τθν 

ζκφραςθ «πᾶςαν πόλιν» ξεκινά από τα γενικά και κζτει ςε οντολογικι προτεραιότθτα το ςφνολο, δθλαδι τθν 

πόλθ, ζναντι του ατόμου. Κατά βάκοσ πίςτευε ότι είναι «κατὰ φφςιν» να αναφερόμαςτε πρϊτα ςτα κοινά, ςτα 

γενικά κζματα και φςτερα να περνοφμε ςτα ειδικά, ςτα επιμζρουσ ηθτιματα («τὰ περὶ ἕκαςτον ἴδια»). 
Αξιοπρόςεκτο είναι ότι τθ μζκοδο αυτι που τθν ζβριςκε κατάλλθλθ για τθ μελζτθ και διερεφνθςθ των φυςικϊν 
φαινομζνων ο Αριςτοτζλθσ τθν εφάρμοςε και ςτθ μελζτθ πολιτικϊν κεμάτων. Αυτό υποδθλϊνει ότι 
ςυνελάμβανε όλα αυτά τα φαινόμενα (τα φυςικά και τα πολιτικά) ωσ όμοια.  

Επιπλζον, θ χριςθ του ριματοσ «ὁρῶμεν» υποδθλϊνει ότι ο φιλόςοφοσ ςτθρίηει τα λογικά του επιχειριματα 
ςτθν παρατιρθςθ τθσ αντικειμενικισ πραγματικότθτασ και ςτθν εμπειρία. Το ίδιο είχε κάνει και ςτθν 1θ 
ενότθτα των «Θκικϊν Νικομαχείων» με τα παραδείγματα τθσ πζτρασ και τθσ φωτιάσ. Τα επιχειριματα αυτά τα 
χρθςιμοποιεί για τθν προϊκθςθ τθσ ςκζψθσ του και για τθν εξαγωγι ςυμπεραςμάτων. Συνδφαηε τα 
χαρακτθριςτικά του κετικοφ επιςτιμονα με τθ κεωρθτικι φιλοςοφικι ςκζψθ. Αποδεικνφεται, δθλαδι, ότι ιταν 
εμπειρικόσ (κετικόσ) και όχι κεωρθτικόσ φιλόςοφοσ. 
 Ασ δοφμε όμωσ αναλυτικά τθν πορεία τθσ ςκζψθσ του:  
α) Αρχικά, χρθςιμοποιεί ζναν παραγωγικό ςυλλογιςμό, για να αποδείξει ότι θ «πόλισ» είναι μια μορφι 
κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ που αποβλζπει ςε ζνα αγακό.  
Ο ςυλλογιςμόσ του ζχει ωσ εξισ:  

1θ προκείμενθ: κάκε κοινωνία - μορφι κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ αποβλζπει ςε ζνα αγακό : «πᾶςαν κοινωνίαν 

ἀγακοῦ τινοσ ἕνεκεν ςυνεςτθκυῖαν»  

2θ προκείμενθ: θ πόλθ - κράτοσ είναι μια κοινωνία – μορφι κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ: «πᾶςαν πόλιν ὁρῶμεν 

κοινωνίαν τινὰ οὖςαν»  

υμπζραςμα: θ πόλθ - κράτοσ αποβλζπει ςε ζνα αγακό : «πᾶςαι μὲν ἀγακοῦ τινοσ ςτοχάηονται».  
β) Στθ ςυνζχεια, μ’ ζνα δεφτερο παραγωγικό ςυλλογιςμό καταλιγει ςτο ςυμπζραςμα ότι θ πόλθ - κράτοσ είναι 
ανϊτερθ μορφι κοινωνίασ που αποβλζπει ςτο ανϊτερο από όλα τα αγακά.  
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Ο ςυλλογιςμόσ του ζχει ωσ εξισ:  

1θ προκείμενθ: κάκε κοινωνία - μορφι κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ αποβλζπει ςε ζνα αγακό : «πᾶςαν κοινωνίαν 

ἀγακοῦ τινοσ ἕνεκεν ςυνεςτθκυῖαν»  
2θ προκείμενθ: θ πόλθ - κράτοσ είναι ανϊτερθ μορφι κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ, γιατί εμπεριζχει όλεσ τισ άλλεσ 

μορφζσ κοινωνίασ : «ἡ παςῶν κυριωτάτθ καὶ πᾶςασ περιζχουςα τὰσ ἄλλασ»  

υμπζραςμα: θ πόλθ - κράτοσ αποβλζπει ςτο ανϊτερο από όλα τα αγακά : «τοῦ κυριωτάτου πάντων»  
 
6. ΑΠΟΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ, ΣΟΤ ΠΛΑΣΩΝΑ ΚΑΙ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΓΙΑ ΣΘ ΤΓΚΡΟΣΘΘ ΣΘ ΠΟΛΘ.  
Θ κζςθ του Αριςτοτζλθ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ διαφοροποιείται από τισ κζςεισ του Ρρωταγόρα και του 
Ρλάτωνα.  
Ριο ςυγκεκριμζνα, άποψθ του Ρρωταγόρα, ςτον ομϊνυμο διάλογο που διδαχτικαμε, είναι ότι οι πόλεισ 

δθμιουργικθκαν «νόμῳ», από τθν ανάγκθ δθλαδι των ανκρϊπων να προςτατευτοφν από τα άγρια κθρία και 
να επιβιϊςουν.  
Ο Ρλάτωνασ υποςτιριηε ότι οι πόλεισ δθμιουργικθκαν επειδι οι άνκρωποι δεν είχαν αυτάρκεια και ζνιωκαν 
τθν ανάγκθ να βοθκοφν ο ζνασ τον άλλον.  
Ο Αριςτοτζλθσ, από τθν άλλθ, κεωροφςε ότι οι πόλεισ δθμιουργικθκαν από τθν ζμφυτθ τάςθ των ανκρϊπων 
να ςυνυπάρχουν με άλλουσ ανκρϊπουσ ςε κοινωνίεσ οργανωμζνεσ με πολίτευμα, κεςμοφσ και νόμουσ (ο 

άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικόν»).  
 
ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΗΑ ΣΘ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 
πόλισ: πόλθ, κωμόπολθ, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτθσ, ςυμπολίτθσ, πολιτικόσ, πολιτειακόσ, πολιτικάντθσ, 
πολιοφχοσ, πολιτευτισ, πολιτικοποίθςθ, πολιτικολογία, αντιπολίτευςθ, μεταπολίτευςθ, πολιτιςμόσ, 
πολιτιςμικόσ, απολίτιςτοσ, διαπολιτιςμικόσ  

ὁρῶμεν < ὁράω -ῶ: όραςθ, όραμα, ορατόσ, παρόραμα, πανόραμα, ενόραςθ, τθλεόραςθ, αόρατοσ, αδιόρατοσ, 
κεόρατοσ, διορατικόσ, οπι, όψθ, οπτικόσ, ςυνοπτικόσ, εποπτικόσ, κάτοπτρο, αντικατοπτριςμόσ, φποπτοσ, 
υποψία, αυτόπτθσ, αυτοψία, οφκαλμόσ, μζτωπο, πρόςωπο, προςωπίδα, παρωπίδα, ιδζα, ιδεολόγοσ, 
ιδεολογία, ιδανικόσ, κυρωρόσ  

κοινωνίαν < κοινωνζω -ῶ < κοινόσ: κοινό (το), κοινότθτα, κοινοτικόσ, κοινόβιο, κοινοποίθςθ, κοινοπραξία, 
κοινόχρθςτοσ, κοινοτοπία, κοινοβοφλιο, κοινοκτθμοςφνθ, κοινοπολιτεία, κοινωνικόσ, κοινωνικότθτα, 
κοινωνιολογία, ςυγκοινωνία, επικοινωνία, κοινωφελισ  

οὖςαν, εἶναι, ἐςτὶν < εἰμί: ον, παρόν(το), όντωσ, οντολογικόσ, οντολογία, ουςία, απουςία, παρουςία, εξουςία, 
περιουςία, περιουςιακόσ, ουςιαςτικόσ, ουςιϊδθσ, επουςιϊδθσ, ανοφςιοσ, ομοοφςιοσ, περιοφςιοσ  

ςυνεςτθκυῖαν < ς ὺν + ἵςταμαι: ςτάςθ, ςτάςιμοσ, ςταςιμότθτα, ςταςίδι, ςτατικόσ, ςτακερόσ, ςτακερότθτα, 
αςτάκεια, αςτακισ, ςτάκμθ, ςτακμόσ, ςτάκμευςθ, ςτάδιο, ςταυρόσ, ςταφρωςθ, ςτικοσ, επιςτικιοσ, ςτιλθ, 
ςτθλιτεφω, ςτιςιμο, ςτθτόσ, επιςτθτόσ, ιςτόσ, ςτφλοσ, ανάςταςθ, ανάςτθμα, αντίςταςθ, απόςταςθ, απόςτθμα, 
διάςταςθ, διάςτθμα, ζκςταςθ, ζνςταςθ, κατάςταςθ, παράςταςθ, παράςτθμα, ςυμπαράςταςθ, υπόςταςθ, 
ςφςταςθ, αποςταςία, ακαταςταςία, επιςταςία, ορκοςταςία, ορκοςτατικόσ, προςταςία, προςτατευτικόσ, 
ςυςτατικόσ, θλιοςτάςιο, μθχανοςτάςιο, αμαξοςτάςιο, προςτάτθσ, παραςτάτθσ, αποςτάτθσ, επιςτάτθσ, 
επαναςτάτθσ, ςυμπαραςτάτθσ, ανάςτατοσ, ακατάςτατοσ, καταςτατικό, ςτακεροποίθςθ, αντιςτάκμιςθ  

δοκοῦντοσ < δοκζω -ῶ: δόξα, δοξαςία, δοξαςτικόσ, δοξολογία, άδοξοσ, αιςιοδοξία, αιςιόδοξοσ, απαιςιοδοξία, 
απαιςιόδοξοσ, ζνδοξοσ, επίδοξοσ, παράδοξοσ, παραδοξολογία, επίδοξοσ, κενόδοξοσ, ματαιοδοξία, ματαιόδοξοσ, 
μιςαλλοδοξία, μιςαλλόδοξοσ, φιλοδοξία, φιλόδοξοσ, ορκόδοξοσ, δοκθςίςοφοσ, δόγμα, δογματικόσ, 
δογματιςμόσ, δογματικότθτα, δοκάνθ, δοκίμιο, δόκιμοσ, αδόκιμοσ, προςδοκία, προςδόκιμοσ, απροςδόκθτοσ, 
δοκιμαςία  
πράττουςι < πράττω: πράγμα, πραγματεία, πραγματικόσ, πραγματικότθτα, πραγματιςμόσ, πράγματι, 
πραγματοποίθςθ, πραγματογνϊμων, πραμάτεια, πράξθ, πρακτικόσ, πράκτορασ, πρακτορείο, ςφμπραξθ, 
διάπραξθ, αντίπραξθ, είςπραξθ, ειςπράκτορασ, απραξία, εχκροπραξία, κοινοπραξία, ζμπρακτοσ, άπρακτοσ, 
πραξικόπθμα, πραξικοπθματίασ, διαπραγμάτευςθ, αδιαπραγμάτευτοσ  

δῆλον < δθλόω -ῶ: διλωςθ, διαδιλωςθ, εκδιλωςθ, ςυνυποδιλωςθ, δθλωτικόσ, εκδθλωτικόσ, πρόδθλοσ, 
ζκδθλοσ, άδθλοσ, αδιλωτοσ, κατάδθλοσ (=ολοφάνεροσ), δθλαδι  
ςτοχάηονται < ςτόχοσ: ςτοχαςτισ, ςτοχαςτικόσ, ςτοχαςμόσ, ςτόχαςτρο, ευςτοχία, εφςτοχοσ, αςτοχία, άςτοχοσ, 
αςτόχαςτοσ, βακυςτόχαςτοσ, ςτόχευςθ, ςτοχοκεςία, ςτοχοποίθςθ  
κυριωτάτου < κφριοσ: κυρία, κυριότθτα, Κυριακι, κυριακάτικοσ, κυριαρχία, κυρίαρχοσ, κυρίευςθ, κυριολεξία, 
κυριολεκτικόσ, κφροσ, εγκυρότθτα, ζγκυροσ, άκυροσ, ακφρωςθ, επικφρωςθ  

καλουμζνθ < καλζομαι -οῦμαι: κλιςθ, κλθτικόσ, κλθτιρασ, κάλεςμα, ανάκλθςθ, ανακλθτόσ, μετάκλθςθ, 
μετακλθτόσ, αμετάκλθτοσ, ςφγκλθςθ, ςφγκλθτοσ, ςυγκλθτικόσ, ζκκλθςθ, εκκλθςία, ζγκλθςθ, εγκλθματίασ, 
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εγκλθματικόσ, εγκλθματολόγοσ, αυτόκλθτοσ, επίκλθςθ, παράκλθςθ, παρακλθτικόσ, πρόκλθςθ, προκλθτικόσ, 
πρόςκλθςθ, προςκλθτιριο, απρόςκλθτοσ  
 

ΕΝΟΣΘΣΑ 12θ (Α2, 5-6) : Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ «ΗΩΟΝ ΠΟΛΙΣΙΚΟΝ» 

 
Θ κοινωνικι οντότθτα που προιλκε από τθ ςυνζνωςθ περιςςότερων 
χωριϊν είναι θ πόλθ, μια κοινωνικι οντότθτα τζλεια, που μποροφμε 
να ποφμε ότι πζτυχε τελικά τθν φψιςτθ αυτάρκεια· ςυγκροτικθκε 
για να διαςφαλίηει τθ ηωι, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ υπάρχει για 
να εξαςφαλίηει τθν καλι ηωι. Θ πόλθ, επομζνωσ, είναι κάτι που 
ιρκε ςτθν φπαρξθ εκ φφςεωσ, όπωσ ακριβϊσ και οι πρϊτεσ 
κοινωνικζσ οντότθτεσ, αφοφ αυτι είναι το τζλοσ εκείνων κι αφοφ 
αυτό που λζμε φφςθ ενόσ πράγματοσ δεν είναι παρά θ μορφι που 
αυτό ζχει κατά τθ ςτιγμι τθσ τελείωςθσ, τθσ ολοκλιρωςισ του: αυτό 
δεν λζμε, πράγματι, πωσ είναι τελικά θ φφςθ του κάκε πράγματοσ, 
π.χ. του ανκρϊπου, του αλόγου ι του ςπιτιοφ, θ μορφι δθλαδι που 
το κάκε πράγμα ζχει όταν ολοκλθρωκεί θ εξελικτικι του πορεία; 
Επίςθσ: Ο τελικόσ λόγοσ για τον οποίο υπάρχει ζνα πράγμα είναι κάτι 
το ζξοχο, και θ αυτάρκεια είναι τελικόσ ςτόχοσ και, άρα, κάτι το 
ζξοχο.  
Πλα αυτά κάνουν φανερό ότι θ πόλθ ανικει ςτθν κατθγορία των 
πραγμάτων που υπάρχουν εκ φφςεωσ και ότι ο άνκρωποσ είναι ζνα 

ον προοριςμζνο από τθ φφςθ να ηει ςε πόλθ (πολιτικὸν ηῷον)· ο 
δίχωσ πόλθ άνκρωποσ (κζλω να πω: ο εκ φφςεωσ δίχωσ πόλθ 
άνκρωποσ, όχι ο δίχωσ πόλθ από κάποια τυχαία ςυγκυρία) ι είναι 
άνκρωποσ κατϊτερθσ ποιότθτασ ι είναι ζνα ον ανϊτερο από τον 
άνκρωπο· είναι ςαν εκείνον που ο Πμθροσ τον ςτόλιςε με τουσ 
χαρακτθριςμοφσ «άνκρωποσ δίχωσ ςόι, δίχωσ νόμουσ, δίχωσ 
ςπιτικό»· αυτόσ ο άνκρωποσ, ο δίχωσ πόλθ από τθ φφςθ του, είναι - 
τθν ίδια ςτιγμι- και άνκρωποσ που πακιάηεται με τον πόλεμο: είναι 
ςαν ζνα απομονωμζνο πιόνι ςτο παιχνίδι των πεςςϊν.  
 
 
1. Θ ΠΡΟΕΛΕΤΘ ΚΑΙ Ο ΣΟΧΟ ΣΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΝΣΟΣΘΣΩΝ (ΣΘ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΣΟΤ ΧΩΡΙΟΤ ΚΑΙ ΣΘ 
ΠΟΛΘ)  
Σφμφωνα με τισ διδαςκαλίεσ του Αριςτοτζλθ, υπάρχουν τρία είδθ κοινωνικϊν οντοτιτων ι διαφορετικά, 

ομάδων ςυνφπαρξθσ των ανκρϊπων : θ οικογζνεια («ὁ ο ἶκοσ, ἡ ο ἰκία»), το χωριό («ἡ κϊμθ») και θ πόλθ-

κράτοσ («ἡ πόλισ»). Οι κοινωνικζσ αυτζσ οντότθτεσ δθμιουργικθκαν «φφςει», κακϊσ ο άνκρωποσ είναι 
προοριςμζνοσ από τθ φφςθ να μθ μπορεί να υπάρξει μόνοσ του.  

Ρρϊτθ μορφι κοινωνικισ ςυμβίωςθσ αποτελοφςε θ οικογζνεια («ὁ ο ἶκοσ, ἡ ο ἰκία»), θ οποία ιταν το 
αποτζλεςμα τθσ φυςικισ αναγκαιότθτασ, του φυςικοφ «ςυνδυαςμοφ» του άρρενοσ και του κιλεοσ. Σκοπόσ τθσ 
ιταν θ ικανοποίθςθ των κακθμερινϊν βιοτικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου (ζνςτικτο αυτοςυντιρθςθσ) και θ 
διαιϊνιςθ του είδουσ (ζνςτικτο αναπαραγωγισ).  

Δεφτερθ ςτθ ςειρά ερχόταν το χωριό («ἡ κϊμθ»), θ κοινωνία που ςχθματίςτθκε με φυςικι εξζλιξθ από 

«πλείονασ οἰκίασ», από πολλζσ δθλαδι οικογζνειεσ. Αποτελεί τθν ανάπτυξθ τθσ οικογζνειασ και όχι κάτι 
διαφορετικό από αυτι. Σκοπόσ τθσ ιταν θ ικανοποίθςθ αναγκϊν ανϊτερων από τισ κακθμερινζσ. Τζτοιεσ ιταν 
θ ανάγκθ για τθν προςταςία από κινδφνουσ ι επικζςεισ, αλλά και οι υψθλότερεσ, πνευματικότερεσ ανάγκεσ 
του, όπωσ για παράδειγμα θ ανάγκθ για λατρεία του κείου ι για απόδοςθ δικαιοςφνθσ.  

Θ τρίτθ μορφι κοινωνικισ ςυμβίωςθσ ιταν θ πόλθ («ἡ πόλισ»), θ οποία αποτελοφςε υψθλότερο και ανϊτερο 
τφπο κοινωνίασ, γιατί ςχθματίςτθκε από τθ ςυνζνωςθ περιςςότερων χωριϊν, ςυνεπϊσ και οικογενειϊν. Ιταν 
δθλαδι φυςικι εξζλιξθ και ανάπτυξθ αυτϊν των πρϊτων μορφϊν κοινωνίασ, το «τζλοσ» αυτϊν, θ 
ολοκλθρωμζνθ, τζλεια κοινωνία, θ οποία ικανοποιοφςε τισ θκικζσ ανάγκεσ του ανκρϊπου. Σκοπόσ τθσ ιταν όχι 

μόνο το «ηῆν», θ επιβίωςθ, που και θ «κϊμθ» επεδίωκε και εξαςφάλιηε, αλλά το «εὖ ηῆν», δθλαδι θ 
ευδαιμονία, και το υπζρτατο αγακό τθσ αυτάρκειασ.  
Χρονικι προτεραιότθτα ςτο ςχθματιςμό αυτϊν των κοινωνιϊν ζχει θ οικογζνεια και ςτθ μακραίωνθ εξζλιξι 
τουσ θ πόλθ ζρχεται τελευταία χρονικά, αλλά αξιολογικά, όπωσ κα τονίςει ο φιλόςοφοσ ςτθν ενότθτα 13, ζχει 
προτεραιότθτα απζναντι ςτισ άλλεσ.   

Οι ςυλλογιςμοί που αποδεικνφουν ότι θ 
πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ  
 

 Θ προζλευςθ τθσ πόλθσ 

 Ο ςκοπόσ τθσ  

 Σα γνωρίςματά τθσ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Οι ςυλλογιςμοί που αποδεικνφουν ότι ο 

άνκρωποσ είναι εκ φφςεωσ «ηῷον 

πολιτικὸν» 
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2. Ο ΟΡΟ «αυτάρκεια»  

Θ λζξθ «αυτάρκεια» παράγεται από το επίκετο «αὐτάρκθσ», το οποίο είναι ςφνκετο από τθν αντωνυμία 

«αὐτὸσ» και το ριμα «ἀρκζω -ῶ». Θ ετυμολογία τθσ, λοιπόν, δθλϊνει αυτόν που αρκείται ςε όςα ζχει ο ίδιοσ, 
αυτόν που ηει άνετα από τθ δικι του μόνο περιουςία, επομζνωσ αυτόν που ζχει οικονομικι ανεξαρτθςία.  
Στα «Θκικά Νικομάχεια» ο Αριςτοτζλθσ είπε ότι χρθςιμοποιοφμε αυτι τθ λζξθ όταν κζλουμε να δθλϊςουμε 
πωσ κάτι είναι και μοναχό του τζλειο αγακό, ότι και μόνο του κάνει τθ ηωι άξια να τθ ηιςει κανείσ, ζχοντασ το 
αίςκθμα ότι δεν ζχει ανάγκθ από τίποτε άλλο.  
Στθν ενότθτα αυτι θ λζξθ «αυτάρκεια» αποδίδεται ςτθν πόλθ. Θ πόλθ, λοιπόν, χαρακτθρίηεται τζλεια, γιατί 
τίποτε άλλο δε χρειάηεται πζρα από αυτι ο πολίτθσ, αφοφ θ πόλθ είναι αυτάρκθσ, μπορεί δθλαδι και μόνθ τθσ 

να του χαρίςει το πιο μεγάλο αγακό, που είναι το «εὖ ηῆν», θ ευδαιμονία, θ καλι ηωι. Είναι θ απαραίτθτθ 
προχπόκεςθ, θ αναγκαία ςυνκικθ για τθν ικανοποίθςθ των πνευματικϊν και θκικϊν αναγκϊν του ανκρϊπου 
και ωσ εκ τοφτου για τθν ενάρετθ ηωι των μελϊν τθσ πόλθσ. Στθν «αυτάρκεια» εντοπίηεται και θ αξιολογικι, 
ποιοτικι υπεροχι τθσ πόλθσ ζναντι των άλλων κοινωνιϊν. Θ αυτάρκεια, λοιπόν, τθσ πόλθσ και θ ευδαιμονία τθσ 
είναι δφο ζννοιεσ απόλυτα ταυτόςθμεσ. Μια πόλθ, λοιπόν, είναι αυτάρκθσ:  
αν θ γεωγραφικι τθσ κζςθ τθσ εξαςφαλίηει άφκονα τα υλικά αγακά και τθ βοθκά ςτθν εμπορικι τθσ ανάπτυξθ,  

 αν ζχει τισ απαραίτθτεσ αμυντικζσ δυνατότθτεσ,  

 αν διακζτει ςφςτθμα χρθςτισ διοίκθςθσ και απονομισ τθσ δικαιοςφνθσ,  

 αν είναι ανεξάρτθτθ ι δε χρειάηεται εξωτερικι βοικεια, για να καλφψει τισ υλικζσ, θκικζσ, πνευματικζσ 
και κοινωνικζσ τθσ ανάγκεσ.  
 
3. ΝΕΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΟΡΙΜΟ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πόλισ»  
Στθν 11θ ενότθτα ο Αριςτοτζλθσ μασ ζδωςε τον οριςμό τθσ ζννοιασ «πόλισ» κάνοντασ αναφορά ςτα εξισ 
γνωρίςματά τθσ:  

 κάκε πόλθ είναι ζνα είδοσ κοινωνικισ ςυνφπαρξθσ («πᾶςαν πόλιν οὖςαν κοινωνίαν τινα»),  

 είναι ανϊτερθ από όλεσ τισ κοινωνίεσ και εμπεριζχει όλεσ τισ άλλεσ («ἡ παςῶν κυριωτάτθ καὶ 

περιζχουςα πάςασ τὰσ ἄλλασ»),  

 επιδιϊκει το ανϊτερο από όλα τα αγακά («μάλιςτα τοῦ κυριωτάτου πάντων»).  
Σ’ αυτι τθν ενότθτα κα μασ δϊςει ακόμα μερικά γνωρίςματα τθσ πόλθσ, που ςυμπλθρϊνουν τον οριςμό τθσ:  

 θ πόλθ είναι μια κοινωνικι οντότθτα τζλεια,  

 πζτυχε τθν φψιςτθ αυτάρκεια,  

 ςυγκροτικθκε για να διαςφαλίηει τθ ηωι, υπάρχει για να εξαςφαλίηει τθν καλι ηωι εκ φφςεωσ. 
 Ζτςι, λοιπόν, ζνασ πιο ολοκλθρωμζνοσ οριςμόσ τθσ κα περιελάμβανε τα ακόλουκα: θ πόλθ είναι μια τζλεια 
μορφι κοινωνικισ οντότθτασ, που υπάρχει εκ φφςεωσ και προιλκε από τθ ςυνζνωςθ άλλων κοινωνικϊν 
οντοτιτων, τισ οποίεσ εμπεριζχει. Είναι ανϊτερθ από όλεσ τισ άλλεσ, γιατί είναι το τζλοσ τουσ, θ εξζλιξθ, θ 
ολοκλιρωςι τουσ. Αποβλζπει ςτο ανϊτερο από όλα τα αγακά, αφοφ ςυγκροτικθκε για να διαςφαλίηει τθ ηωι 
των ανκρϊπων, ςτθν πραγματικότθτα όμωσ υπάρχει για να εξαςφαλίηει τθν καλι ηωι τουσ πετυχαίνοντασ τθν 
φψιςτθ αυτάρκεια, που είναι κάτι το άριςτο.   
 
4. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΦΡΑΕΙ ΣΟΤ ΚΕΙΜΕΝΟΤ ΠΟΤ ΕΚΦΡΑΗΟΤΝ ΣΘΝ ΣΕΛΕΟΛΟΓΙΚΘ ΑΝΣΙΛΘΨΘ ΚΑΙ ΚΕΨΘ ΣΟΤ 
ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ  
Ιδθ ςτα «Θκικά Νικομάχεια» αλλά και ςτθν 11θ ενότθτα των «Ρολιτικϊν» μιλιςαμε για τθν τελεολογικι 
αντίλθψθ, με βάςθ τθν οποία ςυγκροτείται θ ςκζψθ του Αριςτοτζλθ και ςε αυτι τθν ενότθτα. Σφμφωνα με 
αυτι κάκε ον είναι προοριςμζνο από τθ φφςθ να επιτελζςει ζνα ςυγκεκριμζνο ςτόχο («τζλοσ»). Ο άνκρωποσ, 
για παράδειγμα, είναι προοριςμζνοσ από τθ φφςθ να ηει ςε πόλεισ. Θ ολοκλιρωςθ των κοινωνικϊν οντοτιτων 
είναι θ πόλθ «αφοφ αυτι είναι και το τζλοσ εκείνων». Αλλά και θ ολοκλιρωςθ, το τζλοσ του ανκρϊπου, είναι θ 
πολιτικι του ταυτότθτα. Σζλοσ, λοιπόν, είναι ο ςτόχοσ, θ ςτιγμι τθσ ακμισ, τθσ τελείωςθσ, τθσ ολοκλιρωςθσ. Θ 
πορεία προσ τθν κατάκτθςθ αυτοφ του ςτόχου ονομάηεται εντελζχεια. Ο ςτόχοσ, λοιπόν, τθσ πόλθσ είναι να 
διαςφαλίςει τθ ηωι και ςυγκεκριμζνα τθν καλι ηωι («ςυγκροτικθκε για να διαςφαλίηει τθ ηωι, υπάρχει για να 
εξαςφαλίηει τθν καλι ηωι εκ φφςεωσ»). Άλλοι όροι που ςχετίηονται με τθν τελεολογικι αντίλθψθ και 
εντοπίηονται ςε αυτι τθν ενότθτα είναι:  

 Φφςθ: είναι θ μορφι που παίρνει κάκε ον όταν ολοκλθρωκεί θ εξελικτικι του πορεία και φτάςει ςτθ 
ςτιγμι τθσ τελείωςθσ («φφςθ ενόσ πράγματοσ δεν είναι παρά θ μορφι που αυτό ζχει τθ ςτιγμι τθσ τελείωςθσ, 
τθσ ολοκλιρωςισ του»).  

 Σζλειοσ: θ ολοκλιρωςθ του εξελικτικοφ κφκλου, το τζλοσ τθσ εξζλιξθσ, θ οποία όμωσ δεν οδθγεί ςε μια 
τελικι φκορά αλλά ςε μια τελικι ολοκλιρωςθ. Για παράδειγμα, θ πόλθ είναι μια κοινωνικι οντότθτα τζλεια, 
γιατί αποτελεί εξζλιξθ και ολοκλιρωςθ τθσ οικογζνειασ και του χωριοφ.  
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 Εκ φφςεωσ: ό,τι προζρχεται από φυςικι αναγκαιότθτα, όπωσ θ οικογζνεια. Θ οικογζνεια 
δθμιουργικθκε από φυςικι αναγκαιότθτα, γιατί ζπρεπε να καλφψει κακθμερινζσ βιοτικζσ ανάγκεσ και να 
διαιωνίςει το ανκρϊπινο είδοσ. Εφόςον θ κϊμθ αποτελεί εξζλιξθ τθσ οικογζνειασ και θ πόλθ τελείωςι τουσ, 
τότε και οι δφο προκφπτουν από φυςικι αναγκαιότθτα.  

 Αυτάρκεια (βλζπε και παραπάνω, ερμθνευτικό ςχόλιο 2): χαρακτθρίηει κάτι που είναι και μόνο του 
τζλειο αγακό, το οποίο μόνο του κάνει τθ ηωι άξια να τθ ηει κανείσ ζχοντασ το αίςκθμα τθσ πλθρότθτασ και τθσ 
ανεξαρτθςίασ («θ πόλθ πζτυχε τελικά τθν φψιςτθ αυτάρκεια»). Είναι ο φψιςτοσ ςκοπόσ τον οποίο υπθρετεί θ 
πόλθ.  

 Σελικόσ λόγοσ: ο τελικόσ ςκοπόσ για τον οποίο υπάρχει από τθ φφςθ ζνα πράγμα είναι κάτι το ζξοχο, 
κάτι το άριςτο. Για τθν πόλθ τελικόσ ςκοπόσ είναι θ αυτάρκεια, που είναι κάτι το άριςτο, κακϊσ οδθγεί τον 
άνκρωπο ςτθν ευδαιμονία («Ο τελικόσ λόγοσ για τον οποίο υπάρχει ζνα πράγμα είναι κάτι το ζξοχο, και θ 
αυτάρκεια είναι τελικόσ ςτόχοσ και, άρα, κάτι το ζξοχο»).   
 
5. ΟΙ ΤΛΛΟΓΙΜΟΙ ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΟΤΝ ΟΣΙ Θ ΠΟΛΘ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΚ ΦΤΕΩ  
Ο Αριςτοτζλθσ χρθςιμοποιεί τρεισ ςυλλογιςμοφσ, για να αποδείξει ότι θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ: 
Πρϊτοσ ςυλλογιςμόσ  
1θ προκείμενθ: οι πρϊτεσ κοινωνικζσ οντότθτεσ (θ οικογζνεια και το χωριό) υπάρχουν εκ φφςεωσ  
2θ προκείμενθ: θ πόλθ είναι εξζλιξθ, ολοκλιρωςθ των πρϊτων κοινωνικϊν οντοτιτων  
υμπζραςμα: άρα, θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ.  
Δεφτεροσ ςυλλογιςμόσ  
1θ προκείμενθ: θ φφςθ ενόσ πράγματοσ είναι θ ολοκλιρωςι του  
2θ προκείμενθ: θ πόλθ είναι ολοκλιρωςθ των πρϊτων κοινωνικϊν οντοτιτων (τθσ οικογζνειασ και του χωριοφ)  
υμπζραςμα: άρα, θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ.  
Σρίτοσ ςυλλογιςμόσ (ειςάγεται με το «επίςθσ»)  
1θ προκείμενθ: κάκε ον από τθ φφςθ του υπθρετεί ζνα ςτόχο που είναι κάτι το άριςτο  
2θ προκείμενθ: ςτόχοσ τθσ πόλθσ είναι θ αυτάρκεια, που είναι κάτι το ζξοχο  
υμπζραςμα: άρα, θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ     
 

6. ΟΙ ΤΛΛΟΓΙΜΟΙ ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΟΤΝ ΟΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ «φφςει ηῷον πολιτικὸν»  
Αφοφ απζδειξε ο Αριςτοτζλθσ ότι θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ, κα πάρει αυτι τθ κζςθ ωσ δεδομζνθ και κα 

διατυπϊςει δφο ακόμα ςυλλογιςμοφσ, για να αποδείξει ότι ο άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικόν»:  
Πρϊτοσ ςυλλογιςμόσ (του οποίου θ δεφτερθ προκείμενθ υπονοείται)  
1θ προκείμενθ: θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ  
2θ προκείμενθ: ο άνκρωποσ είναι ςυςτατικό τθσ πόλθσ  

υμπζραςμα: άρα, ο άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικὸν»  
Δεφτεροσ ςυλλογιςμόσ (του οποίου θ δεφτερθ προκείμενθ υπονοείται)  

1θ προκείμενθ: ο άνκρωποσ που δε ηει μζςα ςε οργανωμζνθ κοινωνία («ὁ ἄπολισ»), επειδι ζτςι είναι 
πλαςμζνοσ εκ φφςεωσ και όχι λόγω τυχαίασ ςυγκυρίασ, είναι ι άνκρωποσ κατϊτερθσ ποιότθτασ ι ζνα ον 
ανϊτερο από άνκρωπο  
2θ προκείμενθ: ο άνκρωποσ δεν είναι οφτε κατϊτερθσ ποιότθτασ οφτε ον ανϊτερο από άνκρωπο  

υμπζραςμα: άρα, ο άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικὸν»  
Σ’ αυτό το ςθμείο πρζπει να επιςθμανκεί ότι, όταν ο Αριςτοτζλθσ αναφζρεται ςτον «εκ φφςεωσ δίχωσ πόλθ 
άνκρωπο», εννοεί αυτόν που δεν ανικει εκ φφςεωσ ςε πόλθ-κράτοσ, αλλά οφτε ςε οικογζνεια ι χωριό. Αυτόσ ο 
άνκρωποσ αποςτρζφεται ι εγκαταλείπει τθν πολιτικι κοινωνία από φυςικι διάκεςθ ι βοφλθςθ. Αρνείται ι δεν 
ζχει τθν ανάγκθ αυτισ είτε διότι είναι ο ίδιοσ αυτάρκθσ - πράγμα αδφνατο - είτε διότι δεν ζχει ανάγκθ τουσ 
άλλουσ - πράγμα αφφςικο. Ο άνκρωποσ αυτοφ του είδουσ είναι κάτι πζρα από τθ φφςθ, είναι ι ατελισ, δθλαδι 
κατϊτεροσ, ι τελειότεροσ, ανϊτεροσ του ανκρϊπου, δθλαδι κεόσ. Μάλιςτα ςε κάποιο ςθμείο των «Θκικϊν 
Νικομαχείων» αναφζρεται : «Κα ιταν πολφ παράξενο να λζμε ότι είναι ευτυχιςμζνοσ ο άνκρωποσ που ηει 
μόνοσ με τθ μοναξιά του («μονϊτθσ»)˙ κανζνασ δε κα ικελε να ηει ςε απόλυτθ μοναξιά, ακόμθ κι αν είχε όλα τα 
καλά του κόςμου˙ γιατί ο άνκρωποσ είναι ζνα ον προοριςμζνο από τθ φφςθ να ηει ςε πολιτικι κοινωνία, μαηί με 

άλλουσ («ςυηῆν πεφυκόσ»).  
Με τθ φράςθ, πάλι, «ο δίχωσ πόλθ από κάποια τυχαία ςυγκυρία» εννοεί τον άνκρωπο που ζχει αναγκαςτεί 
λόγω τυχαίασ ςυγκυρίασ να ηει εκτόσ οικογζνειασ, χωριοφ ι πόλθσ-κράτουσ. Τζτοια ςυγκυρία μπορεί να είναι θ 
εξορία ι θ φυλάκιςθ. Θ φράςθ αυτι μασ κυμίηει το Φιλοκτιτθ ςτθν ομϊνυμθ τραγωδία του Σοφοκλι, τον 
οποίο οι Ζλλθνεσ, ενϊ ζπλεαν προσ τθν Τροία, τον εγκατζλειψαν μόνο και αβοικθτο ςτθ Λιμνο, επειδι είχε 
κακοφορμίςει θ πλθγι του από το δάγκωμα ενόσ φιδιοφ. Σ’ αυτι, λοιπόν, τθν τραγωδία ο Σοφοκλισ τον 
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παρουςιάηει χωρίσ φίλουσ, ζρθμο, χωρίσ πατρίδα, νεκρό ανάμεςα ςε ηωντανοφσ («ἄφιλον, ἐρῆμον, ἄπολιν, ἐν 

ηῶςιν νεκρόν»).   
 
7. «άνκρωποσ δίχωσ ςόι, δίχωσ νόμουσ, δίχωσ ςπιτικό»  

Ο Αριςτοτζλθσ δανείηεται ζνα δίςτιχο από τθν Λλιάδα του Ομιρου (Λ 63) για να παρομοιάςει τον «ἄπολιν». Εκεί, 

ο ςοφόσ Νζςτορασ κζλοντασ να χαρακτθρίςει τον φιλοπόλεμο άνκρωπο, λζει ςτον Διομιδθ: «ἀφριτωρ 

ἀκζμιςτοσ ἀνζςτιόσ ἐςτιν ἐκεῖνοσ ὃσ πολζμου ἔραται ἐπιδθμίου ὀκρυόεντοσ», (= αυτόσ που χαίρεται όταν 
ξεςπάει φριχτόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ είναι άνκρωποσ δίχωσ ςόι, δίχωσ νόμουσ, δίχωσ ςπιτικό). Αυτά τα επίκετα 

(«ἀφριτωρ ἀκζμιςτοσ ἀνζςτιοσ») ταιριάηουν ςτον «ἄπολιν», ο οποίοσ δεν ζχει ι δεν υπολογίηει ςυγγενείσ, δεν 
ξζρει από νόμουσ, οφτε ςπιτικό ζχει. Ζνασ τζτοιοσ, δίχωσ πόλθ άνκρωποσ, είναι παράλλθλα και άνκρωποσ που 
«πακιάηεται με τον πόλεμο»˙ γιατί μθ ηϊντασ μζςα ςε μια πολιτειακά οργανωμζνθ κοινωνία, δε γνωρίηει τθν 
αξία του διαλόγου, τθσ ςυνεργαςίασ, τθσ δικαιοςφνθσ, του αλλθλοςεβαςμοφ και επομζνωσ, δεν μπορεί να 
ςυμβιϊςει αρμονικά με άλλουσ ανκρϊπουσ. Αποτελεί κίνδυνο και απειλι για τουσ άλλουσ και για τα πολιτικά 
οργανωμζνα ςφνολα. Πλα αυτά περιγράφουν ζναν άνκρωπο που ςτο πρόςωπό του είναι φανερι μια 
διαςτροφι τθσ ανκρϊπινθσ φφςθσ˙ εκτόσ κι αν πρόκειται για ον που ξεπερνά – όπωσ ο κεόσ Άρθσ, ασ ποφμε – 

τθν ανκρϊπινθ φφςθ. Είναι φανερό ότι ο Αριςτοτζλθσ – το λζει κι ο ίδιοσ ςτθ ςυνζχεια – κεωρεί τον «ἄπολιν» 
και τον «άνκρωπο δίχωσ ςόι» δφο ζννοιεσ ταυτόςθμεσ, ι ότι θ πρϊτθ είναι ςυνζπεια τθσ δεφτερθσ.   
 
8. «ςτο παιχνίδι των πεςςϊν»  
Ολοκλθρϊνοντασ τθ ςκζψθ του ο Αριςτοτζλθσ και για να δείξει πόςο ζξω από τθ φφςθ του ανκρϊπου είναι να 

κζλει να ηει κάποιοσ εκτόσ πολιτειακά οργανωμζνθσ κοινωνίασ, παρομοιάηει τον «ἄπολιν», το μοναχικό 
άνκρωπο, τον απομονωμζνο από τουσ άλλουσ, με ζνα απομονωμζνο πιόνι ςτο παιχνίδι των πεςςϊν. Το 
παιχνίδι αυτό ιταν κάτι παρόμοιο με τθ ςθμερινι ντάμα˙ δυςτυχϊσ, όμωσ, δεν είμαςτε ςε κζςθ να ξζρουμε ςε 
ποιον ακριβϊσ κανόνα του αγαπθτοφ ςτουσ αρχαίουσ Ζλλθνεσ αυτοφ παιχνιδιοφ γίνεται αναφορά.   
 
9. ΟΙ ΑΠΟΨΕΙ ΣΟΤ ΠΡΩΣΑΓΟΡΑ, ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΚΑΙ ΣΟΤ ΡΟΤΩ ΓΙΑ ΣΘ ΓΕΝΕΘ ΚΑΙ ΣΟ ΚΟΠΟ ΣΘ 
ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΟΙΝΟΣΘΣΑ  
Για να ολοκλθρϊςουμε τθν ανάλυςθ τθσ ενότθτασ και να ζχουμε μια ςυνολικι αντίλθψθ των κζςεων που 
διατυπϊκθκαν κατά καιροφσ ςχετικά με τθ γζνεςθ και το ςκοπό τθσ πολιτικισ κοινότθτασ, κρίνεται καλό να 
ςυγκρίνουμε τισ κζςεισ του Ρρωταγόρα, του Αριςτοτζλθ και του ουςςϊ πάνω ς’ αυτό το ηιτθμα:  

α. Πρωταγόρασ: ςφμφωνα με τθν άποψθ του Ρρωταγόρα θ πολιτικι κοινότθτα δθμιουργικθκε «νόμῳ», από 
τθν ανάγκθ δθλαδι των ανκρϊπων να προςτατευτοφν από τα άγρια κθρία και να εξαςφαλίςουν τθν επιβίωςι 
τουσ. Σκοπόσ τθσ ιταν θ ικανοποίθςθ των βιολογικϊν τουσ αναγκϊν και θ διαςφάλιςθ τθσ ηωισ τουσ.  
β. Αριςτοτζλθσ: ο Αριςτοτζλθσ διαφοροποιείται από τον Ρρωταγόρα και κεωρεί ότι θ πολιτικι κοινότθτα 
δθμιουργικθκε από φυςικι αναγκαιότθτα («φφςει»), ιταν ζμφυτθ δθλαδι ςτον άνκρωπο θ ανάγκθ να 
ςυμβιϊνει με άλλουσ ανκρϊπουσ ςε κοινωνίεσ οργανωμζνεσ με πολίτευμα, κεςμοφσ και νόμουσ (ο άνκρωποσ 

είναι «φφςει ηῷον πολιτικόν»). Σκοπόσ τθσ δθμιουργίασ τθσ δεν ιταν απλϊσ θ ικανοποίθςθ βιοτικϊν αναγκϊν 

και θ επιβίωςθ, αλλά ζνασ ανϊτεροσ ςτόχοσ, το «εὖ η ῆν», δθλαδι θ θκικι τελείωςθ, θ ευδαιμονία των 
πολιτϊν, θ οποία επιτυγχάνεται μζςω τθσ αυτάρκειασ.  
γ. Ρουςςϊ: τζλοσ, ο ουςςϊ ςτο ζργο του «Κοινωνικό Συμβόλαιο» διατυπϊνει τθν άποψθ ότι θ πολιτικι 
κοινωνία δθμιουργικθκε ζπειτα από ςυμφωνία μεταξφ αρχόντων και αρχομζνων. Άρα, θ πολιτικι κοινωνία δε 

δθμιουργικθκε «φφςει» αλλά «κζςει» ι «νόμῳ». Σκοπόσ τθσ πολιτικισ κοινωνίασ είναι, κατά τθ γνϊμθ του, θ 
ιςότθτα των πολιτϊν και θ ελευκερία τουσ. Μάλιςτα, επειδι θ πολιτικι κοινότθτα εκφράηει τθ βοφλθςθ του 
ςυνόλου των πολιτϊν προθγείται απζναντι ςτθ κζλθςθ του κάκε πολίτθ χωριςτά.    
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Ο λόγοσ ωσ γνϊριςμα των ηϊων 
 
 
 
 
Ο λόγοσ ωσ γνϊριςμα του ανκρϊπου 
και θ ςυμβολι του ςτθ δθμιουργία 
κοινωνιϊν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σο παράδειγμα του ςϊματοσ και των 
μελϊν του  
 
 
 
 
 
 
 
 
Εξαγωγι δφο ςυμπεραςμάτων 
 
 
Ζνα πρόςκετο επιχείρθμα: Ο 
άνκρωποσ νιϊκει αυτάρκθσ μόνο μζςα 
ςτα πλαίςια τθσ 

πόλθσ. Άρα είναι «φφςει ηῷον 

πολιτικὸν» 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 13θ (Α2, 10-13) : Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΛΟΓΟ Θ ΠΙΟ ΜΕΓΑΛΘ ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΟΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 

ΣΘ ΦΤΘ ΣΟΤ «ηῷον πολιτικὸν» 

 

Ο λόγοσ αποτελεί αποδεικτικό ςτοιχείο ότι ο άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικὸν» 

 

Είναι, νομίηω, φανερό γιατί ο άνκρωποσ είναι πολιτικὸν ηῷον 
περιςςότερο απ' ό,τι οι μζλιςςεσ ι τα άλλα αγελαία ηϊα: Ππωσ 
ζχουμε ιδθ πει πολλζσ φορζσ, θ φφςθ δεν κάνει τίποτα δίχωσ λόγο 
και χωρίσ αιτία. Ασ προςζξουμε φςτερ' απ' αυτό ότι ο άνκρωποσ 
είναι το μόνο ηϊο που είναι εφοδιαςμζνο με τθν ικανότθτα του 
λόγου. 

Θ απλι φωνι δεν εκφράηει, ὼσ γνωςτόν, παρά μόνο τθ λφπθ και τθν 
ευχαρίςτθςθ· γι' αυτό και υπάρχει ςε όλα τα ηϊα· θ φφςθ τουσ 
ζδωςε, πράγματι, όλθ κι όλθ αυτι τθν ικανότθτα, να 
αντιλαμβάνονται το δυςάρεςτο και το ευχάριςτο και αυτά να τα 
κάνουν φανερά το ζνα ςτο άλλο·  
του λόγου όμωσ ο προοριςμόσ είναι να κάνει φανερό τι είναι 
ωφζλιμο και τι βλαβερό και, άρα, τι είναι δίκαιο και τι άδικο· αυτό 
είναι, πράγματι, που ξεχωρίηει τον άνκρωπο από τα άλλα ηϊα: 
μονάχα αυτόσ αντιλαμβάνεται το καλό και το κακό, το δίκαιο και το 
άδικο και όλα τα άλλα παρόμοια πράγματα· και, φυςικά, θ 
ςυμμετοχι ςε όλα αυτά είναι που κάνει τθν οικογζνεια και τθν πόλθ. 
 

Θ πόλθ αποτελεί τθν προχπόκεςθ για τθν φπαρξθ των μελϊν τθσ 

 
Ώρα όμωσ να προςκζςουμε και κάτι άλλο ςτο λόγο μασ: Στθν τάξθ 
τθσ φφςθσ θ πόλθ προθγείται από τθν οικογζνεια και απ' τον κακζνα 

μασ ὼσ άτομο· ο λόγοσ είναι ότι το όλον αναγκαςτικά προθγείται του 
μζρουσ·  

πραγματικά, ὰν πάψει να υπάρχει το ςϊμα ὼσ ςφνολο, δεν κα 
υπάρχει πια οφτε πόδι οφτε χζρι παρά μόνο ωσ (ίδια) λζξθ, όπωσ, ασ 

ποφμε, ὰν μιλοφμε για πζτρινο χζρι (κα είναι, πράγματι, κάτι ςαν 
αυτό, αν μια φορά πεκάνει): όλα τα πράγματα είναι αυτό που λζμε 
ότι είναι, αν τα κρίνουμε με κριτιριο τθ λειτουργία και τισ ιδιότθτζσ 
τουσ· από τθ ςτιγμι, επομζνωσ, που κα πάψουν να ζχουν αυτά τα 
χαρακτθριςτικά, δεν κα πρζπει πια να λζμε ότι είναι ό,τι ιταν πριν, 
αλλ' ότι απλϊσ εξακολουκοφν να λζγονται ακόμθ με τθν ίδια λζξθ. 
 
Είναι φανερό λοιπόν α) ότι θ πόλθ ιρκε ςτθν φπαρξθ εκ φφςεωσ, β) 
ότι προθγείται από το κάκε επιμζρουσ άτομο.  
 
Γιατί αν είναι αλικεια ότι ο κακζνασ μασ χωριςτά δεν είναι 
αυτάρκθσ, γίνεται λογικά φανερό ότι το κάκε μεμονωμζνο άτομο κα 
βρεκεί ςτθν ίδια ακριβϊσ κατάςταςθ που βρίςκονται, γενικά, τα 
μζρθ προσ το όλον· από τθν άλλθ μεριά, ο άνκρωποσ που δεν μπορεί 
να ηει μαηί με άλλουσ ςε κοινότθτα, ο άνκρωποσ που λόγω 
αυτάρκειασ αιςκάνεται πωσ δεν του λείπει τίποτε, αυτόσ ο 
άνκρωποσ δεν αποτελεί με κανζναν τρόπο μζροσ τθσ πόλθσ· ζνασ 
τζτοιοσ όμωσ άνκρωποσ είναι, τότε, ι ηϊο ι κεόσ. 
 
 
1. Ο ΛΟΓΟ Ω ΓΝΩΡΙΜΑ ΣΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΗΩΩΝ ΚΑΙ ΣΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ: 
«Είναι, νομίηω, φανερό … τθν οικογζνεια και τθν πόλθ»  
Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει δφο ειδϊν κοινωνίεσ: τθν κοινωνία των ηϊων και τθν πολιτικι κοινωνία των 
ανκρϊπων. Κακεμία από αυτζσ είναι εφοδιαςμζνθ από τθ φφςθ, θ οποία δεν κάνει τίποτα δίχωσ λόγο και αιτία 
(τελεολογικι αντίλθψθ), με τα εργαλεία εκείνα που τθσ είναι απαραίτθτα για να φτάςει ςτον τελικό τθσ ςτόχο 
και προοριςμό.  
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Ζτςι λοιπόν θ φφςθ εφοδίαςε τα ηϊα με το λόγο, με τθ μορφι τθσ φωνισ, των άναρκρων κραυγϊν. Μ’ αυτζσ 
τα ηϊα μποροφν απλϊσ μζςω των αιςκιςεων να αντιλαμβάνονται και να μεταδίδουν το ζνα ςτο άλλο το 
ςυναίςκθμα του ευχάριςτου και του δυςάρεςτου, γιατί μόνο αυτό τουσ είναι απαραίτθτο για να επιβιϊνουν 
και να εκπλθρϊνουν το ςκοπό τθσ φπαρξισ τουσ.  
Από τθν άλλθ, θ φφςθ εφοδίαςε τον άνκρωπο με το λόγο, με τθ μορφι τόςο του ζναρκρου λόγου όςο και τθσ 
λογικισ ςκζψθσ, επειδι τον προόριηε να ηιςει μζςα ςε πολιτικι κοινωνία. Ρρόκειται για μια ςφνκετθ και 
ανϊτερθ ικανότθτα που ξεπερνά τα όρια του αιςκθτοφ κόςμου, και αποτελεί τθν ειδοποιό διαφορά του 
ανκρϊπου από τα άλλα ηϊα. Τον βοθκά όχι μόνο να εκφράηει τα ςυναιςκιματά του αλλά και να 
αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερζσ ςφνκετεσ αφθρθμζνεσ ζννοιεσ και αξίεσ, όπωσ είναι το καλό και το κακό, 
το ωφζλιμο και το βλαβερό, το δίκαιο και το άδικο και άλλεσ παρόμοιεσ, όπωσ είναι το όμορφο και το άςχθμο, 
το όςιο και το ανόςιο. Χάρθ ς’ αυτζσ ο άνκρωποσ δεν καταφζρνει μόνο να επιβιϊςει αλλά και να επιτφχει 
ανϊτερουσ ςτόχουσ, όπωσ να ςυγκροτιςει κοινωνίεσ (οικογζνεια και πόλθ) και να δθμιουργιςει πολιτιςμό (να 

αναπτφξει τα γράμματα, τισ τζχνεσ, να κεςπίςει νόμουσ κ.λπ). Οι ζννοιεσ αυτζσ, που μασ κυμίηουν τθν «αἰδῶ» 

και τθ «δίκθ» του Ρρωταγόρα («ἵν’ εἶεν πόλεων κόςμοι τε καὶ δεςμοὶ φιλίασ ςυναγωγοί»), αποτελοφν τισ 
απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για να μπορεί ο άνκρωποσ να ςυμβιϊνει αρμονικά με άλλουσ ανκρϊπουσ και να 
διατθρεί τθν ιςορροπία ςτισ μεταξφ τουσ ςχζςεισ.  
Βζβαια πρζπει να παρατθριςουμε ότι ο Αριςτοτζλθσ αναγνωρίηει τθν ιδιότθτα του «πολιτικοφ» και ςε κάποια 
αγελαία ηϊα, με τθν ζννοια ότι αναλαμβάνουν και διεκπεραιϊνουν όλα μαηί μια κοινι δραςτθριότθτα, χωρίσ 

όμωσ να διακζτουν ζναρκρο λόγο και λογικι ςκζψθ, όπωσ ο άνκρωποσ. Ζτςι ςτο ζργο του «Ρερὶ τὰ ηῷα 

ἱςτορίαι» (488 a 7) μνθμονεφει ωσ «πολιτικά» ηϊα, εκτόσ από τον άνκρωπο, τθ μζλιςςα, τθ ςφικα, το μυρμιγκι 
και το γερανό. Στθν περίπτωςθ αυτϊν των ηϊων, το επίκετο «πολιτικόσ» χρθςιμοποιείται για να δθλϊςει μια 
απλοφςτερθ διαδικαςία ςυμμετοχισ ςε κοινζσ δραςτθριότθτεσ, ενϊ όταν αναφζρεται ςτον άνκρωπο, το 
ςθμαςιολογικό περιεχόμενο του επικζτου «πολιτικό .» διευρφνεται και δθλϊνει πιο πολφπλοκεσ κοινωνικζσ 
διαδικαςίεσ. Αυτό εκφράηεται κι από το ποςοτικό επίρρθμα ςυγκριτικοφ βακμοφ «περιςςότερο», ςτθν πρϊτθ 
πρόταςθ τθσ ενότθτασ, όπου γίνεται θ ςφγκριςθ του ανκρϊπου και των αγελαίων ηϊων.  
Στο πρϊτο μζροσ του κειμζνου («Είναι, νομίηω, φανερό … τθν οικογζνεια και τθν πόλθ») ο Αριςτοτζλθσ 
παρακζτει μερικά αντικετικά ηεφγθ εννοιϊν από τισ οποίεσ κάποιεσ αφοροφν τισ ςυμπεριφορζσ των ηϊων και 
άλλεσ γίνονται αντιλθπτζσ από τον άνκρωπο χάρθ ςτθν ικανότθτα του λόγου. Ζτςι ςτα ηϊα αναφζρονται τα 
αντικετικά ηεφγθ «λφπθ ≠ ευχαρίςτθςθ», «δυςάρεςτο ≠ ευχάριςτο», ενϊ ςτον άνκρωπο τα ηεφγθ «ωφζλιμο ≠ 
βλαβερό», «καλό ≠ κακό», «δίκαιο ≠ άδικο». Διαπιςτϊνουμε λοιπόν μια κλιμάκωςθ από ζνα κατϊτερο, 
βιολογικό, επίπεδο προσ ζνα επίπεδο ανϊτερο, θκικό. Τα ηϊα, δθλαδι, καταφζρνουν με τισ άναρκρεσ 
κραυγζσ να επιβιϊνουν, ενϊ ο άνκρωποσ με τον ζναρκρο λόγο και τθ λογικι ςκζψθ ζχει τθν ικανότθτα να 
ςυγκροτεί κοινωνίεσ και να δθμιουργεί πολιτιςμό.   
 

2. Ο ΤΛΛΟΓΙΜΟ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΠΟΤ ΑΠΟΔΕΙΚΝΤΕΙ ΟΣΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ «φφςει ηῷον πολιτικὸν»  
Στο πρϊτο μζροσ του κειμζνου ο Αριςτοτζλθσ αναπτφςςει τθν επιχειρθματολογία του μζςω ενόσ παραγωγικοφ 

ςυλλογιςμοφ αποδεικνφει ότι ο άνκρωποσ είναι «φφςει ηῷον πολιτικόν». Ο ςυλλογιςμόσ αυτόσ ζχει ωσ εξισ:  
1θ προκείμενθ: θ φφςθ δεν κάνει τίποτε δίχωσ λόγο και αιτία.  
2θ προκείμενθ: θ φφςθ ζδωςε ςτον άνκρωπο ωσ εργαλείο το λόγο (εργαλείο ανϊτερο από τθν απλι φωνι που 
ζδωςε ςτα ηϊα), για να μπορεί να αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερό το ωφζλιμο και το βλαβερό, το καλό και 
το κακό, το δίκαιο και το άδικο, βαςικά ςτοιχεία για τθ ςυγκρότθςθ πολιτικισ κοινωνίασ.  
υμπζραςμα: ςυνεπϊσ, αφοφ θ φφςθ ζδωςε, όχι τυχαία, ςτον άνκρωπο το λόγο, δθλαδι το εργαλείο με το 

οποίο μπορεί να ηει ςε πολιτικζσ κοινωνίεσ, ςυνάγεται ότι ο άνκρωποσ είναι εκ φφςεωσ «ηῷον πολιτικόν».   
 
3. ΑΠΟΔΕΙΞΘ ΣΘ ΘΕΘ ΟΣΙ ΣΟ ΟΛΟΝ ΠΡΟΘΓΕΙΣΑΙ ΣΟΤ ΜΕΡΟΤ ΚΑΙ ΟΣΙ Θ ΠΟΛΘ ΤΠΑΡΧΕΙ ΕΚ ΦΤΕΩ : «Ϊρα 
όμωσ … ι ηϊο ι κεόσ»  
Στο δεφτερο μζροσ του κειμζνου ο Αριςτοτζλθσ κα προχωριςει περαιτζρω τθ ςκζψθ του αξιολογϊντασ ωσ 
οντότθτα τθν πόλθ, τθν οποία αποκαλεί «όλον». Κα αποδείξει λογικά ότι το όλον προθγείται του μζρουσ και ότι 
θ πόλθ υπάρχει εκ φφςεωσ. Με αυτόν τον τρόπο κα καταλιξει και πάλι ςτθ γενικι κζςθ ότι θ φφςθ του 
ανκρϊπου τον οδθγεί να ηει μζςα ςτθν πόλθ, αφοφ εκτόσ πόλθσ είναι ι κθρίο ι κεόσ.  
Ξεκινά λοιπόν με τθ διατφπωςθ τθσ κζςθσ ότι ςτθν τάξθ τθσ φφςθσ το όλον προθγείται του μζρουσ. Το ριμα 
«προθγείται» δεν ζχει εδϊ χρονικι ςθμαςία αλλά:  
α) οντολογικι: απαραίτθτθ προχπόκεςθ για να υπάρξει το μζροσ είναι να υπάρχει το όλον, δθλαδι θ πόλισ, 
γιατί μόνο μζςα ςε αυτι τα μζρθ (θ οικογζνεια, το χωριό και το κάκε επιμζρουσ άτομο) πραγματϊνουν το 
ςκοπό τθσ φπαρξισ τουσ, το «τζλοσ» τουσ, ενϊ ζξω απ’ αυτιν τα μζρθ μζνουν ανολοκλιρωτα και  
β) αξιολογικι: ιεραρχικά, το όλον, δθλαδι θ πόλθ, ωσ ολοκλθρωμζνο ςφνολο, βρίςκεται πιο ψθλά από το 
μζροσ, δθλαδι τθν οικογζνεια, το χωριό και το κάκε επιμζρουσ άτομο. Άλλωςτε, όπωσ είδαμε και ςτθν 
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προθγοφμενθ ενότθτα, θ πόλθ αποτελεί εξζλιξθ, ολοκλιρωςθ τθσ οικογζνειασ και του χωριοφ και επομζνωσ, 
τελειότερθ μορφι κοινωνίασ.  
Για να ςτθρίξει τθ κζςθ αυτι κα παρακζςει ζνα παράδειγμα που προζρχεται από εμπειρικι παρατιρθςθ: το 
παράδειγμα με το ςϊμα και τα μζλθ του. Σφμφωνα με αυτό, αν πεκάνει το ςϊμα, που αποτελεί το όλον, δε κα 
υπάρχουν οφτε τα μζλθ του παρά μόνο το όνομά τουσ. Κι αυτό γιατί κάκε μζλοσ, όπωσ για παράδειγμα το χζρι, 
είναι λειτουργικό μόνο όςο υπάρχει το ςϊμα. Διαφορετικά κα πάψει να επιτελεί τισ λειτουργίεσ που 
επιτελοφςε και δε κα είναι πια χζρι αλλά κα του ζχει μείνει μόνο το όνομα «χζρι». Επομζνωσ το ςϊμα είναι θ 
προχπόκεςθ για να υπάρχουν τα μζλθ, ι διαφορετικά, το ςϊμα ωσ όλον προθγείται του μζρουσ.  
Το ίδιο ακριβϊσ ςυμβαίνει και με τθν πόλθ, που αποτελεί το όλον, και τουσ πολίτεσ, που αποτελοφν τα μζρθ 
τθσ. Αν χακεί θ πόλθ, τότε κα είναι λειτουργικά ανφπαρκτοι και οι πολίτεσ, γιατί αποτελοφν οργανικό και 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ, κακϊσ μόνο θ πόλθ μπορεί να τουσ προςφζρει τθν φψιςτθ αυτάρκεια. Αν ο άνκρωποσ 
ιταν αυτάρκθσ από μόνοσ του και δε χρειαηόταν τθν πόλθ, τότε δε κα ιταν προοριςμζνοσ από τθ φφςθ να ηει 
ςε πόλεισ. Ζνασ τζτοιοσ άνκρωποσ όμωσ δεν μπορεί παρά να είναι ι ηϊο ι κεόσ. Ζτςι εξάγεται το ςυμπζραςμα 
ότι θ πόλθ ιρκε ςτθν φπαρξθ εκ φφςεωσ και ότι προθγείται από το κάκε επιμζρουσ άτομο. Αν ςυςχετιςτοφν τα 
δφο αυτά ςυμπεράςματα, τότε οδθγοφμαςτε ςτθν πίςτθ του Αριςτοτζλθ ότι θ πόλθ είναι το όλον προσ το οποίο 
τείνουν τα άτομα για να πραγματϊςουν το ςκοπό τθσ φπαρξισ τουσ και ότι θ αυτάρκεια τθσ πόλθσ μπορεί να 
διαςφαλίςει τθν αυτάρκεια των μερϊν.  
Τα παραπάνω μποροφν να διατυπωκοφν ςυνοπτικά με τον εξισ παραγωγικό ςυλλογιςμό:  
1θ προκείμενθ: ςτθν τάξθ τθσ φφςθσ το όλον προθγείται του μζρουσ.  
2θ προκείμενθ: θ πόλθ, βακμίδα ιεραρχικά ανϊτερθ ςτθν τάξθ τθσ φφςθσ, είναι ζνα όλον και τα μζρθ τθσ είναι 
θ οικογζνεια, το χωριό και το κάκε επιμζρουσ άτομο.  
υμπζραςμα: ςτθν τάξθ τθσ φφςθσ θ πόλθ προθγείται από τα μζρθ τθσ, τθν οικογζνεια, το χωριό και το κάκε 
επιμζρουσ άτομο.  
 

ΕΝΟΣΘΣΑ 14θ (Α2, 15-16) : "ΧΩΡΙ ΑΡΕΣΘ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΤΝΘ Ο ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΑΓΡΙΟΣΕΡΟ ΗΩΟ." 

 
Είναι φυςικι λοιπόν θ τάςθ του ανκρϊπου να ςυνυπάρχει μαηί με 
άλλουσ ςε μια τζτοια κοινωνία. 
 
Κι εκείνοσ όμωσ που πρϊτοσ τθ ςυγκρότθςε, υπιρξε ζνασ από τουσ 
πιο μεγάλουσ ευεργζτεσ του ανκρϊπου. Γιατί όπωσ ο άνκρωποσ 
είναι το ανϊτερο από όλα τα όντα όταν φτάνει ςτθν τελειότθτά του, 
ζτςι όταν ςπάηει τθ ςχζςθ του με το νόμο και τθ δικαιοςφνθ γίνεται 
το χειρότερο από όλα. 
Δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο και πιο ολζκριο πράγμα από τθν αδικία 
που διακζτει όπλα. 
Ο άνκρωποσ, από τθν άλλθ, γεννιζται εφοδιαςμζνοσ από τθ φφςθ με 
όπλα για να υπθρετιςει τθ φρόνθςθ και τθν αρετι, που όμωσ 
μπορεί να τα χρθςιμοποιιςει εξ ολοκλιρου και για αντίκετουσ 
ςκοποφσ. 
Γι' αυτό ο δίχωσ αρετι άνκρωποσ είναι από όλα τα όντα το πιο 
ανόςιο και το πιο άγριο, το χειρότερο από όλα ςτισ ερωτικζσ 
απολαφςεισ και ςτισ απολαφςεισ του φαγθτοφ. 
Θ δικαιοςφνθ είναι ςτοιχείο ςυςτατικό τθσ πόλθσ· είναι αυτό που 
ςυγκρατεί τθν τάξθ ςτθν πολιτικι κοινωνία. 
 
1. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Είναι φυςικι λοιπόν θ τάςθ του ανκρϊπου να ςυνυπάρχει μαηί με άλλουσ ςε 
μια τζτοια κοινωνία»  
Σε προθγοφμενεσ ενότθτεσ ο Αριςτοτζλθσ εξιγθςε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ οι άνκρωποι επικυμοφν να 
ςυνυπάρχουν μαηί με άλλουσ ανκρϊπουσ ςε μια τζτοια κοινωνία, όπωσ είναι θ πόλθ. Απζδειξε λοιπόν ότι θ 
πόλθ - κράτοσ είναι ολοκλθρωμζνθ, τζλεια μορφι κοινωνίασ, που ζχει ωσ ςτόχο τθν καλι ηωι και τθν 
αυτάρκεια, χάρθ ςτθν οποία κατακτάται θ ευδαιμονία. Άποψι του ωςτόςο είναι ότι θ κοινωνία των ανκρϊπων 
υφίςταται όχι μόνο λόγω τθσ χρθςιμότθτάσ τθσ αλλά και λόγω τθσ ζμφυτθσ επικυμίασ των ανκρϊπων να 
ςυνυπάρχουν με άλλουσ ανκρϊπουσ. Ππωσ χαρακτθριςτικά αναφζρει ςτα «Ρολιτικά» του (Ρολιτικά 1278 b 21): 

«φίλοι κοινωνοῦςι καὶ μθδὲν δεόμενοι τῆσ παρ’ ἀλλιλων βοθκείασ οὐκ ἔλαττον ὀρζγονται τοῦ ςυηῆν»˙ 
δθλαδι, ακόμα κι αν δε χρειάηονται ο ζνασ τθ βοικεια του άλλου, δε μειϊνεται κακόλου θ επικυμία τουσ να 
ςυμβιϊνουν με άλλουσ ανκρϊπουσ.   
 

Αναφορά ςτθ φυςικι τάςθ του 
ανκρϊπου να ςυνυπάρχει με άλλουσ 
ανκρϊπουσ 
 
 
 
 
 
Οι βλαβερζσ ςυνζπειεσ τθσ αδικίασ και 
τθσ ζλλειψθσ αρετισ ςτθν κοινωνία. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Θ ςθμαςία τθσ δικαιοςφνθσ για τθ 
ςυγκρότθςθ κοινωνιϊν 
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2. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Κι εκείνοσ όμωσ που πρϊτοσ τθ ςυγκρότθςε»  
Με τθ φράςθ «εκείνοσ που πρϊτοσ ςυγκρότθςε τθν πόλθ» ο Αριςτοτζλθσ εννοεί ότι για τθν ςφςταςθ τθσ πόλθσ 
είναι απαραίτθτθ θ ςφμπραξθ του ανκρϊπου. Θ ερμθνεία αυτι δεν αναιρεί τθν αριςτοτελικι κζςθ ότι θ πόλθ 
υπάρχει εκ φφςεωσ. Είναι προφανζσ ότι θ φφςθ ζδωςε ςτον άνκρωπο τθν τάςθ να ςυμβιϊςει με άλλουσ 
ανκρϊπουσ και να οργανϊςει κοινωνίεσ, όμωσ ο άνκρωποσ ιταν αυτόσ που πρϊτοσ ζκανε πραγματικότθτα 
αυτι τθν τάςθ. Γίνεται λοιπόν κατανοθτό ότι θ πρόταςθ ςυμπλθρϊνει τισ απόψεισ του φιλοςόφου για τθ 
φυςικι προζλευςθ τθσ πόλθσ. Θ οργάνωςθ, θ ςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ δεν ζγινε λοιπόν αυτόματα, αλλά 
προαπαιτοφςε τθν ενζργεια ανκρϊπου ευεργζτου, προικιςμζνου με λόγο (ενδιάκετο και ζναρκρο). Είναι 
λοιπόν κατανοθτό ότι για τθν ςυγκρότθςθ τθσ πόλθσ είναι απαραίτθτθ θ ςυνεργαςία τθσ φφςθσ και τθσ τζχνθσ 
των ανκρϊπων.   
 
3. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Γιατί όπωσ ο άνκρωποσ … το χειρότερο από όλα»  
Θ λζξθ «γιατί» με τθν οποία ειςάγεται θ περίοδοσ αυτι αιτιολογεί τθν προθγοφμενθ φράςθ, ότι εκείνοσ που 
πρϊτοσ ςυγκρότθςε τθν πόλθ, υπιρξε ζνασ από τουσ πιο μεγάλουσ ευεργζτεσ του ανκρϊπου. Το νόθμα λοιπόν 
που κζλει να μεταδϊςει ο Αριςτοτζλθσ είναι ότι αυτόσ που πρϊτοσ ςυγκρότθςε τθν πόλθ υπιρξε μεγάλοσ 
ευεργζτθσ, επειδι κζςπιςε νόμουσ και επζβαλε τθ δικαιοςφνθ απομακρφνοντασ τισ βλαβερζσ ςυνζπειεσ τθσ 
αδικίασ, που προκφπτει από τθν κακι χριςθ των εφοδίων (λόγοσ ενδιάκετοσ και ζναρκροσ και τα πάκθ ωσ 
βιολογικζσ ιδιότθτεσ) που δόκθκαν ςτον άνκρωπο από τθ φφςθ.  
Ριο αναλυτικά, ο φιλόςοφοσ κεωρεί ότι, όταν ο άνκρωποσ χρθςιμοποιεί τθ λογικι («φτάνει ςτθν τελειότθτά 
του») και ηει ςφμφωνα με τουσ νόμουσ και τθ δικαιοςφνθ, είναι το ανϊτερο από όλα τα όντα. Ο νόμοσ και θ 
δικαιοςφνθ τον βοθκοφν να τθρεί το μζτρο και τθ ςωςτι ςτάςθ απζναντι ςτα πάκθ, και ςυνεπϊσ εξαςφαλίηουν 
τθν τάξθ, τθν αλλθλεγγφθ και τον αμοιβαίο ςεβαςμό μεταξφ των μελϊν τθσ κοινωνίασ. Επομζνωσ, θ τιρθςθ των 
νόμων και θ εφαρμογι τθσ δικαιοςφνθσ αποτελοφν, για τον Αριςτοτζλθ, τον αναγκαίο περιοριςμό για να 
τελειωκεί ο άνκρωποσ, να ολοκλθρϊςει τον φυςικό του προοριςμό. Θ ορκότθτα αυτοφ του περιοριςμοφ 
αποδεικνφεται παρακάτω με τθν εξζταςθ των βλαβερϊν ςυνεπειϊν τθσ αδικίασ, που προκφπτουν αν ο 
άνκρωποσ δε χρθςιμοποιιςει ςωςτά, υπθρετϊντασ δθλαδι τθ φρόνθςθ και τθν αρετι, τα όπλα που του χάριςε 

θ φφςθ. Τα επιχειριματά του κα τα αναπτφξει με τθ μζκοδο «ἐκ τοῦ ἀντικζτου»: κα μιλιςει δθλαδι πρϊτα για 
τισ επιπτϊςεισ τθσ αδικίασ, για να καταλιξει ςτο ηθτοφμενο, ςτθ μεγάλθ δθλαδι ςθμαςία που ζχει θ 
δικαιοςφνθ για τθ ςυγκρότθςθ τθσ πολιτικισ κοινωνίασ.   
 
4. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Δεν υπάρχει πιο ανυπόφορο … διακζτει όπλα»  
Με τθ λζξθ «όπλα» αναφζρεται ο Αριςτοτζλθσ ςτισ ικανότθτεσ με τισ οποίεσ εφοδίαςε θ φφςθ τον άνκρωπο. 
Αυτά τα όπλα είναι τα φυςικά του πάκθ και ο λόγοσ (νουσ) και θ γλϊςςα. Αν ο άνκρωποσ τα χρθςιμοποιιςει 
για να διαπράττει αδικίεσ, αυτό γίνεται ανυπόφορο, αφοφ αυτά του δόκθκαν για να υπθρετιςει τθ φρόνθςθ 
και τθν αρετι. Ραράλλθλα όμωσ γίνεται και ολζκριο, γιατί όπωσ γράφει ο Αριςτοτζλθσ ςτα «Θκικά 
Νικομάχεια», ζνασ κακόσ άνκρωποσ μπορεί να κάνει απείρωσ περιςςότερα κακά από ζνα κθρίο ( Θκικά 

Νικομάχεια 1150 a: «μυριοπλάςια γὰρ ἂν κακὰ ποιιςειεν ἄνκρωποσ κακὸσ κθρίου»). Τθν ίδια κζςθ 
διατυπϊνει και ο Ρλάτωνασ ςτουσ «Νόμουσ» του λζγοντασ ότι ο άνκρωποσ γίνεται το πιο άγριο από όλα τα ηϊα 

τθσ πλάςθσ, αν δεν πάρει ςωςτι αγωγι (Νόμοι 766 a 1: «ἄνκρωποσ δζ, ὥσ φαμεν, ἥμερον, ὅμωσ μὴν παιδείασ 

μὲν ὀρκῆσ τυχὸν καὶ φφςεωσ εὐτυχοῦσ, κειότατον ἡμερϊτατόν τε ηῷον γίγνεςκαι φιλεῖ, μὴ ἱκανῶσ δὲ ἢ μ ὴ 

καλῶσ τραφὲν ἀγριϊτατον, ὁπόςα φφει γῆ»).   
 
5. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Ο άνκρωποσ … για αντίκετουσ ςκοποφσ»  
Θ φφςθ εφοδίαςε τον άνκρωπο με όπλα. Αυτά είναι τα φυςικά του πάκθ, ο λόγοσ, θ γλϊςςα, τα οποία μπορεί 
να χρθςιμοποιιςει είτε με ςτόχο να υπθρετιςει τθ φρόνθςθ και τθν αρετι είτε παρακάμπτοντασ τθν φρόνθςθ 
και τθν αρετι με ςτόχο να διαπράξει κακζσ ι άδικεσ πράξεισ. Ασ διευκρινιςτεί εδϊ ότι θ φρόνθςθ είναι θ ςωςτι 
ςκζψθ ςτθ λιψθ αποφάςεων, θ οποία οδθγεί ςτθν πραγμάτωςθ τθσ αρετισ. Συνεπϊσ ο φυςικόσ προοριςμόσ 
του ανκρϊπου δεν είναι αποτζλεςμα μιασ αυτόματθσ αναγκαςτικισ διαδικαςίασ, αλλά εξαρτάται από τισ 
ενζργειεσ και τθν προαίρεςθ του ανκρϊπου που τον οδθγοφν ςτουσ προςωπικοφσ του ςτόχουσ.    
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Εξζταςθ τθσ φφςθσ των πολιτευμάτων και 
των χαρακτθριςτικϊν τουσ 
 
 
 

 Υπαρξθ διχογνωμίασ για τθ φφςθ τθσ 
ζννοιασ «πόλισ» 
 

 Για τθν κατανόθςθ του τρόπου δράςθσ 
του πολιτικοφ και του νομοκζτθ 

 Για τθν κατανόθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ 
πόλθσ ςε ςχζςθ με το πολίτευμα 

  
 
 

 Ο πολίτθσ είναι μζροσ τθσ πόλθσ, που 
αποτελεί το όλον 

 

 Δεν υπάρχει ομοφωνία για τον οριςμό 
τθσ ζννοιασ «πολίτθσ» 

 

ΕΝΟΣΘΣΑ 15 (Γ, 1, 1-2) : Ο πολίτθσ είναι το ςυςτατικό ςτοιχείο τθσ πόλθσ 

 

τῷ περὶ πολιτείασ ἐπιςκοποῦντι, καὶ τίσ ἑκάςτθ καὶ ποία τισ, 

ςχεδὸν πρώτθ ςκέψισ περὶ πόλεωσ ἰδεῖν, τί ποτέ ἐςτιν ἡ πόλισ.  
 

Προζχει θ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ «πόλισ» - Λόγοι διερεφνθςισ τθσ: 

νῦν γὰρ ἀμφιςβθτοῦςιν, οἱ μὲν φάςκοντεσ τὴν πόλιν πεπραχέναι 

τὴν πρᾶξιν, οἱ δ' οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν 

τύραννον:  

τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοκέτου πᾶςαν ὁρῶμεν τὴν 

πραγματείαν οὖςαν περὶ πόλιν,  

ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐςτὶ τάξισ τισ.  
 

Για τθν κατανόθςθ τθσ πόλθσ πρζπει να προθγθκεί θ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ «πολίτθσ» - Λόγοι διερεφνθςθσ τθσ 
ζννοιασ «πολίτθσ»: 

ἐπεὶ δ' ἡ πόλισ τῶν ςυγκειμένων, κακάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν 

ςυνεςτώτων δ' ἐκ πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτθσ 

ηθτθτέοσ: ἡ γὰρ πόλισ πολιτῶν τι πλῆκόσ ἐςτιν.  

ὥςτε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτθν καὶ τίσ ὁ πολίτθσ ἐςτὶ ςκεπτέον. καὶ 

γὰρ ὁ πολίτθσ ἀμφιςβθτεῖται πολλάκισ: οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν 

ὁμολογοῦςι πάντεσ εἶναι πολίτθν: ἔςτι γάρ ὅςτισ ἐν δθμοκρατίᾳ 

πολίτθσ ὢν ἐν ὀλιγαρχίᾳ πολλάκισ οὐκ ἔςτι πολίτθσ. 
 
1.ΣΟ ΘΕΜΑ ΣΟΤ Γϋ ΒΙΒΛΙΟΤ ΣΩΝ «Πολιτικϊν»  
Στο Γ’ βιβλίο των «Ρολιτικϊν» ο Αριςτοτζλθσ κα αςχολθκεί και με τθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ «πολιτεία», 
δθλαδι με το πολίτευμα, τον τρόπο διακυβζρνθςθσ τθσ πόλθσ. Συγκεκριμζνα, κα εξετάςει τθν ουςία κάκε 
είδουσ πολιτεφματοσ και τα χαρακτθριςτικά του. Το κζμα αυτό είναι τόςο κεωρθτικοφ όςο και πρακτικοφ 
ενδιαφζροντοσ, γιατί αφορά όλεσ τισ πτυχζσ του βίου του ανκρϊπου είτε ωσ μζλουσ τθσ κοινωνίασ είτε ωσ 
πολίτθ. Ανάλογα, δθλαδι, με το είδοσ του πολιτεφματοσ ρυκμίηονται ο ιδιωτικόσ και δθμόςιοσ βίοσ των 
ανκρϊπων, όπωσ για παράδειγμα ο τρόποσ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ, τα δικαιϊματα που παρζχονται ςτουσ 
πολίτεσ, θ κοινωνικι πρόνοια, θ παιδεία, ο πολιτιςμόσ κτλ.  
 

2. ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΠAΡΑΙΣΘΣΘ ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πόλισ»: «Σῷ περὶ πολιτείασ 

ἐπιςκοποῦντι … τάξισ τισ»  
Ο Αριςτοτζλθσ, προκειμζνου να διερευνιςει τθν ζννοια τθσ «πολιτείασ», κρίνει απαραίτθτο να εξετάςει 
προθγουμζνωσ τθν ζννοια τθσ πόλθσ και, για να γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ πόλθσ και να μπορζςει να τθν 
ορίςει, κρίνει απαραίτθτο πρϊτα να διερευνιςει τθν ζννοια του πολίτθ.  
Αρχικά, λοιπόν, διευκρινίηει για ποιουσ λόγουσ κρίνεται απαραίτθτθ θ διερεφνθςθ τθσ πόλεωσ (οι λόγοι αυτοί 
προκφπτουν από τθν εμπειρία):  

α) Θ διχογνωμία ωσ προσ τθ φφςθ τθσ πόλεωσ («Νῦν γὰρ ἀμφιςβθτοῦςιν … τὸν τφραννον»): πρζπει να 
εξετάςουμε τθν ζννοια «πόλθ», διδάςκει ο φιλόςοφοσ, γιατί διατυπϊνονται διαφορετικζσ και αντικρουόμενεσ 
απόψεισ αφενόσ για τθ φφςθ τθσ, δθλαδι το πραγματικό περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «πόλισ» και τα πρόςωπα που 
εκείνθ αντιπροςωπεφει, και αφετζρου για το ποιοσ ζχει τθν ευκφνθ για τθ λιψθ και τθν τζλεςθ μιασ πολιτικισ 
πράξθσ, ιδιαίτερα ςε μθ δθμοκρατικά πολιτεφματα, ςτα οποία οι αποφάςεισ δε λαμβάνονται από το ςφνολο 
των πολιτϊν ι τθν πλειοψθφία.  
Ζτςι, άλλοι υποςτθρίηουν ότι τθν ευκφνθ τθν ζχει το κράτοσ, δθλαδι όλοι οι πολίτεσ, ενϊ άλλοι ότι υπεφκυνοι 
για τισ αποφάςεισ αυτζσ είναι οι εκάςτοτε φορείσ εξουςίασ, οι ολιγαρχικζσ κυβερνιςεισ ι ζνασ τφραννοσ. Με 
άλλα λόγια ότι θ πόλθ, το κράτοσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ των ενεργειϊν τθσ και ότι ταυτίηεται με τουσ 
ςυγκεκριμζνουσ και μόνο κάκε φορά φορείσ εξουςίασ. Υπό αυτι τθν ζννοια και κάκε νζα κυβζρνθςθ μιασ 
πόλθσ προςπακεί να αρνθκεί οποιαδιποτε ευκφνθ για τισ πράξεισ τθσ προθγοφμενθσ υποςτθρίηοντασ ότι δεν 

πρόκειται για ενζργειεσ τθσ πόλθσ - κράτουσ, αλλά για ενζργειεσ του ολιγαρχικοφ ή τυραννικοφ κακεςτϊτοσ.  
Ο Αριςτοτζλθσ εκφράηοντασ αυτζσ τισ απόψεισ φαίνεται να ζχει υπόψθ του το ιςτορικό παράδειγμα τθσ 
διζνεξθσ των Ρλαταιζων και των Κθβαίων που καταγράφεται ςτο τρίτο βιβλίο (ΛΛΛ 62) των «Λςτοριϊν» του 
Κουκυδίδθ. Εκεί αναφζρεται ότι οι Ρλαταιείσ κατθγόρθςαν τουσ Κθβαίουσ για το «μθδιςμό» τθσ πόλθσ τουσ 
κατά τουσ Ρερςικοφσ πολζμουσ και ότι οι Κθβαίοι απάντθςαν ςτθ βαριά αυτι κατθγορία με τθν εξισ φράςθ: 

«δεν ιταν θ ξφμπαςα πόλισ που ζπραξε τοφτο, αλλά θ δυναςτεία ὀλίγων ἀνδρῶν που τότε εἶχε τὰ πράγματα», 
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που τότε είχε, δθλαδι, τθν εξουςία ςτθν πόλθ. Θ «αμφιςβιτθςθ» γίνεται πιο φανερι και πιο απτι, όταν κάποια 
ςτιγμι αλλάηει ςε ζναν τόπο το κακεςτϊσ. Σε τζτοιεσ περιςτάςεισ δεν είναι κακόλου ςπάνιο το νζο κακεςτϊσ 
να μθν αναγνωρίηει οφτε τισ ςυμφωνίεσ που είχε ςυνάψει το προθγοφμενο κακεςτϊσ. Θ δικαιολογία - εξιγθςθ 
που προβάλλεται τότε είναι ότι «τισ ςυμφωνίεσ δεν τισ ζκανε θ πόλισ – εμείσ κα λζγαμε: το κράτοσ – αλλά ο 
ςυγκεκριμζνοσ, κατά τθ ςυγκεκριμζνθ εκείνθ εποχι, φορζασ τθσ εξουςίασ».  
Με τα παραπάνω προβάλλεται θ διαχρονικι νοοτροπία των πολιτϊν να επιρρίπτουν ευκφνεσ ς’ αυτοφσ που 
κατζχουν ι κατείχαν προθγουμζνωσ τθν εξουςία για πράξεισ για τισ οποίεσ και οι ίδιοι οι πολίτεσ ευκφνονται. 
Ρρόκειται, φυςικά, για μια νοοτροπία που δεν προωκεί, αλλά αντίκετα παρακωλφει τθ διευκζτθςθ των 
προβλθμάτων και προξενεί τριβζσ και ςυγκροφςεισ.  

β) Θ κατανόθςθ του τρόπου δράςθσ του πολιτικοφ και του νομοκζτθ («τοῦ δ ὲ πολιτικοῦ … περὶ πόλιν»): 
είμαςτε υποχρεωμζνοι να καταλάβουμε τι είναι πόλθ, για να μπορζςουμε να καταλάβουμε και τον τρόπο 
δράςθσ των πολιτικϊν και των νομοκετϊν, που ςχετίηεται με τθν πόλθ. Ασ ςθμειωκεί ότι ςυχνά ςτα «Ρολιτικά» 
ο Αριςτοτζλθσ αναφζρει μαηί τουσ πολιτικοφσ και τουσ νομοκζτεσ και ζτςι ςυςχετίηει το ζργο τουσ, ενϊ ςτθν 3θ 
ενότθτα των «Θκικϊν Νικομαχείων» είδαμε ότι επιδίωξθ των νομοκετϊν είναι να κάνουν τουσ πολίτεσ 

ενάρετουσ («ἀγακοὺσ») μζςω του εκιςμοφ ςε θκικζσ πράξεισ. Γενικεφοντασ, μποροφμε να ποφμε ότι ςτόχοσ 
των πολιτικϊν και των νομοκετϊν είναι ι πρζπει να είναι:  
i. να ενεργοφν με γνϊμονα το κοινό ςυμφζρον και όχι το ςυμφζρον μιασ μόνο μερίδασ πολιτϊν. Αυτό, άλλωςτε, 

υποδεικνφεται και με τθν αριςτοτελικι φράςθ: «τοῦ δὲ πολιτικοῦ … περὶ πόλιν»,  
ii. να ενεργοφν για λογαριαςμό του λαοφ και να εκφράηουν τθ βοφλθςι του. Ο λαόσ είναι, εξάλλου, αυτόσ που 
τουσ εκλζγει και θ δραςτθριότθτά τουσ αποτελεί ζνα είδοσ ανταπόδοςθσ προσ αυτόν.  

γ) Θ κατανόθςθ τθσ οργάνωςθσ τθσ πόλθσ ςε ςχζςθ με το πολίτευμα («ἡ δὲ πολιτεία … τάξισ τισ»): πρζπει να 
καταλάβουμε τι είναι θ πόλθ, για να μπορζςουμε να καταλάβουμε τθν οργάνωςθ τθσ πόλθσ ςε ςχζςθ με τον 
τρόπο διακυβζρνθςισ τθσ (το πολίτευμα). Εφόςον το πολίτευμα δεν είναι παρά ζνα ςφςτθμα οργάνωςθσ το 
οποίο ρυκμίηει τισ ςχζςεισ όλων όςων ηουν ςε μία πόλθ αλλά και τθν κατανομι τθσ πολιτικισ δφναμθσ μεταξφ 
τουσ, κα πρζπει να οριςτεί, να διευκρινιςτεί, πρϊτα θ ζννοια, το περιεχόμενο τθσ πόλθσ, προκειμζνου να 
κακοριςτεί θ ζννοια του πολιτεφματοσ.  
 

3. ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΚΑΘΙΣΟΤΝ ΑΠΑΡΑΙΣΘΣΘ ΣΘ ΔΙΕΡΕΤΝΘΘ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πολίτθσ»: «Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλισ … οὐκ 

ἔςτι πολίτθσ» 
Στθ ςυνζχεια του κειμζνου ο Αριςτοτζλθσ διευκρινίηει για ποιουσ λόγουσ κρίνεται απαραίτθτθ πρϊτα θ 
διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ «πολίτθσ», για να είναι δυνατόσ ο οριςμόσ τθσ ζννοιασ «πόλισ»:  

α) Ο πολίτθσ είναι μζροσ τθσ πόλθσ («Ἐπεὶ δ’ ἡ πόλισ … πλῆκόσ ἐςτιν»): θ πόλθ ανικει ςτθν κατθγορία των 

ςφνκετων πραγμάτων («τῶν ςυγκειμζνων»), είναι δθλαδι ζνα όλον («τι τῶν ὅλων») που αποτελείται από μζρθ 

(«ἐκ πολλῶν μορίων»), τουσ πολίτεσ. Επομζνωσ, για να κατανοιςουμε το όλον, δθλαδι τθν πόλθ, πρζπει πρϊτα 
να κατανοιςουμε το μζροσ, δθλαδι τον πολίτθ και τα χαρακτθριςτικά του, αφοφ ο ρόλοσ του ςτθν πολιτικι 
τάξθ είναι κακοριςτικόσ. Ζτςι, προκειμζνου ο Αριςτοτζλθσ να φτάςει ςτον οριςμό τθσ ζννοιασ «πόλισ», 
ακολουκεί τθν αναλυτικι μζκοδο. Αναλφει δθλαδι, μια γενικι, ςφνκετθ ζννοια – ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ 
τθν ζννοια «πόλθ» - ςτα ςυςτατικά τθσ, τα επιμζρουσ ςτοιχεία τθσ, τον πολίτθ, και εντοπίηει, προςδιορίηει τα 
χαρακτθριςτικά τουσ. Αντίκετα, ςτισ ενότθτεσ 11-14, ςτθν προςπάκειά του να εξθγιςει πϊσ γεννικθκε θ πόλθ, 
ακολοφκθςε τθ γενετικι μζκοδο.  

β) Ζλλειψθ ομοφωνίασ για τον οριςμό τθσ ζννοιασ «πολίτθσ» («Ὥςτε … οὐκ ἔςτι πολίτθσ»): πρζπει να 
διερευνθκεί θ ζννοια «πολίτθσ», όχι μόνο για να γίνει κατανοθτι θ ζννοια τθσ πόλεωσ, αλλά και για να 
διαςαφθνιςτεί το περιεχόμενο τθσ ζννοιασ «πολίτθσ», για το οποίο δεν υπάρχει ομοφωνία. Ζτςι, 
διαπιςτϊνουμε ότι διαφορετικά νοείται ο πολίτθσ ςε ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα και διαφορετικά ςε ζνα 
ολιγαρχικό. Σε ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα ο πολίτθσ είναι ενεργό μζλοσ τθσ πολιτικισ ηωισ, ζχει δικαιϊματα 

(παρρθςία, ιςθγορία, ιςονομία, το δικαίωμα του «ἐκλζγειν» και «ἐκλζγεςκαι») και ςυμμετζχει ςτθ λιψθ 

αποφάςεων. Αντίκετα, ςε ζνα ολιγαρχικό πολίτευμα θ εξουςία είναι ςτα χζρια των λίγων, των πλούςιων και 

ιςχυρϊν, και ςε ζνα τυραννικό πολίτευμα ςτα χζρια όςων ςφετερίηονται τθν εξουςία. Και τα δφο αυτά 
πολιτεφματα αφαιροφν από τον πολίτθ το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτα κοινά ι διϊκουν όςουσ είναι επικίνδυνοι 
για το κακεςτϊσ (τυραννία). Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ ο πολίτθσ πρζπει να υπακοφει ςτισ εντολζσ αυτϊν των 
λίγων και του δίνεται θ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτα δθμόςια αξιϊματα μόνο αν του το επιτρζπει θ καταγωγι, 
το επάγγελμα, το ειςόδθμά του κτλ.  
 
4.ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΓΙΑ ΣΘ ΧΕΘ ΠΟΛΘ-ΠΟΛΙΣΘ 
Λαμβάνοντασ υπόψθ όςα αναλφςαμε παραπάνω, αξίηει να ςθμειϊςουμε τθ διαπίςτωςθ ότι θ ςχζςθ πόλθσ-
πολίτθ ωσ προσ το περιεχόμενό τθσ είναι μια ςχζςθ που κινείται αμφίδρομα. Ο φιλόςοφοσ υποςτθρίηει ότι θ 
πόλθ είναι μια ενιαία οντότθτα, το ςφνολο των πολιτϊν που τθν απαρτίηουν. Θ ςχζςθ λοιπόν πόλθσ-πολίτθ 
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ορίηεται και κακορίηεται από τθ ςχζςθ του όλου προσ το μζροσ, είναι ςχζςθ ουςιαςτικι, αλλά και ςχζςθ 
αμοιβαίασ εξάρτθςθσ. Κι αυτό αφενόσ επειδι θ φφςθ τθσ πόλθσ κακορίηει τα χαρακτθριςτικά του πολίτθ και 
αντίςτροφα και αφετζρου επειδι οφτε θ πόλθ είναι δυνατόν να υπάρξει χωρίσ πολίτεσ οφτε ο πολίτθσ νοείται 
ζξω από τθν πόλθ, κακϊσ δεν ζχει ςκοπό φπαρξθσ ζξω από αυτι.  
Πςον αφορά όμωσ τθν πορεία που πρζπει να ακολουκθκεί για τθν εξαγωγι του οριςμοφ τθσ πόλθσ και του 
πολίτθ, παρατθροφμε ότι αυτι θ πορεία δεν είναι αμφίδρομθ. Κι αυτό, γιατί, για να εξετάςουμε τθν ζννοια τθσ 
πόλθσ χρειάηεται πρϊτα να διερευνιςουμε τθν ζννοια του πολίτθ˙ για να εξετάςουμε, όμωσ, τθν ζννοια του 
πολίτθ, δε χρειάηεται να διερευνιςουμε τθν ζννοια τθσ πόλθσ, αλλά τθν ζννοια του πολιτεφματοσ.  
 
ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΗΑ ΣΘΝ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ 

Ἐπιςκοποῦντι, ςκζψισ, ςκεπτζον < ςκοπζω -ῶ: ςκοπόσ, ςκοπιά, ςκόπιμοσ, ςκόπελοσ, ςκζψθ, ςκεπτικόσ, 
ςκεπτικιςμόσ, απερίςκεπτοσ, αυτοςκοπόσ, κερδοςκόποσ, οιωνοςκόποσ, καιροςκόποσ, ωροςκόποσ, άςκοποσ, 
επίςκοποσ, κατάςκοποσ, πρόςκοποσ, αναςκόπθςθ, βιντεοςκόπθςθ, επιςκόπθςθ, προεπιςκόπθςθ, 
δθμοςκόπθςθ, βυκοςκόπθςθ, ακτινοςκόπθςθ, βολιδοςκόπθςθ, κερδοςκοπία, καταςκοπία, τθλεςκόπιο, 
περιςκόπιο, ςτθκοςκόπιο, μικροςκόπιο, ωροςκόπιο, ςκοποβολι, ςφςκεψθ, ςυνδιάςκεψθ, περίςκεψθ, 
επίςκεψθ, επιςκζψιμοσ  
πόλισ: πόλθ, κωμόπολθ, πολιτεία, κοινοπολιτεία, πολίτθσ, ςυμπολίτθσ, πολιτικόσ, πολιτειακόσ, πολιτικάντθσ, 
πολιοφχοσ, πολιτευτισ, πολιτικοποίθςθ, πολιτικολογία, αντιπολίτευςθ, μεταπολίτευςθ, πολιτιςμόσ, 
πολιτιςμικόσ, απολίτιςτοσ, διαπολιτιςμικόσ  

ἰδεῖν, ὁρῶμεν < ὁράω -ῶ: όραςθ, όραμα, ορατόσ, παρόραμα, πανόραμα, ενόραςθ, τθλεόραςθ, αόρατοσ, 
αδιόρατοσ, κεόρατοσ, διορατικόσ, οφκαλμόσ, οπι, όψθ, οπτικόσ, ςυνοπτικόσ, εποπτικόσ, κάτοπτρο, 
αντικατοπτριςμόσ, φποπτοσ, υποψία, αυτόπτθσ, αυτοψία, μζτωπο, πρόςωπο, προςωπίδα, παρωπίδα, ιδζα, 
ιδεατόσ, ιδεϊδθσ, ιδεολόγοσ, ιδεολογία, ιδανικόσ, είδωλο, ειδφλλιο, κυρωρόσ  

ἀμφιςβθτοῦςιν < ἀμφὶ + βαίνω: αμφιςβιτθςθ, αμφιςβθτίασ, αναμφιςβιτθτοσ, αδιαμφιςβιτθτοσ, 
αμφιςβθτιςιμοσ, βάςθ, ανάβαςθ, κατάβαςθ, πρόςβαςθ, διάβαςθ, ζμβαςμα, βιμα, βθματοδότθσ, βάκρο, 
βωμόσ, βατόσ, δφςβατοσ, βάδθν, βακμόσ, βατιρασ, αναβάτθσ, διαβάτθσ, επιβάτθσ, παραβάτθσ, ακροβάτθσ  
φάςκοντεσ < φθμί : φιμθ, φθμολογία, προφιτθσ, προφθτεία, διαφιμιςθ, δυςφιμιςθ, διαφθμιςτικόσ, 
δυςφθμιςτικόσ, άφατοσ, πρόςφατοσ, αντίφαςθ, αντιφατικόσ, κατάφαςθ, καταφατικόσ, απόφαςθ, ζμφαςθ, 
εμφατικόσ, πρόφαςθ, επίφαςθ  

πεπραχζναι, πρᾶξιν, πραγματείαν < πράττω: πράγμα, πραγματεία, πραγματικόσ, πραγματικότθτα, 
πραγματιςμόσ, πράγματι, πραγματοποίθςθ, πραγματογνϊμων, πραμάτεια, πράξθ, πρακτικόσ, πράκτορασ, 
πρακτορείο, ςφμπραξθ, διάπραξθ, αντίπραξθ, είςπραξθ, ειςπράκτορασ, απραξία, εχκροπραξία, κοινοπραξία, 
ζμπρακτοσ, άπρακτοσ, πραξικόπθμα, πραξικοπθματίασ, διαπραγμάτευςθ, αδιαπραγμάτευτοσ  

ὀλιγαρχία < ὀλίγοσ + ἄρχω: αρχι, αρχικόσ, αρχάριοσ, αρχείο, αρχαίοσ, αρχαιότθτα, αρχαϊκόσ, άρχοντασ, 
αρχοντικόσ, αρχονταρίκι, ζναρξθ, εναρκτιριοσ, αρχθγόσ, αρχθγία, αρχθγείο, υπαρχθγόσ, ςτρατάρχθσ, 
εργοςταςιάρχθσ, ςτακμάρχθσ, μεραρχία, ταξιαρχία, πεικαρχία, επαρχία, αναρχία, αναρχικόσ, φεουδαρχία, 
φεουδαρχικόσ, δυαρχία, λθξίαρχοσ, πλοίαρχοσ, ζπαρχοσ, μοίραρχοσ, λιςταρχοσ, αρχιτζκτονασ, αρχίατροσ, 
αρχιμάγειρασ, αρχομανία, αρχομανισ, αρχζγονοσ, αρχζτυποσ, υπαρκτόσ, φπαρξθ, ανυπαρξία, νομάρχθσ, 
πατριάρχθσ, πατριαρχείο, δαςάρχθσ, δαςαρχείο, γυμναςιάρχθσ, λυκειάρχθσ  
νομοκζτου < νόμοσ + τίκθμι α) νόμοσ < νζμω: νομόσ, νόμοσ, νομικόσ, νομικι, νομαδικόσ, νζμεςθ, νόμιςμα, 
νομιςματικόσ, διανομζασ, διανομι, κατανομι, απονομι, αςτυνομία, αςτυνομικόσ, αςτυνόμοσ, τροχονόμοσ, 
αγορανομία, παρανομία, παράνομοσ, υπόνομοσ, ανομία, δαςονομία, δαςονόμοσ, οικονομία, οικονόμοσ, 
χειρονομία, αυτονομία, αυτόνομοσ, ταξινόμθςθ, εξοικονόμθςθ, νομοκζτθσ, νομοκεςία, νομοςχζδιο, 
νομοταγισ, νομομακισ β) τίκθμι: κεςμόσ, κζςθ, διάκεςθ, παράκεςθ, ζκκεςθ, επίκεςθ, ςφνκεςθ, κζμα, 
απόκεμα, παράκεμα, ζκκεμα, κετόσ, πρόςκετοσ, εμπρόκετοσ, ςφνκετοσ, ζκκετοσ, αντίκετοσ, εκκζτθσ, 
κατακζτθσ, υιοκεςία, αδιακεςία, τοποκεςία, νουκεςία, κικθ, διακικθ, παρακατακικθ, ςυνκικθ, αποκικθ, 
αποκθκάριοσ, υποκετικόσ, επικετικόσ, ςυνκετικόσ, υπερκετικόσ, κεμζλιο, κεμελιϊδθσ  

οἰκοφντων < οἰκζω -ῶ: οίκοσ, οίκθμα, οίκθςθ, ιδιοκατοίκθςθ, διοίκθςθ, διοικθτισ, διοικθτιριο, ςυγκατοίκθςθ, 
μετοίκθςθ, οικία, κατοικία, μονοκατοικία, πολυκατοικία, ςυνοικία, αποικία, παροικία, ζνοικοσ, περίοικοσ, 
κάτοικοσ, ςυγκάτοικοσ, άποικοσ, μζτοικοσ, οικιςμόσ, οικιςτικόσ, αποικιςμόσ, αποικιςτικόσ, οικοδεςπότθσ, 
οικογζνεια, οικότροφοσ, οικόπεδο, οικοςκευι, οικόςθμο, οικονομία, οικόςιτοσ, οικουμζνθ, οικολογία  

ςυγκειμζνων < ςὺν + κεῖμαι: (παρακείμενοσ με ςθμαςία ενεςτϊτα του «τίκεμαι»): κείμενο, κειμενικόσ, 
αντικείμενο, αντικειμενικόσ, αντικειμενικότθτα, υποκείμενο, υποκειμενικόσ, υποκειμενικότθτα, επικείμενοσ, 
προκείμενοσ, προςκείμενοσ, παρακείμενοσ, κειμιλιο, κοίτθ, κοιτίδα, κοίταςμα, κοιτϊνασ, κϊμα, κωματϊδθσ, 
κωμόπολθ  

ςυνεςτϊτων < ςὺν + ἵςταμαι: ςτάςθ, ςτάςιμοσ, ςταςιμότθτα, ςταςίδι, ςτατικόσ, ςτακερόσ, ςτακερότθτα, 
αςτάκεια, αςτακισ, ςτάκμθ, ςτακμόσ, ςτάκμευςθ, ςτάδιο, ςταυρόσ, ςταφρωςθ, ςτικοσ, επιςτικιοσ, ςτιλθ, 
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Ο τόποσ κατοικίασ 
 
Σο δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε δίκεσ 
 
 
 
 
Θ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι και 
δικαςτικι εξουςία 
 
 
 
Ο οριςμόσ τθσ πόλθσ 

 

ςτθλιτεφω, ςτιςιμο, ςτθτόσ, επιςτθτόσ, ιςτόσ, ςτφλοσ, ανάςταςθ, ανάςτθμα, αντίςταςθ, απόςταςθ, απόςτθμα, 
διάςταςθ, διάςτθμα, ζκςταςθ, ζνςταςθ, κατάςταςθ, παράςταςθ, παράςτθμα, ςυμπαράςταςθ, υπόςταςθ, 
ςφςταςθ, αποςταςία, ακαταςταςία, επιςταςία, ορκοςταςία, ορκοςτατικόσ, προςταςία, προςτατευτικόσ, 
ςυςτατικόσ, θλιοςτάςιο, μθχανοςτάςιο, αμαξοςτάςιο, προςτάτθσ, παραςτάτθσ, αποςτάτθσ, επιςτάτθσ, 
επαναςτάτθσ, ςυμπαραςτάτθσ, ανάςτατοσ, ακατάςτατοσ, καταςτατικό, ςτακεροποίθςθ, αντιςτάκμιςθ  
μορίων < μείρομαι: μοίρα, μοιραίοσ, μοίραρχοσ, μοιραςιά, μοίραςμα, μοιρογνωμόνιο, μοιρολατρία, μοιρολόγι, 
άμοιροσ, κακόμοιροσ, δφςμοιροσ, μεμψίμοιροσ, ςυμμορία, μζροσ, μερίδα, μερίδιο, μερικόσ, μερτικό, μζριςμα, 
καταμεριςμόσ, επιμεριςμόσ, παράμεροσ, ανωμερίτθσ, κατωμερίτθσ  

ὁμολογοῦςι < ὁμο- + λζγω: λζξθ, διάλεξθ, ςυνδιάλεξθ, λεξικό, λεξιλόγιο, λεξιπενία, λεξικογράφοσ, λεκτικόσ, 
κυριολεξία, κυριολεκτικόσ, δυςλεξία, δυςλεκτικόσ, ιδιόλεκτοσ, διάλεκτοσ, μονολεκτικόσ, επίλεκτοσ, επιλεκτικόσ, 
λόγοσ, μονόλογοσ, διάλογοσ, διαλογικόσ, υπόλογοσ, παράλογοσ, ζλλογοσ, πρόλογοσ, επίλογοσ, ςφλλογοσ, 
ςυλλογικόσ, ομολογία, αναλογία, αναλογικόσ, απολογία, απολογθτικόσ, ςυλλογι, διαλογι, επιλογι, λογικι, 
λογικόσ, ριμα, επίρρθμα, (το) ρθτό, ρθτόσ, απόρρθτοσ, ριςθ, παρρθςία, ριτορασ, ρθτορικόσ, ριτρα, ζποσ, 
επικόσ, ανείπωτοσ  

δθμοκρατίᾳ < δῆμοσ + κρατζω -ῶ α) δῆμοσ: διμοσ, δθμότθσ, ςυνδθμότθσ, δθμοτικόσ, δθμοτικότθτα, 
δθμοτικιςμόσ, αντιδθμοτικόσ, δθμοτολόγιο, δθμοςκόπθςθ, δθμόςιοσ, δθμοςιονομικόσ, δθμοςίευςθ, 
δθμοςίευμα, αναδθμοςίευςθ, αδθμοςίευτοσ, δθμοφιλισ, δθμοψιφιςμα, επιδθμία, πανδθμία, δθμαγωγόσ, 
διμαρχοσ, δθμαρχείο, δθμιουργόσ, δθμιουργία, δθμοςιογράφοσ, δθμοςιογραφία, δθμοπραςία, δθμοπράτθςθ 

β) κρατζω -ῶ: κράτοσ, κρατικόσ, κράτθςθ, κράτθμα, κρατθτιριο, ακράτθτοσ, αςυγκράτθτοσ, ακράτεια, 
εγκράτεια, εγκρατισ, επικράτεια, επικράτθςθ, ςυγκράτθςθ, κατακράτθςθ, παρακράτθςθ, αυτοκράτορασ, 
αυτοκρατορικόσ, κλειδοκράτορασ, κοςμοκράτορασ  
 

ΕΝΟΣΘΣΑ 16 (Γ1, 3-4 /6 /12) : Ο πολίτθσ ορίηεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν πολιτικι και δικαςτικι εξουςία 

Μθ αςφαλι κριτιρια για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ «πολίτθσ» 

ὁ δὲ πολίτθσ οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτθσ ἐςτίν (καὶ γὰρ μέτοικοι καὶ 

δοῦλοι κοινωνοῦςι τῆσ οἰκήςεωσ),  

οὐδ' οἱ τῶν δικαίων μετέχοντεσ οὕτωσ ὥςτε καὶ δίκθν ὑπέχειν καὶ 

δικάηεςκαι  (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖσ ἀπὸ ςυμβόλων 

κοινωνοῦςιν) … :  
Σο αςφαλζσ κριτιριο για τον προςδιοριςμό τθσ ζννοιασ «πολίτθσ» 

πολίτθσ δ' ἁπλῶσ οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίηεται μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν 

κρίςεωσ καὶ ἀρχῆσ. … τίσ μὲν οὖν ἐςτιν ὁ πολίτθσ, ἐκ τούτων 

φανερόν: ᾧ γὰρ ἐξουςία κοινωνεῖν ἀρχῆσ βουλευτικῆσ ἢ κριτικῆσ, 

πολίτθν ἤδθ λέγομεν εἶναι ταύτθσ τῆσ πόλεωσ,  

πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆκοσ ἱκανὸν πρὸσ αὐτάρκειαν ηωῆσ, ὡσ 

ἁπλῶσ εἰπεῖν.  
 

1.ΜΘ ΑΦΑΛΘ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πολίτθσ»: «Ὁ πολίτθσ … κοινωνοῦςιν»  
Ο Αριςτοτζλθσ ςυνεχίηοντασ τθ διερεφνθςθ τθσ ζννοιασ «πολίτθσ», που είχε ξεκινιςει ςτθν προθγοφμενθ 
ενότθτα, προχωρά ςτον οριςμό τθσ με τθ χριςθ του ςχιματοσ «άρςθσ - κζςθσ». Ζτςι, πρϊτα κα μασ δϊςει τα 
ςτοιχεία εκείνα που δεν αποδεικνφουν με αςφάλεια ότι κάποιοσ είναι πολίτθσ και ςτθ ςυνζχεια κα 
παρουςιάςει το αςφαλζσ ςτοιχείο για τον προςδιοριςμό του.  
Τα ςτοιχεία, λοιπόν, που δεν κρίνονται αςφαλι για το χαρακτθριςμό κάποιου ωσ πολίτθ είναι:  

α) Ο τόποσ κατοικίασ («οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτθσ ἐςτίν»): δεν μπορεί να χαρακτθριςτεί κάποιοσ πολίτθσ 
ανάλογα με το ποφ κατοικεί, γιατί ςτον ίδιο τόπο – εν προκειμζνω, ςτθν Ακινα – μποροφςαν να κατοικοφν και 
μζτοικοι και δοφλοι, οι οποίοι όμωσ δεν είχαν πολιτικά δικαιϊματα και ςυνεπϊσ, δεν μποροφςαν να 
χαρακτθριςτοφν πολίτεσ.  

 Οι μζτοικοι ιταν ξζνοι που είχαν εγκαταςτακεί ςτθν Ακινα και αποτελοφςαν ςθμαντικό μζροσ του 
ακθναϊκοφ πλθκυςμοφ. Ιταν καταγεγραμμζνοι ςε ειδικό κατάλογο και πλιρωναν ετθςίωσ ζνα φόρο (12 
δραχμζσ οι άνδρεσ και 6 οι γυναίκεσ), το «μετοίκιον». Δεν είχαν πολιτικά δικαιϊματα, δεν μποροφςαν να 
ςυμμετζχουν ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ, οφτε να ζχουν ςτθν κατοχι τουσ κτιματα. Αςχολοφνταν με το εμπόριο 
και τθ βιοτεχνία και επομζνωσ, κατά ζνα μεγάλο μζροσ ςτιριηαν τθν οικονομία τθσ Ακινασ. Οι Ακθναίοι τουσ 
χρθςιμοποιοφςαν ςτο ςτρατό και ςτο ςτόλο, κακϊσ και ςτισ κρθςκευτικζσ τελετζσ και ςτισ «λειτουργίεσ». Κάκε 
μζτοικοσ ιταν υποχρεωμζνοσ να ορίςει ζνα γνιςιο Ακθναίο πολίτθ ωσ εγγυθτι ι προςτάτθ του, ο οποίοσ 
ςυναλλαςςόταν για λογαριαςμό του με το κράτοσ και εγγυόταν για τθ διαγωγι του. Για τισ υπθρεςίεσ του προσ 
το κράτοσ ο μζτοικοσ μποροφςε να γίνει «ιςοτελισ», δθλαδι ίςοσ με τουσ γνιςιουσ Ακθναίουσ πολίτεσ ςε ό,τι 
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αφοροφςε τουσ φόρουσ, ςπάνια όμωσ μποροφςε να γίνει πολίτθσ και ςε καμία περίπτωςθ δεν μποροφςε να 
αναλάβει δθμόςια αξιϊματα.  

 Οι δοφλοι κεωροφνταν μορφι ιδιοκτθςίασ («res») και, φυςικά, δεν είχαν πολιτικά δικαιϊματα. Ππωσ 

αναφζρει ςε άλλο ςθμείο των «Ρολιτικϊν» ο Αριςτοτζλθσ, ο δοφλοσ ιταν ζνα «ἔμψυχον κτῆμα», αναγκαίο για 
να τεκοφν ςε ενζργεια τα άψυχα εργαλεία και όπωσ κάκε «κτιμα», ο δοφλοσ ιταν όργανο προοριςμζνο να 
υπθρετεί τθ γενικι διαχείριςθ τθσ ηωισ (Ρολιτικά, 1253b 32). Κατά τον φιλόςοφο, ο δοφλοσ διακζτει εκ φφςεωσ 

φρόνθμα ανελεφκερο που δεν μπορεί να το χρθςιμοποιεί ςυνειδθτά, «ὁ δοῦλοσ ὅλωσ οὐκ ἔχει τὸ 

βουλευτικὸν» (Ρολιτικά, 105 9b 22) και επομζνωσ δεν είναι δυνατό να αποτελεί μζλοσ μιασ ελεφκερθσ 
κοινωνίασ, μιασ πόλθσ κράτουσ.  

β) Σο δικαίωμα εμφάνιςθσ κάποιου ςτο δικαςτιριο ωσ ενάγοντοσ ι ωσ εναγόμενου («οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων 

μετζχοντεσ … καὶ δικάηεςκαι»): δεν μπορεί να κεωρθκεί κάποιοσ πολίτθσ, μόνο επειδι ζχει το δικαίωμα να 
εμφανίηεται ςτο δικαςτιριο ωσ ενάγων ι ωσ εναγόμενοσ. Κι αυτό, γιατί πολίτεσ άλλων πόλεων μποροφν να 
ζχουν αυτό το δικαίωμα χάρθ ςε ειδικζσ ςυμφωνίεσ, γραπτζσ δθλαδι διατάξεισ που ορίηουν πρωτίςτωσ τισ 
εμπορικζσ ςυμφωνίεσ ανάμεςα ςτουσ πολίτεσ διαφορετικϊν πόλεων. Σφμφωνα με αυτζσ ζχουν το δικαίωμα να 
μεταβαίνουν ςτθν άλλθ πόλθ, να παραμζνουν εκεί και να διεκδικοφν από τα δικαςτιρια τθν απονομι δικαίου.  

 «ἀπὸ ςυμβόλων»: τα «ςφμβολα» ιταν ειδικζσ ςυμφωνίεσ, κυρίωσ εμπορικζσ. Σε άλλο ςθμείο του 
τρίτου βιβλίου των «Ρολιτικϊν» (1280a 35) ο Αριςτοτζλθσ κάνοντασ πάλι αναφορά ςτα «ςφμβολα» φζρνει ωσ 
παράδειγμα τουσ Τυρρθνοφσ και τουσ Καρχθδονίουσ, οι οποίοι ενϊνονταν με εμπορικζσ και ςτρατιωτικζσ 
ςυμφωνίεσ. Αυτζσ όμωσ δεν ιταν αρκετζσ για να κεωρθκοφν ότι ανικουν ςτθν ίδια πολιτικι κοινωνία.  
Επίςθσ, ςφμφωνα με τον Σταγειρίτθ φιλόςοφο, όπωσ αναφζρεται ςε άλλο ςθμείο των «Ρολιτικϊν» (Ρολιτικά, 
127 5a 15), δεν ζπρεπε να ορίηονται πολίτεσ τα παιδιά και όςοι νζοι δεν είχαν ακόμθ εγγραφεί ςτα μθτρϊα των 

πολιτϊν («ἀτελεῖσ»), όςοι γζροντεσ δεν εκπλιρωναν πια τα πολιτικά τουσ δικαιϊματα και τουσ οποίουσ 
χαρακτιριηε παρθκμαςμζνουσ («παρθκμακότασ») και τζλοσ, όςοι με δικαςτικι απόφαςθ είχαν χάςει τα 

δικαιϊματα του πολίτθ («περὶ τ ῶν ἀτίμων»), κακϊσ και οι εξόριςτοι («καὶ φυγάδων»). Για τισ απόψεισ αυτζσ 

του φιλοςόφου μασ προϊδεάηει θ χριςθ του επικζτου «ἱκανὸν» ςτο τζλοσ τθσ ενότθτασ.  
 

2. ΑΦΑΛΘ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΘ ΕΝΝΟΙΑ «πολίτθσ»: «πολίτθσ δ’ ἁπλῶσ … ταφτθσ τῆσ 
πόλεωσ»  
Μετά τθν αναφορά ςτα κριτιρια που δεν αποδεικνφουν με αςφάλεια ότι κάποιοσ είναι πολίτθσ, ο Αριςτοτζλθσ 
περνά ςτα δφο αςφαλι γνωρίςματα προςδιοριςμοφ τθσ ζννοιασ. Ρολίτθσ είναι:  
α) αυτόσ που ςυμμετζχει ςτθ δικαςτικι εξουςία, που μπορεί δθλαδι να δικάηει ωσ μζλοσ δικαςτθρίου και 
ειδικότερα του λαϊκοφ δικαςτθρίου τθσ Θλιαίασ («μετζχειν κρίςεωσ») και  
β) αυτόσ που ςυμμετζχει ςτθν πολιτικι εξουςία, αφενόσ δθλαδι ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ εκλζγοντασ τουσ 
θγζτεσ τθσ πόλθσ του και αφετζρου μετζχοντασ ςτα όργανα που λαμβάνουν τισ πολιτικζσ αποφάςεισ και 

νομοκετοφν (βουλι, εκκλθςία του διμου) («μετζχειν ἀρχῆσ»).  
Εν ολίγοισ, ο «αριςτοτελικόσ» πολίτθσ είναι αυτόσ που ςυμμετζχει άμεςα ςτθ νομοκετικι, τθν εκτελεςτικι και 
τθ δικαςτικι αρχι. Αυτι θ ςυμμετοχι παρουςιάηεται από τον φιλόςοφο ωσ το ςπουδαιότερο δικαίωμά του, 
διότι εξαιτίασ αυτοφ ο πολίτθσ είναι το κφτταρο τθσ πόλθσ-κράτουσ που επθρεάηει ι κακορίηει τα πολιτικά 
πράγματα. Λςοδυναμεί με τθ ςυμμετοχι ςτο ςφνολο ςχεδόν των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ - κράτουσ.  
Φυςικά, ο φιλόςοφοσ αναφζρεται ςτθν πόλθ τθσ δθμοκρατικισ Ακινασ, τθν πόλθ τθσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, 
αλλά και ςε όςεσ πόλεισ-κράτθ είχαν παρόμοια πολιτεφματα, γιατί ςε πολιτεφματα ολιγαρχικά ι τυρρανικά, 
όπωσ αυτά τθσ Σπάρτθσ και τθσ Κριτθσ δεν είχαν όλοι οι πολίτεσ το δικαίωμα να ςυμμετζχουν ςτισ λειτουργίεσ 
του κράτουσ.  
 
3. Θ ΘΜΑΙΑ ΣΘ ΤΜΜΕΣΟΧΘ ΣΙ ΔΙΚΑΣΙΚΕ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΕ  
Θ ςυμμετοχι ςτισ δικαςτικζσ λειτουργίεσ είναι, κατά τον Αριςτοτζλθ, απολφτωσ ςθμαντικι για τον οριςμό τθσ 
ζννοιασ «πολίτθσ». Και ο ίδιοσ ο Ρλάτωνασ, άλλωςτε, τόνιηε ςτουσ «Νόμουσ» ότι θ μθ ςυμμετοχι ςε αυτζσ 

ιςοδυναμοφςε με μθ ςυμμετοχι ςτο ςφνολο των λειτουργιϊν τθσ πόλθσ («ὁ γὰρ ἀκοινϊνθτοσ ὢν ἐξουςίασ τοῦ 

ςυνδικάηειν ἡγεῖται τὸ παράπαν τῆσ πόλεωσ οὐ μζτοχοσ εἶναι» 768b 2). Μια πόλθ με ςωςτό ςφςτθμα 
απονομισ δικαιοςφνθσ, που λειτουργεί με ορκοφσ νόμουσ, αμερολθψία και ελευκερία, διαφυλάςςει τα 
δικαιϊματα των πολιτϊν (τθν ιςονομία, τθν ιςθγορία και τθν παρρθςία), ςυμβάλλει ςτθν αποφυγι κοινωνικϊν 
ςυγκροφςεων και αναταραχϊν, και εξαςφαλίηει θρεμία, γαλινθ, αςφάλεια και κατ’ επζκταςθ τθν ευδαιμονία, 
που είναι και ο φψιςτοσ ςτόχοσ τθσ πόλθσ. Πλα αυτά όμωσ μποροφν να επιτευχκοφν μόνο με τθ ςυμμετοχι 
όλων των πολιτϊν ςτισ δικαςτικζσ λειτουργίεσ. Τα παραπάνω αποδεικνφουν, βζβαια, τθν φπαρξθ ενόσ υψθλοφ 
επιπζδου πολιτιςμοφ, κακϊσ θ ζννοια τθσ δικαιοςφνθσ προχποκζτει ανκρϊπουσ ενάρετουσ, θκικοφσ και 
καλλιεργθμζνουσ  
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4. Ο ΟΡΙΜΟ ΣΘ ΠΟΛΘ 
Στθν προθγοφμενθ ενότθτα ο Αριςτοτζλθσ διλωςε πωσ, για να προχωριςει ςτον οριςμό τθσ «πολιτείασ», 

πρζπει πρϊτα να ορίςει τθν ζννοια «πόλισ», που είναι το «ὅλον»˙ και για να γίνει αυτό, πρζπει να προθγθκεί θ 

ζννοια του «πολίτθ», που είναι το «μζροσ» του «ὅλου». Αφοφ, λοιπόν, ζδωςε τον οριςμό του πολίτθ, ζρχεται 
τϊρα ςτα γνωρίςματα και ςτον οριςμό τθσ πόλθσ. Θ πόλθ, επομζνωσ, είναι:  
α) το ςφνολο των πολιτϊν που μποροφν να ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι και δικαςτικι εξουςία και  
β) το ςφνολο των πολιτϊν που είναι αρκετοί ςτον αρικμό και ικανοί ςτθν αξιοςφνθ, τθν αρετι (διανοθτικι και 
θκικι), όχι τυχαίοι και ανάξιοι, ικανοί να εξαςφαλίηουν αυτάρκεια ςτθν πόλθ.  

Σε άλλο ςθμείο των «Ρολιτικῶν» (1328b 16) ο Αριςτοτζλθσ διδάςκει ότι: «ἡ … πόλισ πλῆκόσ ἐςτιν οὐ τὸ τυχὸν 

ἀλλὰ πρὸσ ηωὴν αὔταρκεσ, … ἐὰν δζ τι τυγχάνῃ τοφτων ἐκλεῖπον, ἀδφνατον ἁπλῶσ αὐτάρκθ τὴν κοινωνίαν 

εἶναι ταφτθν», και, όπωσ ιδθ ζχει αναφζρει ςτθ 12θ ενότθτα, θ αυτάρκεια τθσ πόλθσ ςυνδζεται με το «εὖ η ῆν», 
τθν ευδαιμονία των πολιτϊν και δεν αφορά απλά τα υλικά αγακά και τθν εμπορικι τθσ ανάπτυξθ, αλλά και τθν 
φπαρξθ αμυντικϊν δυνατοτιτων, ςυςτιματοσ χρθςτισ διοίκθςθσ και απονομισ δικαιοςφνθσ. Ζτςι, θ πόλθ 
κακίςταται ανεξάρτθτθ ςε όλουσ τουσ τομείσ.  
 
ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΗΑ ΣΘΝ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ  

οἰκεῖν, μζτοικοι, οἰκιςεωσ < οἰκζω -ῶ: οίκοσ, οίκθμα, οίκθςθ, ιδιοκατοίκθςθ, διοίκθςθ, ςυγκατοίκθςθ, 
μετοίκθςθ, οικία, κατοικία, μονοκατοικία, πολυκατοικία, ςυνοικία, αποικία, παροικία, ζνοικοσ, περίοικοσ, 
κάτοικοσ, ςυγκάτοικοσ, μζτοικοσ, οικιςμόσ, οικιςτικόσ, αποικιςμόσ, αποικιςτικόσ, οικοδεςπότθσ, οικογζνεια, 
οικότροφοσ, οικόπεδο, οικοςκευι, οικόςθμο, οικονομία, οικόςιτοσ, οικουμζνθ, οικολογία  

δοῦλοι < δοῦλοσ (ὁ): δουλεία, δουλικόσ, δουλικότθτα, δουλοπρζπεια, δουλοπρεπισ, ἀδοφλωτοσ, 

ἐκελοδουλεία, εκδοφλευςθ, υπόδουλοσ, υποδοφλωςθ, δουλεμπορία, δουλεμπόριο, δουλζμπορασ, 
δουλοκτιμονασ, δουλοκτθτικόσ, δουλοπαροικία, δουλοπάροικοσ, δουλοφροςφνθ, δουλειά, δουλευτισ, 

ἀδοφλευτοσ  

κοινωνοῦςι, κοινωνεῖν < κοινωνζω -ῶ < κοινόσ: κοινό (το), κοινότθτα, κοινοτικόσ, κοινόβιο, κοινοποίθςθ, 
κοινοπραξία, κοινόχρθςτοσ, κοινοτοπία, κοινοβοφλιο, κοινοκτθμοςφνθ, κοινοπολιτεία, κοινωνόσ, κοινωνικόσ, 
κοινωνικότθτα, κοινωνιολογία, ςυγκοινωνία, επικοινωνία, κοινωφελισ, ακοινϊνθτοσ  
δικαίων, δίκθν, δικάηεςκαι < δίκθ: δίκθ, δίκαιοσ, δικαιοςφνθ, δικαςτισ, δικαςτικόσ, δικαςτιριο, δικανικόσ, 
δικάςιμοσ, (το) δίκαιο, δικαίωςθ, δικαίωμα, δικαιωματικόσ, δικαιοδοςία, δικαιολογία, δικθγόροσ, δικθγορία, 
δικθγορικόσ, καταδίκθ, κατάδικοσ, αντίδικοσ, αντιδικία, άδικοσ, αδικία, διάδικοσ, διαδικαςία, διεκδίκθςθ, 
διεκδικθτικόσ, δικογραφία, δικόγραφο, δικολάβοσ, δικονομία, εκδίκαςθ, εκδίκθςθ, εκδικθτικόσ, ςτρεψόδικοσ, 
ςτρεψοδικία, ςυνδικαλιςτισ, υπόδικοσ, φυγόδικοσ, φυγοδικία, φιλόδικοσ, φιλοδικία, τελεςίδικοσ, χειροδικία  

ὑπάρχει < ὑπὸ + ἄρχω: φπαρξθ, υπαρκτόσ, ανυπαρξία, ανφπαρκτοσ, αυκυπαρξία, αυκφπαρκτοσ, ςυνφπαρξθ, 
αρχι, αρχικόσ, αρχάριοσ, αρχείο, αρχαίοσ, αρχαιότθτα, αρχαϊκόσ, άρχοντασ, αρχοντικόσ, αρχονταρίκι, ζναρξθ, 
εναρκτιριοσ, αρχθγόσ, αρχθγία, αρχθγείο, υπαρχθγόσ, ςτρατάρχθσ, εργοςταςιάρχθσ, ςτακμάρχθσ, μεραρχία, 
ταξιαρχία, πεικαρχία, επαρχία, αναρχία, αναρχικόσ, φεουδαρχία, φεουδαρχικόσ, δυαρχία, λθξίαρχοσ, 
πλοίαρχοσ, ζπαρχοσ, φπαρχοσ, μοίραρχοσ, λιςταρχοσ, αρχιτζκτονασ, αρχίατροσ, αρχιμάγειρασ, αρχομανία, 
αρχομανισ, αρχζγονοσ, αρχζτυποσ, νομάρχθσ, πατριάρχθσ, πατριαρχείο, δαςάρχθσ, δαςαρχείο, γυμναςιάρχθσ, 
λυκειάρχθσ  

μετζχοντεσ, ὑπζχειν < ἔχω: εχεμφκεια, εχζμυκοσ, ζξθ, εξισ, ανζχεια, ςυνζχεια, ανεκτικόσ, περιεκτικόσ, 
περιζκτθσ, προςεκτικόσ, πλεονεξία, πλεονεκτικόσ, πλεονζκτθμα, μειονεξία, μειονεκτικόσ, μειονζκτθμα, καχεξία, 
καχεκτικόσ, ευεξία, ακάκεκτοσ, ςχιμα, ςχζςθ, ςχεδόν, άςχετοσ, ςχετικόσ, ςχζδιο, ςχεδία, ςχεδιαςτισ, 
ςχεδιαςτιριο, ςχολείο, ςχολαςτικόσ, ανοχι, ςυνοχι, αποχι, κατοχι, εποχι, εξοχι, εςοχι, παροχι, πάροχοσ, 
περιοχι, προεξοχι, θνίοχοσ, οχυρόσ, οχφρωςθ, τροπαιοφχοσ, διπλωματοφχοσ, ςυμβαςιοφχοσ, δικαιοφχοσ, 
ςυνταξιοφχοσ, προνομιοφχοσ, πτυχιοφχοσ, ηαχαροφχοσ, ςοκολατοφχοσ, αλλθλουχία, κλθρουχία, ευωχία, 
ανακωχι  

ςυμβόλων < ςὺν + βάλλω: βαλτόσ, βαλβίδα, βαλλιςτικόσ, περιβάλλον, βζλοσ, βελόνα, βελθνεκζσ, βλιμα, 
ζμβλθμα, πρόβλθμα, απόβλθτοσ, διαβλθτόσ, αδιάβλθτοσ, αναβλθτικόσ, ανυπζρβλθτοσ, απρόςβλθτοσ, 
προςβλθτικόσ, υποβλθτικόσ, επιβλθτικόσ, βόλοσ, βολίδα, βολι, αναβολι, διαβολι, καταβολι, προβολι, 
προςβολι, υπερβολι, ςυμβολι, ευμετάβολοσ, κεραυνοβόλοσ, ςφμβολο, παράβολο, ζμβολο, αμφιβολία, 
ςφαιροβολία, λικοβολιςμόσ, πυροβολιςμόσ  

ἁπλῶσ < ἁπλοῦσ: απλόσ, απλοϊκόσ, απλοϊκότθτα, απλοφςτευςθ, απλουςτευτικόσ, απλοποίθςθ  

ὁρίηεται < ὁρίηομαι: οριςμόσ, οριςτικόσ, αόριςτοσ, αοριςτία, αοριςτολογία, αοριςτολογικόσ, όριο, οριακόσ, 
ορίηοντασ, οριηόντιοσ, οριηοντίωςθ, αφοριςμόσ, αφοριςτικόσ, κακοριςτικόσ, προκακοριςμόσ, διοριςμόσ, 
προςδιοριςμόσ, προςδιοριςτικόσ, περιοριςμόσ, περιοριςτικόσ, εξορία, εξόριςτοσ, προοριςμόσ, οριοκζτθςθ, 
μεκόριοσ, παραμεκόριοσ, ςφνορο, ςυνοριακόσ  
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κρίςεωσ, κριτικῆσ < κρίνω: κρίνω, κρίμα(το), κρίςθ, κριτιριο, κριτικι, κριτικόσ, κριτισ, κρίςιμοσ, κριςιμότθτα, 
ανάκριςθ, ανακριτικόσ, απόκριςθ, αποκριτικόσ, ανταπόκριςθ, ανταποκριτισ, διάκριςθ, διακριτικόσ, 
διακριτικότθτα, αδιακριςία, διευκρίνιςθ, αδιευκρίνιςτοσ, ςφγκριςθ, ςυγκριτικόσ, ζγκριςθ, ζγκριτοσ, ζκκριςθ, 
επίκριςθ, επικριτικόσ, ευκρίνεια, ευκρινισ, πρόκριςθ, πρόκριτοσ, προκριματικόσ, υποκριτισ, υποκριτικόσ, 
υποκριςία  

ἐςτίν, ἐξουςία, εἶναι < εἰμί: ον, (το) παρόν, όντωσ, οντολογικόσ, οντολογία, ουςία, απουςία, παρουςία, 
περιουςία, περιουςιακόσ, πεμπτουςία, ουςιαςτικόσ, ουςιϊδθσ, επουςιϊδθσ, ανοφςιοσ, ομοοφςιοσ, περιοφςιοσ  

φανερὸν < φαίνομαι: φάςμα, φαινόμενο, φαινομενικόσ, φανάρι, φανόσ, φανερόσ, φάνταςμα, φανταςία, 
φανταςτικόσ, φανταςίωςθ, φανταςμαγορικόσ, άφαντοσ, αφάνεια, διαφάνεια, ζμφαςθ, εμφανισ, επίφαςθ, 
επιφάνεια, επιφανισ, διαφανισ, αφανισ, περιφανισ, καταφανισ, ςυκοφάντθσ, ςυκοφαντικόσ, φωσ, φαεινόσ, 
υπεριφανοσ, υπερθφάνεια.  

λζγομεν, εἰπεῖν < λζγω: λζξθ, διάλεξθ, ςυνδιάλεξθ, λεξικό, λεξιλόγιο, λεξιπενία, λεξικογράφοσ, λεκτικόσ, 
κυριολεξία, κυριολεκτικόσ, δυςλεξία, δυςλεκτικόσ, ιδιόλεκτοσ, διάλεκτοσ, μονολεκτικόσ, επίλεκτοσ, επιλεκτικόσ, 
λόγοσ, μονόλογοσ, διάλογοσ, διαλογικόσ, υπόλογοσ, παράλογοσ, ζλλογοσ, πρόλογοσ, επίλογοσ, ςφλλογοσ, 
ςυλλογικόσ, ομολογία, αναλογία, αναλογικόσ, απολογία, απολογθτικόσ, ςυλλογι, διαλογι, επιλογι, λογικι, 
λογικόσ, ριμα, επίρρθμα, (το) ρθτό, ρθτόσ, απόρρθτοσ, ριςθ, παρρθςία, ριτορασ, ρθτορικόσ, ριτρα, ζποσ, 
επικόσ, ανείπωτοσ  

ἱκανὸν < ἱκνζομαι -οῦμαι: ικανόσ, ικανότθτα, ικανοποιθτικόσ, ικανοποίθςθ, ικζτθσ, ικεςία, ικετευτικόσ, 
εφικτόσ, ανζφικτοσ, άφιξθ, ίχνοσ, ιχνθλάτθσ, ανίχνευςθ, εξιχνίαςθ, κακικον, προίκα  

αὐτάρκειαν < αὐτὸσ + ἀρκζω -ῶ: αρκετόσ, αυτάρκεια, αυτάρκθσ, ολιγάρκεια, ολιγαρκισ, ανεπάρκεια, 
ανεπαρκισ, διάρκεια, διαρκισ, επάρκεια, επαρκισ  

ηωῆσ < ηιω -ῶ: ηωι, ηωικόσ, ηωτικόσ, ηωτικότθτα, ηϊο, ηωφφιο, ηωϊδθσ, ηωθρόσ, ηωθρότθτα, ηωθράδα, ηιςθ, 
ηωολογία, ηωολογικόσ, ηωντανόσ, ηωντάνια, ηωοποιόσ, ηωογόνοσ, αναηωογονθτικόσ, ηωοδότθσ, ηωγράφοσ, 
ηωγραφιά, ηωγραφικι, ηωγραφιςτόσ, ηϊδιο, ηωδιακόσ, ευηωία, αναηωογόνθςθ, φιλόηωοσ  
 

ΕΝΟΣΘΣΑ 17θ (Γ 7, 1-3/ 5) : "ΣΑ ΟΡΘΑ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΙ ΑΠΟ ΑΤΣΑ" 

 
Φςτερα από όςα είπαμε δίνοντασ όλεσ τισ απαραίτθτεσ εξθγιςεισ για 
τα κζματα που μασ απαςχόλθςαν, ςειρά ςτθ διερεφνθςι μασ ζχει 
τϊρα το κζμα των πολιτευμάτων, να δοφμε πόςα είναι και ποια θ 
φφςθ του κακενόσ τουσ. Και πρϊτα, βζβαια, τα ορκά˙ γιατί οι 
παρεκκλίςεισ και οι διαςτρεβλϊςεισ κα γίνουν φανερζσ μόλισ κα 
ζχουν κακοριςτεί τα ορκά πολιτεφματα.  

Επειδι όταν λζμε "πολίτευμα" εννοούμε "αρχι, το ςϊμα δθλαδή 

που αςκεί τθ διακυβζρνθςθ ςτθν πόλθ", και θ "κυβζρνθςθ" είναι θ 
φψιςτθ αρχι ςτισ πόλεισ, αναγκαςτικά θ φψιςτθ αρχι κα είναι ι ζνα 
μόνο άτομο ι λίγα άτομα ι το ςφνολο των πολιτϊν.  
Πταν λοιπόν ο ζνασ ι οι λίγοι ι το πλικοσ ολόκλθρο αςκοφν τθν 
εξουςία για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ, αυτά τα 
πολιτεφματα δεν μπορεί παρά να είναι ορκά˙ όταν, αντίκετα, θ 
εξουςία αςκείται για τθν εξυπθρζτθςθ του ιδιαίτερου ςυμφζροντοσ 

είτε του ενόσ είτε των λίγων είτε του πλικουσ, τα πολιτεφματα αυτά 
είναι παρεκκλίςεισ και διαςτρεβλϊςεισ των ορκϊν. Γιατί ι το όνομα 
του πολίτθ δεν πρζπει να δίνεται ςε ανκρϊπουσ που είναι κατά το 
πολίτευμα μζλθ τθσ πόλθσ (ενν. μια και δεν λαμβάνονται υπόψθ τα 
δικαιϊματά τουσ), ι (ενν. αν τουσ δίνεται το όνομα του πολίτθ) 
πρζπει να ζχουν το μερτικό τουσ ςτα πλεονεκτιματα που ανικουν 
ςτα μζλθ τθσ πόλθσ.  
Συνθκίηουμε λοιπόν να ονομάηουμε: "βαςιλεία" τθ μοναρχία που 
αποβλζπει ςτο κοινό ςυμφζρον και "αριςτοκρατία" το πολίτευμα 
ςτο οποίο τθ διακυβζρνθςθ αςκοφν λίγα (περιςςότερα του ενόσ) 

άτομα (το όνομα οφείλεται είτε ςτο ότι κυβερνοφν οι άριςτοι είτε 
ςτο ότι αςκοφν τθν εξουςία αποβλζποντασ ςε ό,τι είναι άριςτο για 
τθν πόλθ και για τα μζλθ τθσ)˙ όταν, τζλοσ, κυβερνά ο λαόσ 
αποβλζποντασ ςτο κοινό ςυμφζρον, αυτό το πολίτευμα (ςτα αρχαία 
ελλθνικά: αυτι θ πολιτεία) πιρε το όνομα "πολιτεία" , μια λζξθ που 

Εξαγγελία του κζματοσ τθσ ενότθτασ: τα 
είδθ των πολιτευμάτων και τα 
γνωρίςματά τουσ 
 
 
 
 
φνδεςθ τθσ ζννοιασ «πολίτευμα» με 
τθν «κυβζρνθςθ» 
 
 
Διάκριςθ των πολιτευμάτων ςε ορκά και 
παρεκκλίςεισ ανάλογα με το ςτόχο που 
εξυπθρετοφν 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σα ορκά πολιτεφματα (μοναρχία, 
αριςτοκρατία, «πολιτεία») και ο ςτόχοσ 
τουσ 
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είναι κοινι για όλα τα πολιτεφματα (ςτα αρχαία ελλθνικά: για όλεσ 
τισ πολιτείεσ). ...  
Ραρεκκλίςεισ και διαςτρεβλϊςεισ των πολιτευμάτων που 
αναφζραμε είναι: τθσ βαςιλείασ θ "τυρρανία", τθσ αριςτοκρατίασ θ 
"ολιγαρχία", τθσ πολιτείασ θ "δθμοκρατία". Θ τυραννία είναι, 
πράγματι, μια μοναρχία που υπθρετεί το ςυμφζρον του μονάρχθ, θ 
ολιγαρχία υπθρετεί το ςυμφζρον των πλουςίων και θ δθμοκρατία το 
ςυμφζρον των απόρων, κανζνα όμωσ από τα πολιτεφματα αυτά δεν 
υπθρετεί το ςυμφζρον του ςυνόλου των πολιτϊν.  
 
 
1. Θ ΜΕΘΟΔΟ ΟΡΓΑΝΩΘ ΣΘ ΚΕΨΘ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΚΑΙ Θ ΣΑΤΣΙΘ ΣΩΝ ΟΡΩΝ «πολιτεία» ΚΑΙ 
«πολίτευμα»  
Στθν ενότθτα 15 ο Αριςτοτζλθσ διλωςε ότι κα τον απαςχολιςει θ διερεφνθςθ των εννοιϊν «πολιτεία», «πόλισ» 
και «πολίτθσ», ςτθν εξζταςθ των οποίων πρζπει να ακολουκθκεί, κατά τθ γνϊμθ του, θ εξισ ςειρά: πρϊτα 
πρζπει να δοκεί ο οριςμόσ του πολίτθ, ζπειτα τθσ πόλθσ και τελευταία ςτθ ςειρά να εξεταςτεί θ ζννοια 
«πολιτεία». Ζτςι, ςτισ προθγοφμενεσ ενότθτεσ ζκανε λόγο για τα γνωρίςματα του πολίτθ (ενότθτα 15), ζδωςε 
τον οριςμό του πολίτθ αναφερόμενοσ αρχικά ςτα κριτιρια που δεν τον προςδιορίηουν με αςφάλεια και ζπειτα 
ςε εκείνα που κεωρεί αςφαλι (ενότθτα 16), ζδωςε επίςθσ τον οριςμό τθσ πόλθσ χρθςιμοποιϊντασ τθν 
αναλυτικι μζκοδο (ενότθτα 15 - 16), για να καταλιξει πλζον ςτο τελευταίο προσ διερεφνθςθ κζμα, τθν 
«πολιτεία», δθλαδι το πολίτευμα και τα είδθ του.  
Στθν παροφςα ενότθτα ταυτίηει τουσ όρουσ «πολιτεία» και «πολίτευμα», κακϊσ θ μορφι τθσ «πολιτείασ» 
προςδιορίηεται από το περιεχόμενο, τθν οργάνωςθ και τθ λειτουργία του πολιτεφματοσ. «Ρολίτευμα», από τθν 
άλλθ, είναι το ςϊμα που αςκεί τθν εξουςία ςτθν πόλθ, θ φψιςτθ αρχι, θ οποία μπορεί να είναι είτε ζνα άτομο 
είτε λίγα είτε το ςφνολο των πολιτϊν.   
2. ΣΑ ΕΙΔΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΟΧΟΙ ΣΟΤ  
Τα πολιτεφματα διακρίνονται, κατά τον Αριςτοτζλθ, ςε ορκά και ςτισ παρεκκλίςεισ τουσ από τα ορκά. Ζτςι:  

ΟΡΘΑ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΕΙ ΑΠΟ ΣΑ ΟΡΘΑ 

1) Βαςιλεία  

 κυβερνά ζνασ  

 ςτόχοσ: το κοινό ςυμφζρον 

1) Συραννία  

 κυβερνά ζνασ  

 ςτόχοσ: το ςυμφζρον του μονάρχθ 

2) Αριςτοκρατία 

 κυβερνοφν λίγοι (οι άριςτοι)  

 ςτόχοσ: το κοινό ςυμφζρον 

2) Ολιγαρχία 

 κυβερνοφν λίγοι (οι πλοφςιοι)  

 ςτόχοσ: το ςυμφζρον των λίγων (των 
πλουςίων) 

3) «Πολιτεία» 

 κυβερνά ο λαόσ  

 ςτόχοσ: το κοινό ςυμφζρον 

3) «Δθμοκρατία» 

 κυβερνά ο λαόσ (οι άποροι)  

 ςτόχοσ: το ςυμφζρον των πολλϊν (των 
απόρων) 

 
3. ΣΑ ΚΡΙΣΘΡΙΑ ΔΙΑΚΡΙΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΩΝ  
Κατά τον Αριςτοτζλθ, τα πολιτεφματα διακρίνονται με βάςθ τα εξισ κριτιρια:  
α) Αρικμθτικό κριτιριο: τα πολιτεφματα διακρίνονται ανάλογα με τον αρικμό των προςϊπων που αςκοφν τθν 
εξουςία. Ζτςι, θ εξουςία μπορεί να αςκείται είτε από ζνα πρόςωπο – βαςιλιάσ, τφραννοσ - είτε από λίγουσ – 
αριςτοκράτεσ, ολιγαρχικοφσ - είτε από το λαό – πολιτεία, δθμοκρατία.  
β) Ποιοτικό κριτιριο: το κριτιριο που διαφοροποιεί αξιολογικά τα πολιτεφματα και τα διακρίνει ςε ορκά και ςε 
παρεκκλίςεισ («παρεκβάςεισ») από τα ορκά είναι ο ςτόχοσ, το ςυμφζρον το οποίο υπθρετοφν. Ζτςι, βλζπουμε 
ότι ςτα ορκά πολιτεφματα - βαςιλεία, αριςτοκρατία, πολιτεία - οι φορείσ τθσ εξουςίασ αποβλζπουν ςτο 
ςυμφζρον του ςυνόλου των πολιτϊν, τθν ευδαιμονία και, ςυνεπϊσ, ςτθν φψιςτθ αυτάρκεια. Αντικζτωσ, ςτισ 
παρεκκλίςεισ αυτϊν οι φορείσ τθσ εξουςίασ αποβλζπουν ςτθν εξυπθρζτθςθ του δικοφ τουσ ςυμφζροντοσ. Ριο 
ςυγκεκριμζνα, ο τφραννοσ επιδιϊκει να διατθριςει τθν εξουςία με άνομο τρόπο και να αποκομίςει τα 
μεγαλφτερα οφζλθ από αυτι. Θ ολιγαρχία αποβλζπει ςτο πολιτικό και οικονομικό ςυμφζρον των λίγων, των 
πλουςίων, οι οποίοι ελζγχουν τθν εξουςία ακυρϊνοντασ το ςυμφζρον των πολιτϊν, και θ «δθμοκρατία», ςτθν 
οποία τθν εξουςία αςκεί με ιδιοτζλεια το πλικοσ των απόρων, επιδιϊκει να εξυπθρετεί το ςυμφζρον των 
πολλϊν αδιαφορϊντασ όμωσ για το κοινό καλό, το ςυμφζρον όλων ανεξαιρζτωσ των πολιτϊν.  
Βζβαια, παρατθροφμε ότι ςτθν περίπτωςθ τθσ ολιγαρχίασ και τθσ «δθμοκρατίασ» το κριτιριο διάκριςισ τουσ 
δεν είναι μόνο ποιοτικό αλλά και οικονομικό-ταξικό, κακϊσ δεν υπθρετείται το ςυμφζρον των λίγων και των 
πολλϊν (του πλικουσ) αντίςτοιχα, αλλά το ςυμφζρον των πλουςίων και των απόρων.  

Οι παρεκκλίςεισ των ορκϊν 
πολιτευμάτων (τυραννία, ολιγαρχία, 
«δθμοκρατία») και οι ςτόχοι τουσ  
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Επιπλζον, πρζπει να επιςθμανκεί ότι θ διάκριςθ των πολιτευμάτων ςε τρία ορκά και τρεισ αντίςτοιχεσ 
παρεκκλίςεισ είναι πλατωνικι (Ρολιτικόσ, 291d). Θ διαφορά με τον Αριςτοτζλθ ζγκειται ςτο κριτιριο διάκριςισ 
τουσ, το οποίο, ςφμφωνα με τον Ρλάτωνα, είναι ο νόμοσ, τον οποίο άλλα από τα πολιτεφματα ακολουκοφν και 
άλλα όχι.  
4. Θ ΒΑΙΛΕΙΑ  
Σφμφωνα με τον Αριςτοτζλθ, θ βαςιλεία, το πρϊτο ορκό πολίτευμα, είναι θ μοναρχία, θ εξουςία του ενόσ, που 
ζχει ωσ ςτόχο τθσ τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων του λαοφ, ςε αντίκεςθ με τθν τυραννία που είναι 
μοναρχία που αποβλζπει ςτο ςυμφζρον του τυράννου. Στθ βαςιλεία θ εξουςία βρίςκεται ςτα χζρια ενόσ 
άνδρα που ξεχωρίηει ςε αρετι από όλουσ τουσ άλλουσ και το ορκό είναι να αναγνωριςτεί απ’ όλουσ τουσ 
πολίτεσ ωσ μόνιμοσ φορζασ τθσ πολιτικισ εξουςίασ (Κ. Τςάτςοσ).   
5. Θ ΑΡΙΣΟΚΡΑΣΙΑ  

Στθν αριςτοκρατία, το δεφτερο ορκό πολίτευμα, τθ διοίκθςθ τθσ πολιτείασ τθν αςκοφν οι «ἄριςτοι». Κατά τον 
Αριςτοτζλθ, οι άριςτοι ορίηονται με βάςθ τθν παιδεία, τθ μόρφωςθ που ζχουν, θ οποία είναι ςφμφωνθ με το 

νόμο («ὑπὸ τοῦ νόμου κειμζνθ»). Επομζνωσ, θ αριςτοκρατία ςτθρίηεται ςτθν «κατ’ ἀρετὴν» υπεροχι όχι του 
ενόσ, όπωσ ςτθ βαςιλεία, αλλά περιςςοτζρων. Σφμφωνα με τθν πολιτικι ςκζψθ του Αριςτοτζλθ θ 

αριςτοκρατία περιλαμβάνει τρεισ κατθγορίεσ πολιτϊν: τουσ εφπορουσ, τουσ άπορουσ και τουσ «κατ’ ἀρετὴν 
διαφζροντεσ». Πταν υπερζχει το τελευταίο ςτοιχείο, τότε θ αριςτοκρατία πλθςιάηει ςτθν ιδανικι πολιτεία και 
ςτόχοσ τθσ είναι το κοινό καλό (Ρολιτικά 1293b και 1307a 9).  
Σκόπιμο κρίνεται να αναφερκεί ςε αυτό το ςθμείο ότι τα χαρακτθριςτικά τθσ αριςτοκρατίασ που αναφζρονται 
ςτο χωρίο «το όνομα αριςτοκρατία οφείλεται είτε ςτο ότι κυβερνοφν οι άριςτοι είτε ςτο ότι αςκοφν τθν εξουςία 
αποβλζποντασ ςε ό,τι είναι άριςτο για τθν πόλθ και για τα μζλθ τθσ» κα ζπρεπε να αναφζρονται ςε όλα τα 
ορκά πολιτεφματα, όμωσ προβάλλονται ςτθν αριςτοκρατία τονίηοντασ ζτςι τθν αξία τθσ για το φιλόςοφο.   
6. Θ «πολιτεία»  
Τον όρο «πολιτεία» τον ςυναντάμε τον 4ο π.Χ. αιϊνα να χρθςιμοποιείται κι από άλλουσ, πζραν του Αριςτοτζλθ, 
ςυγγραφείσ, ιδίωσ ριτορεσ. Δθλϊνονταν μ’ αυτόν είτε τα μθ μοναρχικά πολιτεφματα είτε θ κετικι εκδοχι τθσ 
δθμοκρατίασ. Εκτροπι αυτοφ του πολιτεφματοσ ιταν θ εκδοχι τθσ «δθμοκρατίασ» που απζβλεπε ςτθν 
εξυπθρζτθςθ του ςυμφζροντοσ μόνο των απόρων, τθν οποία κατατάςςει ο φιλόςοφοσ ςτα παρεκκλίνοντα 
πολιτεφματα.  
Για τον Αριςτοτζλθ λοιπόν, θ «πολιτεία» είναι το τρίτο αξιολογικά ορκό πολίτευμα, ζνα πολίτευμα- μεςότθτα, 
το οποίο αποβλζπει ςτο ςυμφζρον του ςυνόλου των πολιτϊν και όχι μονομερϊσ ςτο ςυμφζρον μιασ τάξθσ. Στο 
πολίτευμα αυτό κυβερνοφν, κατά τον φιλόςοφο, οι πολίτεσ τθσ μζςθσ κοινωνικά και οικονομικά τάξθσ, οι 
οποίοι υπακοφουν εφκολα ςτθ λογικι, γι’ αυτό δεν είναι οφτε δεςποτικοί οφτε ιδιοτελείσ ςτθν άςκθςθ τθσ 
εξουςίασ. Ο φιλόςοφοσ αποδίδει ςτο πολίτευμα αυτό το όνομα «πολιτεία», ζνα όνομα κοινό για όλεσ τισ 
μορφζσ πολιτευμάτων. Ζτςι, και ιδιαίτερα με τισ φράςεισ «ςυνθκίηουμε να ονομάηουμε» και «πιρε το όνομα 
πολιτεία», το πολίτευμα αυτό εξαίρεται ωσ το «κατεξοχιν» πολίτευμα (ςχιμα «κατεξοχιν»), το πολίτευμα 
δθλαδι που κατά τθν κοινι αντίλθψθ είναι το καλφτερο από τα άλλα.  
Πμωσ θ χριςθ του τρίτου προςϊπου («πιρε»), όταν αναφζρεται ςτθν «πολιτεία», αντί του αντικειμενικοφ 
«ονομάηεται» από το φιλόςοφο, καταδεικνφει ότι ο ίδιοσ δε ςυμμερίηεται τθν άποψθ αυτι. Αντίκετα, θ χριςθ 
πρϊτου πλθκυντικοφ προςϊπου («ςυνθκίηουμε να ονομάηουμε»,) όταν αναφζρεται ςτα πολιτεφματα τθσ 
βαςιλείασ και τθσ αριςτοκρατίασ, δείχνει ότι τα κεωρεί καλφτερα.    
7. Θ ΣΤΡΑΝΝΙΑ 
Θ τυραννία, παρζκκλιςθ τθσ βαςιλείασ, είναι το πολίτευμα ςτο οποίο τθν εξουςία αςκεί ο τφραννοσ, είναι θ 
μοναρχικι ιςχφσ του ενόσ, ο οποίοσ αποβλζπει ςτθν εξυπθρζτθςθ του προςωπικοφ του ςυμφζροντοσ 
καταπατϊντασ κάκε ζννοια δικαίου. Στο πολίτευμα τθσ τυραννίασ θ εξουςία αςκείται δεςποτικά, αυκαίρετα και 
ακζμιτα, καταλφεται θ αρχι τθσ νομιμότθτασ και το δθμόςιο ςυμφζρον παραβλζπεται. Κατά τον Αριςτοτζλθ, θ 
τυραννία είναι το χειρότερο πολίτευμα (Θκικά Νικομάχεια, 1160a 41-1160b 11). Τθν ίδια άποψθ διατυπϊνει 

και ο Ρλάτωνασ ςτο ζργο του «Ρολιτεία» για τθν τυραννία, τθν οποία κατατάςςει ςτα «φαῦλα» πολιτεφματα, 
ενϊ κεωρεί τουσ τυράννουσ τουσ πιο άδικουσ και άνομουσ.  
Σχετικά με τθ λζξθ «τφραννοσ» διαπιςτϊνεται ςθμαςιολογικι απόκλιςθ ςτο πζραςμα των χρόνων. Αρχικά, 
ιδιαίτερα ςτα χρόνια πριν από τον Τρωικό πόλεμο, θ λζξθ δεν είχε αρνθτικι ςθμαςία και διλωνε αυτόν που με 
τθ βοικεια του διμου καταλάμβανε τθν εξουςία. Με αυτι τθ ςθμαςία χρθςιμοποιείται ο όροσ και ςτον τίτλο 
τθσ τραγωδίασ του Σοφοκλι «Οιδίπουσ τφραννοσ» και ςτον Αιςχφλο (Ρρομθκζασ Δεςμϊτθσ, ςτίχοσ 736), όπου ο 

Δίασ αποκαλείται «τῶν κεῶν τφραννοσ». Επειδι όμωσ θ απόλυτθ και ανεξζλεγκτθ εξουςία διαφκείρει, τελικά ο 
όροσ κατζλθξε να δθλϊνει αυτόν που καταπιζηει τουσ υπθκόουσ του (βλζπε ςχολικό εγχειρίδιο, ςελ. 128). 
Βζβαια, δεν ζλειψαν και οι τφραννοι που άςκθςαν τθν εξουςία με ςωςτό τρόπο.   
8. Θ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ  
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Θ ολιγαρχία είναι θ παρζκκλιςθ τθσ αριςτοκρατίασ. Είναι θ κυριαρχία μιασ μειοψθφίασ που αποτελείται από 
πλουςίουσ και αποβλζπει ςτθν εξυπθρζτθςθ των δικϊν τουσ ςυμφερόντων. Το πολίτευμα τθσ ολιγαρχίασ 
αδιαφορεί για το γενικό ςυμφζρον, επομζνωσ και για τθν ευδαιμονία των πολιτϊν. Αςφαλϊσ δε μπορεί να 

υπθρετιςει τθν αυτάρκεια τθσ πόλθσ οφτε να κζςει και να επιτφχει τον φψιςτο ςτόχο, το «εὖ η ῆν». Και ο 
Ρλάτωνασ, άλλωςτε, ςτθν «Ρολιτεία» του κατατάςςει τθν ολιγαρχία ςτα φαφλα πολιτεφματα, κακϊσ οι 
εκπρόςωποί τθσ λατρεφουν το χριμα, περιφρονοφν τθν παιδεία και αδιαφοροφν για τθν τιμι και τθν 
υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ τουσ.   
9. Θ «δθμοκρατία»  
Θ «δθμοκρατία» αποτελεί, κατά τον φιλόςοφο, παρζκκλιςθ τθσ «πολιτείασ» και εξυπθρετεί τα ςυμφζροντα όχι 
όλων ανεξαιρζτωσ των πολιτϊν αλλά μιασ τάξθσ, μιασ πλειοψθφίασ που τθν αποτελοφν οι άποροι. Ζτςι, οφτε 
αυτό το πολίτευμα μπορεί να εξαςφαλίςει τθν ευθμερία τθσ πόλθσ, εφόςον επιφζρει κοινωνικζσ αδικίεσ και 
ςυγκροφςεισ. Σε άλλο ςθμείο των «Ρολιτικϊν» ο Αριςτοτζλθσ τονίηει ότι οι άρχοντεσ του δθμοκρατικοφ 

πολιτεφματοσ διακρίνονται για τθν ταπεινι τουσ καταγωγι («ἀγζνειαν»), τθ φτϊχεια («πενίαν») και τισ 
κατϊτερεσ εναςχολιςεισ τουσ («βαναυςίαν»). Αυτι, λοιπόν, θ μορφι πολιτεφματοσ ενδιαφζρεται για τα 
ςυμφζροντα φτωχότερων τάξεων. Και ο Ρλάτωνασ ςτθν «Ρολιτεία» του κεωρεί τθ δθμοκρατία ανάπθρο 
πολίτευμα, όπου όλα επιτρζπονται και ο κακζνασ μιλά, πράττει και ηει ανεξζλεγκτα.   
10. ΤΧΕΣΙΜΟ ΣΩΝ ΕΝΝΟΙΩΝ «πολιτεία» ΚΑΙ «δθμοκρατία» ΜΕ ΘΜΕΡΙΝΟΤ ΟΡΟΤ  
Αν προςπακοφςαμε να ςυςχετίςουμε τουσ όρουσ «πολιτεία» και «δθμοκρατία» με ςθμερινοφσ, αυτό κα ιταν 
ομολογουμζνωσ ζνα πολφ δφςκολο ζργο. Ραρόλ’ αυτά πολλοί μελετθτζσ κεωροφν ότι αντίςτοιχθ με τθ λζξθ 
«πολιτεία» κα ιταν ίςωσ, ςτισ μζρεσ μασ, θ ζκφραςθ «ςυνταγματικι δθμοκρατία». Από τθν άλλθ, για τον 
αριςτοτελικό όρο «δθμοκρατία» πολλοί χρθςιμοποίθςαν εκφράςεισ όπωσ «αχαλίνωτθ δθμοκρατία», 
«οχλοκρατία», «ανεξζλεγκτθ δθμοκρατία».   
11. ΚΡΙΣΙΚΘ ΣΘ ΘΕΩΡΘΘ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ  
Ο Αριςτοτζλθσ διακρίνει τα πολιτεφματα ςε ορκά και ςτισ παρεκκλίςεισ από τα ορκά με κριτιριο το αν 
υπθρετείται το κοινό ςυμφζρον. Θ διάκριςθ αυτι κινείται, κατά τον Λ. Αναςταςίου, ςε κεωρθτικι βάςθ. Ο 
φιλόςοφοσ δθλαδι προςπακεί να εξετάςει τα είδθ των πολιτευμάτων και τα γνωρίςματά τουσ, δεν εξετάηει 
όμωσ αν όλεσ του αυτζσ οι διαπιςτϊςεισ μποροφν να γίνουν πράξθ. Εν ολίγοισ, δεν εξετάηει αν υπάρχει ςτθν 
πραγματικότθτα πολίτευμα που να αποβλζπει ςτο ςυμφζρον του ςυνόλου των πολιτϊν και αν αυτόσ ο ςτόχοσ 
είναι εφικτόσ. Ωςτόςο, κατά τον Κ. Τςάτςο, θ «πολιτεία», όπωσ ο Αριςτοτζλθσ τθν προςδιορίηει, είναι μια 
πολιτεία πραγματοποιιςιμθ, διάφορθ προσ τθν ιδεατι πολιτεία, αλλά πολφ κοντά ςε αυτιν.   
12. Θ ΙΔΑΝΙΚΘ ΠΟΛΙΣΕΙΑ ΚΑΣΑ ΣΟΝ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΛΑΣΩΝΑ.  
Σ’ αυτό το ςθμείο κρίνεται ενδιαφζρον να ςχολιάςουμε να ςχολιάςουμε ποια κεωρείται ιδανικι πολιτεία κατά 
τθν άποψθ του Αριςτοτζλθ και του Ρλάτωνα. Ο Αριςτοτζλθσ, λοιπόν, αναηθτϊντασ το ιδανικό πολίτευμα ξεκινά 
από τα υπάρχοντα πολιτεφματα τθσ εποχισ του. Λδανικό πολίτευμα, ορκό κατά τθν πολιτικι του κεωρία, είναι 
αυτό που ανταποκρίνεται ςτο ποιοτικό κριτιριο, αυτό που επιδιϊκει το κοινό ςυμφζρον, τθν ευδαιμονία του 
ςυνόλου των πολιτϊν, ανεξάρτθτα από τον αρικμό αυτϊν που αςκοφν τθν εξουςία και το όνομα του 
πολιτεφματοσ. Ζτςι, ςτα ορκά πολιτεφματα ανικουν, κατά ςειρά προτεραιότθτασ, θ βαςιλεία, θ αριςτοκρατία 
και θ «πολιτεία».  
Αντίκετα, ο Ρλάτωνασ ορίηει τθν ιδανικι πολιτεία του ωσ άριςτο πολίτευμα και ςφμφωνα με αυτι ελζγχει και 
χαρακτθρίηει τα άλλα πολιτεφματα φαφλα, ελαττωματικά. Εξετάηοντασ λοιπόν το κάκε φαφλο πολίτευμα μζχρι 
το χειρότερο απ' όλα, τθν τυραννία ,επιςθμαίνει ότι θ αρετι και θ δικαιοςφνθ μειϊνονται ςτο κακζνα από αυτά 
για χάρθ του ατομικοφ ςυμφζροντοσ. Λδανικό πολίτευμα είναι για τον Ρλάτωνα αυτό που επιδιϊκει και 
διαςφαλίηει τθ δικαιοςφνθ ςε ολόκλθρθ τθν πόλθ. Στο πολίτευμα αυτό, όπωσ γνωρίηουμε, θ εξουςία αςκείται 
από τουσ πεπαιδευμζνουσ, οι οποίοι μζςω τθσ παιδείασ που ζχουν λάβει ζχουν φτάςει ςτθ κζαςθ του αγακοφ.  
Κοινι είναι θ αντίλθψθ των δφο φιλοςόφων για τθν παιδεία που τθν κεωροφν βαςικό ςκοπό τθσ πολιτείασ. Θ 
πολιτεία μεριμνά για τθν θκικοποίθςθ κατά τον Ρλάτωνα και τθν αγωγι ςτθν αρετι κατά τον Αριςτοτζλθ.    
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ΕΝΟΣΘΣΑ 18θ (Γ 11, 1-4) : "ΠΡΕΠΕΙ ΣΟ ΠΛΘΘΟ ΣΩΝ ΠΟΛΙΣΩΝ ΝΑ ΑΚΕΙ ΣΘΝ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΕΞΟΤΙΑ;" 

 
Θ άποψθ ότι τθν εξουςία ςτθν πόλθ πρζπει μάλλον να τθν αςκεί το 
πλικοσ παρά οι άριςτοι που είναι λίγοι, νομίηω ότι μπορεί να 
ςυηθτθκεί - με το νόθμα ότι είναι μια άποψθ που παρουςιάηει, 
βζβαια, κάποιεσ δυςκολίεσ, που περιζχει όμωσ ίςωσ και κάποια 
αλικεια. 
Για το πλικοσ μπορεί κανείσ να πει τοφτο: το κάκε επιμζρουσ άτομο 
μπορεί να μθν είναι τίποτε το αξιόλογο, ενωμζνοι όμωσ όλοι μαηί 
είναι ενδεχόμενο να είναι, όχι ςαν άτομα αλλά ςαν ςφνολο, 
καλφτεροι από εκείνουσ   - όπωσ ακριβϊσ τα δείπνα που γίνονται με 
τθ ςυνειςφορά πολλϊν είναι καλφτερα από εκείνα που γίνονται με 
ζξοδα ενόσ μόνο ανκρϊπου. Ρολλοί κακϊσ είναι, ο κακζνασ διακζτει 
ζνα μόριο αρετισ και φρόνθςθσ, και ζτςι, ενωμζνοι οι πολλοί 
γίνονται, κατά κάποιο τρόπο, ζνασ άνκρωποσ με πολλά πόδια, με 
πολλά χζρια και με πολλζσ αιςκιςεισ - και με ανάλογθ, βζβαια, 
αρετι και εξυπνάδα. Γι’αυτό και οι πολλοί είναι ςε κζςθ να κρίνουν 
καλφτερα τα ζργα τθσ μουςικισ και των ποιθτϊν: ο ζνασ κρίνει ζνα 
μζροσ, ο άλλοσ ζνα άλλο, και όλοι μαηί το ςφνολο. 
Από τθν άλλθ όμωσ μεριά, οι αξιόλογοι άνκρωποι είναι ανϊτεροι 
από το κάκε επιμζρουσ άτομο ενόσ πλικουσ, ακριβϊσ γιατί ςτο 

πρόςωπό τουσ ςυνενϊνονται ςτοιχεία που εκεί είναι διάςπαρτα και 
χωριςτά   - ζτςι δεν λζμε ότι ςυμβαίνει και ςτθν περίπτωςθ των 
ωραίων και μθ ωραίων ανκρϊπων, των ηωγραφιςμζνων και 
αλθκινϊν μορφϊν; Αν τα ςτοιχεία αυτά τα πάρουμε χωριςτά, 
μποροφμε, βζβαια, τότε να ποφμε ότι το τάδε ςυγκεκριμζνο άτομο 
ζχει πιο όμορφο μάτι από το μάτι του ανκρϊπου τθσ ηωγραφιάσ, ι 
ότι ζνα άλλο άτομο ζχει πιο όμορφο κάποιο άλλο μζλοσ του 
ςϊματόσ του.  
 
1. Θ ΑΚΘΘ ΣΘ ΕΞΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΛΘΘΟ ΚΑΙ Θ ΔΙΑΣΤΠΩΘ ΣΘ «ακροιςτικισ κεωρίασ»  
Στο πρϊτο μζροσ τθσ ενότθτασ ο Αριςτοτζλθσ διερευνά με επιφφλαξθ και διςτακτικότθτα ςτο φφοσ το κζμα τθσ 
άςκθςθσ τθσ εξουςίασ από το πλικοσ.  
Για το κζμα αυτό διαπιςτϊνει αρνθτικά και κετικά ςτοιχεία:  
α) Σο αρνθτικό ςτοιχείο είναι ότι το κάκε επιμζρουσ άτομο μπορεί να μθν είναι αξιόλογοσ άνκρωποσ.  
β) Σο κετικό ςτοιχείο είναι ότι ενωμζνα όλα αυτά τα επιμζρουσ άτομα μποροφν να αποτελζςουν μια δφναμθ 
ανϊτερθ από εκείνθ των λίγων και άριςτων. Το πλικοσ λοιπόν, υπερζχει του ενόσ ι των λίγων, γιατί μπορεί να 
διακζτει ςυνολικά περιςςότερθ αρετι και φρόνθςθ από αυτοφσ («ενωμζνοι … καλφτεροι από εκείνουσ»). Θ 
άποψθ αυτι είναι θ λεγόμενθ «ακροιςτικι κεωρία», θ οποία αποτελεί ωσ ςιμερα βαςικό επιχείρθμα υπζρ τθσ 
δθμοκρατίασ ι τθσ «πολιτείασ», όπωσ τθν ονομάηει ο Αριςτοτζλθσ, ενόσ πολιτεφματοσ που περικλείει τα 
πλεονεκτιματα όλων των άλλων πολιτευμάτων και αποτελεί ςφνκεςθ δθμοκρατικϊν ςτοιχείων.  
Θ αξία τθσ ςυνειςφοράσ των πολλϊν και ςυνεπϊσ θ ιδζα τθσ ακροιςτικισ κεωρίασ είναι γνωςτι ιδθ από τα 
χρόνια του Ομιρου. Στθ ραψωδία Ν τθσ Λλιάδασ ο ποιθτισ περιγράφει μια φοβερι μάχθ μεταξφ των Αχαιϊν και 
των Τρϊων δίπλα ςτα καράβια και βάηει κάποια ςτιγμι ςτο ςτόμα του Ροςειδϊνα τθν ακόλουκθ φράςθ, με τθν 
οποία ο κεόσ κζλει να εμψυχϊςει τον ιρωα Λδομενζα (ςτ. 237): «κι οι πιο αχαμνοί, ςαν πουν να ςμίξουνε, κάτι 

κα κάνουν πάντα» («ςυμφερτὴ δ’ ἀρετὴ πζλει ἀνδρῶν καὶ μάλα λυγρῶν»).  
 
2. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΤΠΕΡ ΣΘ ΑΚΘΘ ΣΘ ΕΞΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΟ ΠΛΘΘΟ  
Ο Αριςτοτζλθσ, προκειμζνου να αποδείξει τθ μεγάλθ αξία τθσ ςυνειςφοράσ του πλικουσ ζναντι τθσ 
ςυνειςφοράσ των ολίγων και αρίςτων, χρθςιμοποιεί ωσ τεκμιρια τα εξισ παραδείγματα:  
α) Θ οργάνωςθ ενόσ δείπνου («όπωσ ακριβϊσ τα δείπνα … ενόσ μόνο ανκρϊπου»): πρόκειται για ζνα 
παράδειγμα, αντλθμζνο από τθν κακθμερινι ηωι. Ζνα δείπνο είναι καλφτερο και πλουςιότερο, αν 
ςυνειςφζρουν οικονομικά πολλοί ςτθν προετοιμαςία του. Με ανάλογο τρόπο και θ πόλθ διοικείται καλφτερα, 
αν ςυμμετζχουν πολλοί ςτθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ.  
Λδιαίτερα θ φράςθ «όχι ςαν άτομα, αλλά ςαν ςφνολο» μασ παραπζμπει ςτον οριςμό του πολίτθ που ζδωςε ο 
Αριςτοτζλθσ ςτθν τελευταία παράγραφο τθσ 16θσ ενότθτασ. Θ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτθν εκκλθςία του 
διμου και ο μεγάλοσ αρικμόσ των πολιτϊν - δικαςτϊν ζδειχνε κακαρά πωσ το ςϊμα των πολιτϊν κεωροφνταν 
ςτθν Ακινα ικανό να παίρνει αποφάςεισ χάρθ ςτθν «ακροιςτικά» ςυςςωρευόμενθ αρετι και φρόνθςθ.  

Διατφπωςθ του κζματοσ με ςχετικι 
επιφφλαξθ: τθν πολιτικι εξουςία 
πρζπει μάλλον να τθν αςκεί το πλικοσ 
των πολιτϊν παρά οι λίγοι και άριςτοι 
 
 
Πρϊτθ κζςθ προσ διερεφνθςθ: θ 
άςκθςθ τθσ εξουςίασ από το πλικοσ· 
ενίςχυςθ πλεονεκτθμάτων με τθ χριςθ 
παραδείγματοσ, παρομοίωςθσ και 
μεταφοράσ 
 
 
 
 
 
 
 
Δεφτερθ κζςθ προσ διερεφνθςθ: θ 
άςκθςθ τθσ εξουςίασ από τουσ 
αξιόλογουσ ανκρϊπουσ· ενίςχυςθ 
πλεονεκτθμάτων με τθ χριςθ 
αναλογικϊν παραδειγμάτων  
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β) Ο άνκρωποσ με τα πολλά χζρια και πόδια («Ρολλοί κακϊσ είναι … αρετι και εξυπνάδα»): θ παρομοίωςθ 
αντλείται από το χϊρο τθσ μυκολογίασ, όπου ςυναντάμε τα τερατόμορφα πλάςματα με τα πολλά χζρια και 
πόδια. Χαρακτθριςτικά παραδείγματα αποτελοφν οι Ερινφεσ, οι Εκατόγχειρεσ κτλ. Κατ’ αναλογία λοιπόν με 
αυτά τα πλάςματα, και το πλικοσ μοιάηει με ζναν άνκρωπο με πολλά χζρια και πόδια, με πολλαπλάςια 
επομζνωσ δφναμθ και με ςυςςωρευμζνθ αρετι και εξυπνάδα.  
γ) Θ κριτικι μουςικϊν και ποιθτικϊν ζργων («Γι’ αυτό και οι πολλοί … και όλοι μαηί το ςφνολο»): θ μεταφορά 
μασ παραπζμπει ςτθν κρίςθ των μουςικϊν και ποιθτικϊν ζργων ςτουσ δραματικοφσ αγϊνεσ ςτθν αρχαία 
Ακινα. Οι κριτζσ αυτϊν των αγϊνων, οι οποίοι ιταν δζκα ςτον αρικμό διζκεταν τθν κεατρικι παιδεία των 
Ακθναίων τθσ εποχισ τουσ και εκλζγονταν με κλιρωςθ από το ςφνολο των πολιτϊν. Ο κακζνασ τουσ ζγραφε τθν 
κρίςθ του πάνω ςε μια πινακίδα. Το αποτζλεςμα προζκυπτε από τισ κρίςεισ που αναγράφονταν ςτισ πζντε από 
τισ δζκα πινακίδεσ κι ζτςι, εκφραηόταν θ γνϊμθ όλων των Ακθναίων πολιτϊν.  
Αντίςτοιχα και ο Αριςτοτζλθσ κεωρεί ότι το κάκε άτομο, ζςτω κι αν δε διακζτει εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ αλλά 

διακζτει καλλιζργεια (Ρολιτικά 1282a 15: «ἂν ᾖ τὸ πλῆκοσ μὴ λίαν ἀνδραποδῶδεσ, ἔςται γὰρ ἕκαςτοσ μὲν 

χείρων κριτὴσ τῶν εἰδότων, ἅπαντεσ δὲ ςυνελκόντεσ ἢ βελτίουσ ἢ ο ὐ χείρουσ»), μπορεί να κρίνει κάποιεσ 
λεπτομζρειεσ του ζργου. Ο Αριςτοτζλθσ λοιπόν διακρίνει από τθ μία μεριά τθν κριτικι ικανότθτα του ειδικοφ 
ςτο αντικείμενό του, κι από τθν άλλθ τθν κριτικι ικανότθτα του μορφωμζνου ανκρϊπου. Αν ακροίςουμε τισ 
κρίςεισ του κάκε ατόμου, κα προκφψει μια πιο ολοκλθρωμζνθ αξιολόγθςθ και πιο αντικειμενικι κριτικι. 
Επομζνωσ και πάλι αποδεικνφεται θ υπεροχι τθσ ςυλλογικισ κρίςθσ του πλικουσ.  
Αντίκετοι με τθν άποψθ του Αριςτοτζλθ, ότι κριτικι μπορεί να αςκεί κάκε επιμζρουσ άτομο, ιταν ο Σωκράτθσ 
και ο Ρλάτωνασ. Ο Σωκράτθσ ςφμφωνα με όςα μασ διθγείται ο βιογράφοσ των αρχαίων φιλοςόφων Διογζνθσ ο 
Λαζρτιοσ ςτισ αρχζσ του 3ου μ.Χ. αιϊνα (Βίοι φιλοςόφων ΛΛ 42), ζλεγε πωσ θ γνϊμθ μασ για τθν αρετι δεν 
μπορεί τελικά να διαμορφϊνεται με τον τρόπο με τον οποίο καταλιγουν ςτισ αποφάςεισ τουσ οι δικαςτζσ˙ 
ικελε δθλαδι να πει πωσ τζτοια κζματα είναι κζματα των ειδικϊν και όχι του πλικουσ. Άλλωςτε κι ο ίδιοσ 
υπιρξε κφμα τθσ «γνϊμθσ» των πολλϊν. Ο Ρλάτωνασ από τθν άλλθ, μίλθςε ςτουσ «Νόμουσ» του (Νόμοι 700a – 

701b, και ςτο 670b) για «ἀμοφςουσ βοὰσ πλικουσ», ι «γελοῖοσ γὰρ ὅ γε πολὺσ ὄχλοσ ἡγοφμενοσ ἱκανῶσ 

γιγνϊςκειν τό τε εὐάρμοςτον καὶ εὔρυκμον καὶ μθ» και παραπονζκθκε ςτο τζλοσ, ότι «τὰ κζατρα ἐξ ἀφϊνων 

φωνιεντ’ ἐγζνοντο» (= «το κοινό του κεάτρου απζκτθςε *δυςτυχϊσ+ φωνι, από άφωνο που ιταν πρϊτα») και 

«ἀντὶ ἀριςτοκρατίασ ἐν αὐτῇ κεατροκρατία τισ πονθρὰ γζγονεν». Στθ ςυνζχεια μία και μοναδικι φορά και ςε 
ςχζςθ μόνο με τθ γνϊςθ των ανκρϊπων, ςτουσ Νόμουσ 950b, o Ρλάτων κα υποςτθρίξει: «Υπάρχει κάτι κεϊκό 
και εφςτοχο ακόμα και ςτουσ μειονεκτικοφσ ανκρϊπουσ, με αποτζλεςμα πολλοί, ακόμα κι από αυτοφσ που 
είναι εντελϊσ μειονεκτικοί, να γνωρίηουν ςτα λόγια και τισ πράξεισ τουσ, να διακρίνουν ζναν καλφτερο από 
ζναν χειρότερο άνκρωπο. Για τοφτο οι κυβερνϊντεσ πρζπει να λαμβάνουν πολφ υπόψθ τουσ τθν καλι κριτικι 
αξιολόγθςθσ εκ μζρουσ των πολλϊν».  
 
3. Θ ΔΙΣΑΚΣΙΚΟΣΘΣΑ ΣΟΤ ΤΦΟΤ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ  
Ππωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο ςχόλιο, ο Αριςτοτζλθσ διερευνά με επιφφλαξθ και διςτακτικότθτα ςτο 
φφοσ το κζμα τθσ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ από το πλικοσ. Θ επιφφλαξι του αυτι διαφαίνεται ςτθν πρϊτθ κιόλασ 
περίοδο του κειμζνου ςτισ εξισ φράςεισ: «πρζπει μάλλον να τθν αςκεί το πλικοσ», «νομίηω ότι μπορεί να 
ςυηθτθκεί», «παρουςιάηει, βζβαια, κάποιεσ δυςκολίεσ», «περιζχει όμωσ ίςωσ και κάποια αλικεια», κακϊσ και 
ςτθ ςυνζχεια με τα: «μπορεί κανείσ να πει τοφτο», «το κάκε επιμζρουσ άτομο μπορεί να μθν είναι τίποτε το 
αξιόλογο», «ενωμζνοι όμωσ όλοι μαηί είναι ενδεχόμενο να είναι». Το φφοσ αυτό είναι απόλυτα 
δικαιολογθμζνο, αν λάβουμε υπόψθ τθν επικυμία και επιδίωξθ του Αριςτοτζλθ να διερευνιςει όλα τα κζματα 
που αφοροφν τα πολιτεφματα και τα χαρακτθριςτικά τουσ, χωρίσ να παραλείψει καμία πτυχι του κζματοσ. Το 
διαλλακτικό φφοσ του κειμζνου δίνει τθν διάςταςθ τθσ αντικειμενικότθτασ ςτθν διερεφνθςθ των ενδεχόμενων 
που βρίςκεται ςε εξζλιξθ.  
 
4. Θ ΑΚΘΘ ΣΘ ΕΞΟΤΙΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΛΙΓΟΤ ΚΑΙ ΑΡΙΣΟΤ  
Στο δεφτερο μζροσ τθσ ενότθτασ ο Αριςτοτζλθσ διερευνά το κζμα τθσ άςκθςθσ τθσ εξουςίασ από τουσ λίγουσ 
και άριςτουσ. Για το κζμα αυτό διαπιςτϊνει τα αρνθτικά και κετικά ςτοιχεία:  
α) Σο κετικό ςτοιχείο είναι ότι οι λίγοι, αλλά αξιόλογοι αυτοί άνκρωποι, είναι ανϊτεροι από τουσ πολλοφσ, 
γιατί ςτθν προςωπικότθτα του κακενόσ ςυγκεντρϊνονται ιδιότθτεσ που ςτουσ πολλοφσ εμφανίηονται 
διάςπαρτεσ.  
β) Σο αρνθτικό ςτοιχείο είναι ότι ςυνολικά οι ιδιότθτεσ αυτϊν των λίγων μπορεί να είναι λιγότερεσ από τισ 
κετικζσ ιδιότθτεσ των πολλϊν ωσ ςυνόλου.  
 
5. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΠΟΤ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΣΑΝΟΘΣΘ ΣΘ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΑΠΟ ΣΟ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙΜΕΡΟΤ ΑΣΟΜΟ ΣΟΤ ΠΛΘΘΟΤ: «ζτςι δε λζμε … του ςϊματόσ του»  
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Ο Αριςτοτζλθσ κάνοντασ χριςθ τθσ επαγωγικισ μεκόδου δίνει δφο παραδείγματα για να κάνει κατανοθτι τθ 
διαφορά των αξιόλογων ανκρϊπων από το κάκε επιμζρουσ άτομο του πλικουσ:  
α) Παραλλθλιςμόσ των αξιόλογων ανκρϊπων με τουσ ωραίουσ ανκρϊπουσ: οι αξιόλογοι άνκρωποι μοιάηουν 
με τουσ ωραίουσ ανκρϊπουσ, γιατί ζχουν ςυγκεντρωμζνα ςτο πρόςωπό τουσ όλα τα όμορφα χαρακτθριςτικά. 
Ωςτόςο ζνασ ςυνθκιςμζνοσ άνκρωποσ που ανικει μζςα ςτο πλικοσ και δε κεωρείται ςυνολικά ωραίοσ, μπορεί 
να διακζτει ζνα ι περιςςότερα χαρακτθριςτικά ωραιότερα από τα αντίςτοιχα χαρακτθριςτικά του ωραίου.  
β) Παραλλθλιςμόσ των αξιόλογων ανκρϊπων με τισ ηωγραφιςμζνεσ μορφζσ: οι αξιόλογοι άνκρωποι μοιάηουν 
με τισ μορφζσ που φιλοτεχνεί ζνασ ηωγράφοσ. Ζνασ ηωγράφοσ δθλαδι, προκειμζνου να δθμιουργιςει μια 
όμορφθ μορφι, κα δανειςτεί όμορφα χαρακτθριςτικά που υπάρχουν διάςπαρτα ςτουσ πραγματικοφσ 
ανκρϊπουσ. Ζτςι και οι αξιόλογοι άνκρωποι ζχουν ςυγκεντρωμζνεσ πάνω τουσ όλεσ τισ κετικζσ ιδιότθτεσ που 
υπάρχουν διάςπαρτεσ ςτουσ πραγματικοφσ ανκρϊπουσ. Ενδζχεται όμωσ, ζνασ πραγματικόσ άνκρωποσ να ζχει 
ζνα χαρακτθριςτικό ωραιότερο από αυτό τθσ ηωγραφιςμζνθσ μορφισ (ι του αξιόλογου ανκρϊπου).  
Στθν τακτικι του ηωγράφου αναφζρεται και το απόςπαςμα από τα «Απομνθμονεφματα» του Ξενοφϊντα 
(Απομνθμονεφματα ΛΛΛ 10, 2). Εκεί ο Σωκράτθσ ςυηθτϊντασ με το ηωγράφο Ραρράςιο τον υποχρζωςε να 
παραδεχτεί ότι «δεν είναι και τόςο εφκολο να ςυναντιςεισ άνκρωπο αψεγάδιαςτο ςε όλα˙ γι’ αυτό και οι 
ηωγράφοι παίρνουν από πολλοφσ ό,τι πιο όμορφο ζχει ο κακζνασ τουσ, και ζτςι κάνουν ςτισ ηωγραφιζσ τουσ τα 
ςϊματα να φαίνονται όμορφα ςτο ςφνολό τουσ». Είναι, μάλιςτα, γνωςτό για το ςπουδαίο ηωγράφο του 5ου 
π.Χ. αιϊνα Ηεφξθ ότι απζδωςε τθν ομορφιά τθσ Ελζνθσ με αυτόν τον τρόπο.  
 
6. ΣΟ ΤΜΠΕΡΑΜΑ ΚΑΙ Θ ΠΡΟΩΠΙΚΘ ΑΠΟΨΘ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ 
 Ρρόκεςθ του Αριςτοτζλθ ςτο ςθμείο αυτό δεν είναι να παρουςιάςει κάποιεσ αιςκθτικζσ του αντιλιψεισ αλλά 
χρθςιμοποιϊντασ τθν επαγωγικι μζκοδο, να δθμιουργιςει μία αναλογία μεταξφ αιςκθτικισ και πολιτικισ 
κεωρίασ, ϊςτε να παρουςιάςει με μεγαλφτερθ ευκολία και ςαφινεια τα δφςκολα πολιτικά κζματα που 
πραγματεφεται. Ζτςι από τα παραδείγματα αυτά προκφπτουν τα εξισ: όπωσ ςτθ ηωγραφικι μια ωραία 
προςωπογραφία είναι αποτζλεςμα τθσ ςυνζνωςθσ πολλϊν επιμζρουσ ωραίων ςτοιχείων που υπάρχουν ςτον 
κόςμο τθσ πραγματικότθτασ διάςπαρτα ςε πολλά επιμζρουσ άτομα, ζτςι και ςτθν πόλθ μπορεί το κάκε 
επιμζρουσ άτομο να μθν είναι από μόνο του τίποτε το αξιόλογο, ενωμζνοι όμωσ όλοι μαηί αυτοί οι πολίτεσ 
μποροφν να είναι καλφτεροι και αποτελεςματικότεροι από τουσ λίγουσ και αρίςτουσ. Αν δθλαδι ςτθ 
διοίκθςθ τθσ πόλθσ και ςτισ ςυνελεφςεισ τθσ εκκλθςίασ του διμου εκμεταλλευτοφμε τισ κετικζσ ιδιότθτεσ του 
κακενόσ, τότε θ εξουςία κα αςκείται με ςωςτότερο, αντικειμενικότερο και ςυνεπϊσ αποτελεςματικότερο 
τρόπο.  
Τα παραπάνω μασ βοθκοφν να καταλάβουμε ποιο πολίτευμα κρίνεται ςωςτότερο, κατά τθ γνϊμθ του 
Αριςτοτζλθ. Αυτό είναι θ «πολιτεία», ι υγιισ δθμοκρατία όπου κυβερνά το πλικοσ με αρετι και φρόνθςθ και θ 
οποία αποβλζπει ςτθν τζλεια και αυτάρκθ ηωι.  
Είναι ςαφζσ ότι ο φιλόςοφοσ αναγνωρίηει ότι υπάρχουν κάποιοι άνκρωποι αξιόλογοι, οι οποίοι είναι ανϊτεροι 
από το κάκε επιμζρουσ άτομο του πλικουσ, επειδι ςυγκεντρϊνουν ςτο πρόςωπό τουσ όλεσ εκείνεσ τισ κετικζσ 
ιδιότθτεσ που ςτο πλικοσ είναι διάςπαρτεσ. Μάλιςτα λίγο μετά ςτο κείμενο, ςε ςθμείο που δεν 
περιλαμβάνεται ςτισ ενότθτεσ που εξετάηουμε, αναφζρεται ο φιλόςοφοσ ςτο ιςτορικό παράδειγμα, του Σόλωνα 
και άλλων νομοκετϊν, οι οποίοι με τισ μεταρρυκμίςεισ τουσ επεξζτειναν το δικαίωμα εκλογισ δθμοςίων 
υπαλλιλων και ελζγχου τουσ ςτουσ απλοφσ πολίτεσ, οι οποίοι ωσ άτομα δεν επιτρεπόταν να αναλαμβάνουν 

αξιϊματα (Ρολιτικά1281b 30-31: «διόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲσ νομοκετῶν τάττουςιν ἐπί τε τὰσ 

ἀρχαιρεςίασ καὶ τ ὰσ εὐκφνασ τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ κατὰ μόνασ οὐκ ἐῶςιν»). Επίςθσ από τθν «Ακθναίων 
Ρολιτεία» (28,5 και 33,2) μακαίνουμε ότι ο Αριςτοτζλθσ κεωροφςε τον Κθραμζνθ, τον Νικία και τον Κουκυδίδθ 
ςθμαντικοφσ δθμόςιουσ άνδρεσ τθσ Ακινασ.  
Βζβαια και θ διαλλακτικότθτα του χαρακτιρα του και θ επιςτθμονικι του ςκζψθ τον οδθγοφν ςτο να μθ 
διατυπϊςει με ενάργεια και ςαφινεια τθν προτίμθςι του αυτι. Αυτό ςυμβαίνει γιατί ο Αριςτοτζλθσ 
βρίςκεται ακόμα ςτθν αναηιτθςθ του ιδανικοφ κράτουσ, ςυηθτϊντασ ςε επίπεδο αρχϊν πϊσ κυβερνάται ζνα 
κράτοσ, πϊσ μπορεί και πϊσ πρζπει να κυβερνάται.  
 
7. Ο ΑΝΑΛΟΓΙΚΟ ΣΡΟΠΟ ΚΕΨΘ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ  
Μελετϊντασ ςυνολικά τθν ενότθτα παρατθροφμε τον αναλογικό τρόπο ςκζψθσ του Αριςτοτζλθ, με τον οποίο 
ςτθρίηει τθν «ακροιςτικι αρχι» και ο οποίοσ γίνεται φανερόσ με τθ χριςθ παραδειγμάτων. Ζτςι όπωσ 
ςυμβαίνει με τουσ ςυνδαιτυμόνεσ ςτα δείπνα και με τουσ κριτζσ μουςικϊν και ποιθτικϊν ζργων, το ίδιο 
ςυμβαίνει και με τθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ από τουσ πολλοφσ· θ ςυνειςφορά δθλαδι των πολλϊν οδθγεί ςε 
καλφτερα αποτελζςματα. Φαίνεται λοιπόν ότι ςτα πρακτικά ηθτιματα «ακροιςτικι αρχι» είναι ςωςτι.  
Επίςθσ όπωσ ςυμβαίνει με τισ ηωγραφιςμζνεσ μορφζσ και τουσ ωραίουσ ανκρϊπουσ, το ίδιο ςυμβαίνει και με 
τθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ από τουσ άριςτουσ· οι άριςτοι δθλαδι ςυγκεντρϊνουν ςτο πρόςωπό τουσ κετικζσ 
ιδιότθτεσ που ςτο πλικοσ είναι διάςπαρτεσ και χάνονται.  
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Θ διατφπωςθ τθσ «ακροιςτικισ αρχισ» αποτελεί ζνα από τα τζςςερα επιχειριματα που αναπτφςςει ο 
Αριςτοτζλθσ υπζρ τθσ απαίτθςθσ των πολλϊν να κυβερνοφν.   
 

ΕΝΟΣΘΣΑ 19θ (Δ4, 22-26) : "ΕΙΔΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ" 

 
Ρρϊτο είδοσ δθμοκρατίασ είναι αυτι που παίρνει το όνομά τθσ από 
τθν όςο γίνεται πιο πιςτι εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ιςότθτασ. Θ 

ιςότθτα, ςφμφωνα με τον νόμο αυτισ τθσ δθμοκρατίασ, ςυνίςταται 
ςτο ότι οι φτωχοί δεν ζχουν περιςςότερα δικαιϊματα και προνόμια 

από τουσ πλούςιουσ· ςε καμιά περίπτωςθ οι δφο αυτζσ ομάδεσ δεν 
είναι κυρίαρχεσ θ μια τθσ άλλθσ: και οι δφο είναι όμοιεσ. Γιατί αν 
είναι αλικεια αυτό που υποςτθρίηουν μερικοί, πωσ θ ελευκερία και 
θ ιςότθτα υπάρχουν κατά κφριο λόγο ςτθ δθμοκρατία, αυτό κα ιταν 

ζτςι ςτον μζγιςτο δυνατό βακμό εκεί όπου οι πολίτεσ - δίχωσ καμιά 
εξαίρεςθ - ςυμμετζχουν με τον ίδιο τρόπο ςτθ διακυβζρνθςθ. Από 
τθ ςτιγμι που ο λαόσ (ο διμοσ) είναι θ πλειοψθφία και οι αποφάςεισ 
τθσ πλειοψθφίασ είναι αυτό που τελικά επικρατεί, το πολίτευμα 
αυτό δεν μπορεί παρά να είναι δθμοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το 
πρϊτο είδοσ δθμοκρατίασ.  
Ζνα δεφτερο είδοσ είναι αυτό ςτο οποίο οι πολίτεσ καταλαμβάνουν 
τα αξιϊματα με κριτιριο τθν περιουςία τουσ, εν πάςθ περιπτϊςει 
χαμθλι· ο κανόνασ είναι: όποιοσ αποκτά τα προβλεπόμενα 
οικονομικά μζςα, αποκτά το δικαίωμα να καταλαμβάνει αξιϊματα· 
αν τα χάςει, χάνει αυτό το δικαίωμα.  
Μια τρίτθ μορφι δθμοκρατίασ είναι αυτι ςτθν οποία μποροφν να 
καταλαμβάνουν αξιϊματα όλοι οι πολίτεσ που δεν ζχουν κάποιο 
κϊλυμα (αν είναι, λ.χ., υπόλογοι για κάτι), θ υπζρτατθ όμωσ αρχι 
είναι ο νόμοσ· 
μια άλλθ μορφι είναι αυτι ςτθν οποία μποροφν όλοι να 
καταλαμβάνουν αξιϊματα αρκεί να είναι πολίτεσ, θ υπζρτατθ όμωσ 
αρχι είναι ο νόμοσ. 
Μια άλλθ μορφι δθμοκρατίασ είναι αυτι ςτθν οποία ιςχφουν όλα τα 
προθγοφμενα, θ υπζρτατθ όμωσ αρχι είναι τϊρα ο λαόσ, όχι ο 
νόμοσ· είναι θ περίπτωςθ κατά τθν οποία τα ψθφίςματα ζχουν 
μεγαλφτερθ ιςχφ από τον νόμο· αυτό ςυμβαίνει όταν ςτθν πόλθ 
υπάρχουν και δρουν δθμαγωγοί. Στισ δθμοκρατικζσ πόλεισ που 
κυβερνιοφνται κατά τον νόμο, δεν κάνει ποτζ τθν εμφάνιςι του 
δθμαγωγόσ, αλλ' είναι οι άριςτοι πολίτεσ που ζχουν τθν 
πρωτοκακεδρία. Οι δθμαγωγοί κάνουν τθν εμφάνιςι τουσ εκεί όπου 
οι νόμοι δεν αποτελοφν τθν υπζρτατθ αρχι.__  
 
1. ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΕΙΔΟ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ: «Πρϊτο είδοσ … το πρϊτο είδοσ δθμοκρατίασ»  
Κφρια χαρακτθριςτικά του πρϊτου είδουσ δθμοκρατίασ είναι θ ελευκερία και θ ιςότθτα. Θ φράςθ 
«υποςτθρίηουν μερικοί» υποδθλϊνει ότι αυτι θ άποψθ δεν είναι του ίδιου του Αριςτοτζλθ αλλά των 
υποςτθρικτϊν τθσ δθμοκρατίασ. Λδιαίτερα κατατοπιςτικι πάνω ςε αυτό το κζμα είναι κι εκείνθ θ ενότθτα των 
«Ρολιτικϊν» (Ρολιτικά 1317 a40 – b17) ςτθν οποία αναφζρονται τα εξισ:  
α) Δφο είναι οι μορφζσ ελευκερίασ που χαρακτθρίηουν τα δθμοκρατικά πολιτεφματα, θ ατομικι και θ πολιτικι 

ελευκερία. Ατομικι ελευκερία είναι να μπορεί να ηει ο κάκε πολίτθσ όπωσ ο ίδιοσ κζλει («ὡσ βοφλεται») ςε 

αντίκεςθ με το δοφλο, ο οποίοσ δεν είναι ελεφκεροσ και ηει αντίκετα με τθ κζλθςι του («ὡσ μὴ βοφλεται»). 

Πολιτικι ελευκερία είναι να μποροφν όλοι οι πολίτεσ με τθ ςειρά («ἐν μζρει») να άρχουν και να άρχονται, να 
εναλλάςςονται δθλαδι όλοι ςτα πολιτικά αξιϊματα.  
β) Βαςικι αρχι τθσ δθμοκρατίασ είναι θ ιςότθτα. Σφμφωνα με αυτι όλοι οι πολίτεσ, και οι πλοφςιοι και οι 
φτωχοί, ζχουν ίςα δικαιϊματα και προνόμια, δεν κυριαρχοφν ο ζνασ ςτον άλλο και ςυμμετζχουν εξίςου 

(«ὁμοίωσ») ςτθ διακυβζρνθςθ του κράτουσ.  
γ) Θ ιςότθτα, δθλαδι θ απαίτθςθ να κεωροφνται όλοι οι πολίτεσ ίςοι μεταξφ τουσ, ςτθν δθμοκρατία ςυνιςτά 
δικαιοςφνθ που βαςίηεται ςτον αρικμό και όχι ςτθν αξία. Στα δθμοκρατικά όμωσ πολιτεφματα οι φτωχοί είναι 

1ο είδοσ: Θ δθμοκρατία με κριτιριο 
τθν ελευκερία και τθν ιςότθτα των 
πολιτϊν  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2ο είδοσ: Θ δθμοκρατία με κριτιριο 
τθν κατοχι μικρισ περιουςίασ  
 
 
3ο είδοσ: Θ δθμοκρατία με κριτιριο 
τθν απουςία νομικοφ κωλφματοσ και 
με υπζρτατθ αρχι το νόμο  
 
4ο είδοσ: Θ δθμοκρατία με κριτιριο 
τθν αναγνϊριςθ τθσ ιδιότθτασ του 
πολίτθ και με υπζρτατθ αρχι το νόμο  
 
5ο είδοσ: Θ δθμοκρατία με κριτιριο 
όλα τα προθγοφμενα και με υπζρτατθ 
αρχι το λαό. Ο κυρίαρχοσ ρόλοσ των 
ψθφιςμάτων και των δθμαγωγϊν 
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περιςςότεροι ςυνεπϊσ ζχουν μεγαλφτερθ δφναμθ από τουσ πλοφςιουσ, και ζτςι δικαιοςφνθ τελικά καταλιγει 
να κεωρείται θ κζλθςθ τθσ πλειοψθφίασ.  
 
2. ΣΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΕΙΔΟ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ: «Ζνα δεφτερο είδοσ … αυτό το δικαίωμα» 
Στο δεφτερο είδοσ δθμοκρατίασ το δικαίωμα ανάλθψθσ αξιωμάτων ζχουν όςοι διακζτουν ζςτω και μια μικρι 

περιουςία, διότι ζχοντασ εξαςφαλίςει χάρθ ςε αυτι τα «πρὸσ τὸ η ῆν», τισ προςωπικζσ τουσ ανάγκεσ, μποροφν 
να προςφζρουν τισ υπθρεςίεσ τουσ και ςτθν πόλθ για τθν εξυπθρζτθςθ του κοινοφ ςυμφζροντοσ. Κακορίηεται 
ζνα χαμθλό όριο περιουςίασ, το οποίο, αν δεν υπάρχει, αφαιρείται το δικαίωμα ανάλθψθσ αξιωμάτων 

(Ρολιτικά 1291b 39-41, « ἄλλο δὲ τ ὸ τ ὰσ ἀρχὰσ ἀπὸ τιμθμάτων εἶναι, βραχζων δὲ τοφτων ὄντων• δεῖ δ ὲ τ ῷ 

κτωμζνῳ ἐξουςίαν εἶναι μετζχειν καὶ τ ὸν ἀποβάλλοντα μὴ μετζχειν»). «Τοφτο ωσ εςωτερικόσ λόγοσ 
διατιρθςθσ του πολιτεφματοσ, επιτρζπει με το οριηόμενο μικρό όριο περιουςίασ, να φζρει το πολίτευμα τον 
τφπο τθσ δθμοκρατίασ. Διότι αν κακζνασ, ο οποίοσ αποκτοφςε το οριηόμενο ποςό, δεν αποκτοφςε ςυγχρόνωσ 
και τα πολιτικά δικαιϊματα – και αν, αντίκετα, μαηί με τθν απϊλεια του ειςοδιματοσ δεν ζχανε και τα πολιτικά 
του δικαιϊματα, τότε κα χανόταν θ βάςθ που εδραιϊνει τα δικαιϊματα του κυρίαρχου πλικουσ. Και τοφτο, 
γιατί αυτό το πλικοσ κα κυριαρχοφςε μόνον επειδι απζκτθςε κάποτε τα πολιτικά δικαιϊματα με βάςθ το 
ςυγκεκριμζνο ειςόδθμα, ςε βάροσ του πλικουσ που αν και ζχει τθν οικονομικι βάςθ, δεν ζχει και το πολιτικό 
δικαίωμα, και άρα θ δθμοκρατία κα μετζπιπτε ςε ολιγαρχία.» (Ραναγισ Γ. Λεκατςάσ). Σε άλλο χωρίο των 
«Ρολιτικϊν» (Ρολιτικά 1294 b 10) ο Αριςτοτζλθσ χαρακτθρίηει το κριτιριο τθσ περιουςίασ ολιγαρχικό, αφοφ 

μόνο οι «ὀλίγοι» διζκεταν μεγάλεσ περιουςίεσ και επεδίωκαν τιμζσ και αξιϊματα. Εφόςον όμωσ το 
προβλεπόμενο όριο περιουςίασ είναι χαμθλό δε κεωρείται αντιδθμοκρατικό.  
 
3. ΣΟ ΣΡΙΣΟ ΕΙΔΟ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ: «Μια τρίτθ μορφι … είναι ο νόμοσ» 
Στο τρίτο είδοσ δθμοκρατίασ αξιϊματα μποροφν να αναλάβουν όςοι δεν ζχουν κάποιο νομικό κϊλυμα, δεν 
είναι υπόλογοι για κάτι. Υπζρτατθ όμωσ αρχι είναι ο νόμοσ, ο οποίοσ κακορίηει τθ λειτουργία του πολιτεφματοσ 
και τθ δικαιοδοςία πολιτικισ αρχισ. Συνεπϊσ, ο νόμοσ δεν επιτρζπεται να τροποποιείται από τθν εκάςτοτε 
πολιτικι εξουςία που υπόκειται ςε αυτόν.  
 
4. ΣΟ ΣΕΣΑΡΣΟ ΕΙΔΟ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ: «μια άλλθ μορφι είναι αυτι … είναι ο νόμοσ»  
Το τζταρτο είδοσ δθμοκρατίασ αποτελεί παραλλαγι του προθγοφμενου. Ρροχπόκεςθ για τθν ανάλθψθ των 
αξιωμάτων αποτελεί να ζχει κανείσ τθν ιδιότθτα του πολίτθ, χωρίσ να ελζγχονται νομικά κωλφματα. Και ςε αυτι 
τθν περίπτωςθ όμωσ κυρίαρχοσ είναι ο νόμοσ. Για τθν Ακινα εν προκειμζνω, θ ιδιότθτα του Ακθναίου πολίτθ 
δινόταν ςε όςουσ κατάγονταν από γνιςιουσ Ακθναίουσ γονείσ. Αυτό μποροφςε να αποδειχκεί με τθ νόμιμθ ι 
μθ εγγραφι του πολίτθ ςτο λθξιαρχικό γραμματείο των πολιτϊν. Ράντωσ κατά τον I. Düring, ςτο τζταρτο είδοσ 
δθμοκρατίασ δεν λαμβάνεται υπόψθ θ καταγωγι, αλλά όλοι όςοι ζχουν πολιτογραφθκεί ωσ πολίτεσ ζχουν 
μερίδιο ςτισ υπθρεςίεσ, ενϊ ο νόμοσ είναι κυρίαρχοσ. Κατά τον ίδιο μελετθτι, «για τθν κλαςικι Ελλάδα αυτι 
είναι μία αδιανόθτθ εναλλακτικι πρόταςθ. Θ εμμονι ςτθ διάταξθ ότι πρζπει κανείσ να κατάγεται από γνιςιουσ 
Ακθναίουσ γονείσ, για να μπορεί να αποκτιςει τα δικαιϊματα του πολίτθ, οδιγθςε ςτθ ςταςιμότθτα και ςτθν 
πολιτικι παρακμι τθσ Ακινασ».  
 
5. «Θ υπζρτατθ αρχι είναι ο νόμοσ»  
Οι αρχαίοι Ζλλθνεσ αναγνϊριηαν ότι ο νόμοσ είναι ανϊτεροσ από τθ βοφλθςθ ενόσ βαςιλιά ι ενόσ τυράννου. 
Αυτό φαίνεται κακαρά ςτθ γνωςτι διιγθςθ του Θροδότου (7,104) για τθν απάντθςθ που ζδωςε ο Δθμάρατοσ, 
εξόριςτοσ βαςιλιάσ τθσ Σπάρτθσ, ςτον Ξζρξθ, που του είχε προςφζρει άςυλο. Εκεί ο νόμοσ φαίνεται ότι 
κακορίηει τθ ςυμπεριφορά των ςτρατιωτϊν, οδθγϊντασ τουσ ςτθν ανάπτυξθ ελεφκερου ικουσ. Σαν δείγμα 
ζκφραςθσ ακθναϊκισ υπερθφάνειασ για τον νόμο, μπορεί κανείσ να παρακζςει τα λόγια του Κθςζα ςτον 

Ευριπίδθ (Ἱκζτιδεσ, 429 κ.ε.) όπου ο ιρωασ αναφζρει ότι, όταν ιςχφουν οι γραπτοί νόμοι, θ δικαιοςφνθ 
απονζμεται αμερόλθπτα ςτουσ φτωχοφσ και τουσ πλοφςιουσ, και ο αδφνατοσ νικά τον ιςχυρό αν ζχει το δίκιο με 
το μζροσ του. Ραρόμοιο εγκϊμιο πλζκει για το νόμο ςτον «Επιτάφιο» ο Κουκυδίδθσ (ΛΛ 37), όπου βλζπουμε ότι 
θ δθμοκρατία ςυςχετίηεται με το κφροσ των νόμων. Και ο Λυςίασ ςτουσ λόγουσ του και ο Λςοκράτθσ ςτον 
«Ρανθγυρικό» (18-19) αναφζρεται ςτον ςεβαςμό των αρχαίων Ακθναίων ςτουσ νόμουσ. Κατά τον Ρίνδαρο, τον 
ποιθτι που φμνθςε τουσ νικθτζσ ςτουσ μεγάλουσ πανελλινιουσ ακλθτικοφσ αγϊνεσ (το πρϊτο μιςό του 5ου π.Χ. 

αιϊνα), ο νόμοσ ιταν «ὁ πάντων βαςιλεφσ». Διατυπϊςεισ όπωσ αυτζσ ικελαν βζβαια να πουν ότι θ δθμοκρατία 
είναι πιο δυνατι εκεί όπου οι πολίτεσ φοβοφνται το νόμο ςαν «αφζντθ τουσ και βαςιλιά τουσ».  
Θ ςθμαςία πάντωσ τθσ διερεφνθςθσ τθν ζννοιασ του νόμου για τθν αρχαιοελλθνικι ςκζψθ και ηωι φαίνεται 
κακαρά από τθ κζςθ που είχε ςτθν φιλοςοφικι διαμάχθ που αναπτφχκθκε κατά τον 4ο και 5ο αιϊνα π.Χ. Οι 
όροι «Νόμοσ-Φφςθ» ζγιναν λζξεισ-κλειδιά για τθν αρχαιοελλθνικι φιλοςοφία και θ εξζταςθ τθσ αντίκεςθσ 
αυτισ, γζννθςε γόνιμεσ φιλοςοφικζσ αντιπαρακζςεισ για τθν θκικι και τθν πολιτικι ηωι. Ο ςοφιςτισ Λππίασ, 
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που φιλοςοφικά ανικε ςτο ρεφμα των υποςτθρικτϊν τθσ φφςθσ, ςτον διάλογο Ρρωταγόρα του Ρλάτωνα 
επαινεί τθ φφςθ, γιατί καταρρίπτει τουσ φραγμοφσ με τουσ οποίουσ ο νόμοσ ζχει χωρίςει τον ζναν άνκρωπο 
από τον άλλον, και αλλοφ καταλιγει ςτθ διατφπωςθ ότι ο νόμοσ (το κετό δίκαιο, όχι οι άγραφοι νόμοι) είναι 

«τφραννοσ τῶν ἀνκρϊπων».  
 
6. ΣΟ ΠΕΜΠΣΟ ΕΙΔΟ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ: «Μια άλλθ μορφι δθμοκρατίασ … τθν υπζρτατθ αρχι»  
Στο πζμπτο είδοσ δθμοκρατίασ, που αποτελεί τθ χειρότερθ μορφι, ιςχφουν όλα τα παραπάνω, υπζρτατθ αρχι 
όμωσ δεν είναι ο νόμοσ αλλά ο λαόσ που κυβερνά με τα ψθφίςματα.  
Τα ψθφίςματα ιταν αποφάςεισ που λαμβάνονταν ςτθν Εκκλθςία του Διμου ζπειτα από προτάςεισ. Ωςτόςο 
ζρχονταν ςτιγμζσ που θ Εκκλθςία υιοκετοφςε διαδοχικά τμιματα ειςθγιςεων από διαφορετικά προγράμματα 
που είχαν υποβλθκεί από ειςθγθτζσ, επομζνωσ τα ψθφίςματα ιταν αντιφατικά. Σε αντίκεςθ με το νόμο, που 
είχε κακολικι και μόνιμθ ιςχφ, το ψιφιςμα είχε χαρακτιρα περιςταςιακό και επομζνωσ διατθροφςε τθν ιςχφ 
του μόνο ωσ τθ ςτιγμι που ζνα άλλο ψιφιςμα, αποτζλεςμα νζων περιςτάςεων, ερχόταν να το αντικαταςτιςει. 
Πχι ςπάνια τα ψθφίςματα ιταν αντίκετα με τουσ νόμουσ τθσ πόλθσ και είχαν τθ δφναμθ ακόμα και να 
εκτοπίηουν ςυντακτικοφσ κεςμοφσ. Σε αυτζσ τισ περιπτϊςεισ θ Εκκλθςία του Διμου λειτουργοφςε ωσ μονάρχθσ 
που δεν υπόκειται ςε κανζνα νομικό περιοριςμό και ςε περίπτωςθ οποιαςδιποτε αυκαιρεςίασ θ δικαιολογία 
που προβαλλόταν ιταν ότι τα ψθφίςματα αυτά ιταν αποφάςεισ τθσ λαϊκισ πλειοψθφίασ. Εγκεκριμζνα 
ψθφίςματα, βζβαια, μποροφςαν να προςβλθκοφν ςτα δικαςτιρια και με χρονοβόρεσ διαδικαςίεσ να 
απορριφκοφν απ’ αυτά, εφόςον θ διαδικαςία που προθγικθκε δεν ιταν ςφμφωνθ με τουσ νόμουσ. Ζτςι πολφ 
ςυχνά μάλιςτα ζνα ψιφιςμα ιταν δυνατόν να αναιρεκεί από ζνα άλλο, με ςυνζπεια να δθμιουργείται ςτουσ 
πολίτεσ ςφγχυςθ, αβεβαιότθτα και αναςφάλεια.  
Μζςα ς’ ζνα τζτοιο πολιτικό κλίμα ζκαναν τθν εμφάνιςι τουσ οι δθμαγωγοί. Αυτοί εμφανίςτθκαν ςτθν 
ακθναϊκι πολιτικι ςκθνι μετά το κάνατο του Ρερικλι (429 π.Χ.). Ιταν γζννθμα τθσ νζασ αςτικισ τάξθσ που 
δθμιουργικθκε τότε ςτθν Ακινα με τθν ανάπτυξθ του εμπορίου και τθσ «βιομθχανίασ». Ζχοντασ ςυχνά το 
χάριςμα του λόγου και πάντωσ δίχωσ επίςθμεσ κζςεισ ςτθν πολιτεία και άρα δίχωσ ςυγκεκριμζνεσ 
υποχρεϊςεισ, αςκοφςαν μεγάλθ επιρροι ςτο λαό προτείνοντασ ευχάριςτεσ ςτον πολφ κόςμο πολιτικζσ δίχωσ να 

ζχουν τθν ευκφνθ τθσ υλοποίθςισ τουσ. Σχθματιςμζνθ από το ουςιαςτικό «δῆμοσ» (= λαόσ) και από το κζμα 

του ριματοσ «ἄγω» (= οδθγϊ) θ λζξθ είχε ςε αρκετοφσ ςυγγραφείσ τθ ςθμαςία του οδθγθτι, του θγζτθ του 
λαοφ˙ γριγορα όμωσ (αςφαλϊσ ςτθν εποχι του Αριςτοτζλθ) πιρε αρνθτικό περιεχόμενο, επειδι οι δθμαγωγοί 
κατάντθςαν απλϊσ να παραςζρνουν το λαό ςε ψθφίςματα για τθν εξυπθρζτθςθ των προςωπικϊν τουσ 
φιλοδοξιϊν και ςυμφερόντων. Ο Αριςτοτζλθσ ςε άλλο ςθμείο των «Ρολιτικϊν» του αναφζρει ότι ο δθμαγωγόσ 

είναι του «διμου κόλαξ» και κάνει λόγο για τθν «ἀςζλγειαν» των δθμαγωγϊν. Αυτό ςθμαίνει ότι θ εμφάνιςθ 
των δθμαγωγϊν προχποκζτει και φανερϊνει τον πολιτικό εκφυλιςμό του κράτουσ (πβλ. Ρολιτικά 1304b 20). 
Επίςθσ με αρνθτικι ςθμαςία αναφζρεται θ λζξθ δθμαγωγόσ ςτον Αριςτοφάνθ, ςτο Κουκυδίδθ (Λςτορία 4,21,3 

«Κλζων ὁ Κλεαινζτου, ἀνὴρ δθμαγωγὸσ») ςτον Αντιφϊντα, ςτον Λςοκράτθ, και το Δθμοςκζνθ. Μία 
χαρακτθριςτικι εικόνα τθσ πολιτικισ τθν εποχι του Κλζωνα, του δθμαγωγοφ, ςτθν Ακινα, μετά τον κάνατο του 
Ρερικλι, μασ δίνει ο Αριςτοφάνθσ ςτουσ Λππείσ. Εκεί, δίνονται και κάποια χαρακτθριςτικά τθσ δθμαγωγίασ και 
καταδικάηεται ο τφποσ του πολιτικοφ θγζτθ που α) υπζρμετρα κολακεφει, υπερβολικά διαβεβαιϊνει για τθν 
νομιμοφροςφνθ του και διϊκει πρόςωπα που κα μποροφςαν να κατθγορθκοφν για αντιπατριωτικι διαγωγι, β) 
προωκεί μζτρα που προςφζρουν βραχυπρόκεςμα οικονομικά οφζλθ ςε πολλοφσ παραβλζποντασ τθν 
μακροπρόκεςμθ οικονομικι εξαςφάλιςθ και γ) προζρχεται από τισ τάξεισ των βιοτεχνϊν και εμπόρων και όχι 
από τισ οικογζνειεσ των γαιοκτθμόνων που είχαν παράδοςθ ςτισ πατριωτικζσ υπθρεςίεσ.  
Τόςο το πρόβλθμα τθσ αςάφειασ των ψθφιςμάτων, όςο και το πρόβλθμα τθσ εμφάνιςθσ των δθμαγωγϊν 
απορρζει κυρίωσ από τον άμεςο χαρακτιρα τθσ ακθναϊκισ δθμοκρατίασ που, λόγω τθσ ςυμμετοχισ χιλιάδων 
πολιτϊν με διαφορζσ ςτθν καλλιζργεια, ςτισ ικανότθτεσ, ςτθν πολιτικι ωριμότθτα κατά τθν άςκθςθ τθσ 
εξουςίασ, επζτρεπε με τθν ελάχιςτθ χαλάρωςθ των πολιτικϊν θκϊν, τθν εμφάνιςθ πολιτικϊν δυςλειτουργιϊν.  
Ζτςι λοιπόν καταλιγει ο φιλόςοφοσ ότι, για να μπορζςει να λειτουργιςει ςωςτά ζνα δθμοκρατικό πολίτευμα, 
απαραίτθτθ προχπόκεςθ είναι να κυριαρχοφν οι νόμοι. Αν οι νόμοι ζχουν κεςπιςτεί με ςωςτζσ διαδικαςίεσ, 
που απαιτοφν τθ ςυμμετοχι του ςυνόλου των πολιτϊν, αν εφαρμόηονται από όλουσ τουσ πολίτεσ και δεν 
αλλάηουν ςφμφωνα με τισ περιςτάςεισ ι τα ςυμφζροντα κάποιων ιςχυρϊν ι τθσ πλειοψθφίασ, θ οποία μπορεί 
να παραπλανθκεί από επιτιδειουσ πολιτικοφσ, τότε διαςφαλίηεται θ δθμοκρατία, κατοχυρϊνονται τα 
δικαιϊματα του πολίτθ, οριοκετοφνται οι υποχρεϊςεισ του και κατά ςυνζπεια επικρατεί θ δικαιοςφνθ που 
προςτατεφει το ςφνολο των πολιτϊν. Μζςα ςε τζτοιεσ επομζνωσ ςυνκικεσ δεν υπάρχουν περικϊρια να κάνουν 
τθν εμφάνιςι τουσ οι δθμαγωγοί. Αντικζτωσ, κα είναι κι αυτοί υποχρεωμζνοι να τθροφν το νόμο και να 
προςαρμόηονται ςτισ επιταγζσ του.  
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ΕΝΟΣΘΣΑ 20 (Θ 2, 1-4): Οι ςτόχοι τθσ παιδείασ 

 

ὅτι μὲν οὖν νομοκετθτέον περὶ παιδείασ καὶ ταύτθν κοινὴν 

ποιθτέον, φανερόν:  
 

τίσ δ' ἔςται ἡ παιδεία καὶ πῶσ  χρὴ παιδεύεςκαι, δεῖ μὴ λανκάνειν. 

νῦν γὰρ ἀμφιςβθτεῖται περὶ τῶν ἔργων. οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντεσ 

ὑπολαμβάνουςι δεῖν μανκάνειν τοὺσ νέουσ οὔτε πρὸσ ἀρετὴν οὔτε 

πρὸσ τὸν βίον τὸν ἄριςτον, οὐδὲ φανερὸν πότερον πρὸσ τὴν 

διάνοιαν πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸσ τὸ τῆσ ψυχῆσ ἦκοσ: ἔκ τε τῆσ 

ἐμποδὼν  παιδείασ ταραχώδθσ ἡ ςκέψισ καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον 

ἀςκεῖν δεῖ τὰ χρήςιμα πρὸσ τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸσ ἀρετὴν ἢ 

τὰ περιττά (πάντα γὰρ εἴλθφε ταῦτα κριτάσ τινασ):  περί τε τῶν 

πρὸσ ἀρετὴν οὐκέν ἐςτιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ 

τὴν αὐτὴν εὐκὺσ πάντεσ τιμῶςιν, ὥςτ' εὐλόγωσ διαφέρονται καὶ 

πρὸσ τὴν ἄςκθςιν αὐτῆσ).  

ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάςκεςκαι τῶν χρθςίμων,  οὐκ 

ἄδθλον: ὅτι δὲ οὐ πάντα, διῃρθμένων τῶν τε ἐλευκερίων ἔργων καὶ 

τῶν ἀνελευκερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅςα 

τῶν χρθςίμων ποιήςει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυςον. βάναυςον δ' 

ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίηειν καὶ τέχνθν ταύτθν καὶ μάκθςιν, ὅςαι 

πρὸσ τὰσ χρήςεισ καὶ  τὰσ πράξεισ τὰσ τῆσ ἀρετῆσ ἄχρθςτον 

ἀπεργάηονται τὸ ςῶμα τῶν ἐλευκέρων ἢ τὴν διάνοιαν.  
 

1. ΧΟΛΙΑΜΟ ΣΘ ΦΡΑΘ: «Ὅτι μὲν οὖν νομοκετθτζον … ποιθτζον, φανερόν˙»  
Ιδθ από τθν πρϊτθ φράςθ τθσ ενότθτασ διαπιςτϊνεται ότι ο Αριςτοτζλθσ ςυνδζει τθν παιδεία με τθ 
διακυβζρνθςθ τθσ πολιτείασ. Θ παιδεία είναι λοιπόν ζνα κακαρά πολιτικό κζμα που πρζπει να απαςχολεί και 
τουσ πολιτικοφσ και τουσ νομοκζτεσ, γιατί επθρεάηει τθ ςυνολικι ηωι του κράτουσ αλλά και του κάκε πολίτθ 
ξεχωριςτά, αφοφ κακορίηει το παρόν του και προδιαγράφει το μζλλον του. Ππωσ λοιπόν αναφζρει και ςτο 
προθγοφμενο απόςπαςμα (Ρολιτικά, 1337a 11-32) με το οποίο ξεκινά το VIII βιβλίο των Ρολιτικϊν, που 
παρατίκεται μεταφραςμζνο ςτο ςχολικό εγχειρίδιο(ςελ. 208), θ παιδεία είναι υπόκεςθ του κράτουσ, αφοφ και 
κάκε πολίτθσ ανικει ςτο κράτοσ, και πρζπει να κεςπιςτοφν νόμοι ςχετικά με αυτι. Οι νζοι πρζπει να 
λαμβάνουν μόρφωςθ ταιριαςτι με το πολίτευμα τθσ πόλθσ τουσ, ζτςι ϊςτε να φτάςουν ςτον επιδιωκόμενο 
ςτόχο, που είναι θ ευδαιμονία του ςυνόλου των πολιτϊν. Εφόςον λοιπόν ο ςτόχοσ του κράτουσ είναι κοινόσ, 
κοινι πρζπει να είναι και θ παιδεία που προςφζρεται και να μθν αφινεται ςτθν ιδιωτικι πρωτοβουλία. 
Συνεπϊσ αν ςτόχοσ τθσ πολιτείασ είναι να οδθγιςει τουσ πολίτεσ ςτθν αρετι και κατ’ επζκταςθ ςτθν 
ευδαιμονία, που είναι ο φψιςτοσ ςτόχοσ, ο ςτόχοσ αυτόσ κα επιτευχκεί μόνο αν παρζχεται κοινό επίπεδο 
μόρφωςθσ ςε όλουσ τουσ πολίτεσ. Ωσ ιδεϊδεσ εκπαιδευτικό ςφςτθμα για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων 
δίνεται από τον Αριςτοτζλθ το εκπαιδευτικό ςφςτθμα των Λακεδαιμονίων. Στθν αρχι τθσ 20θσ ενότθτασ 
προβάλλει δφο κζςεισ: θ παιδεία να είναι αντικείμενο κρατικισ μζριμνασ και να ρυκμίηεται νομοκετικά 

(«νομοκετθτζον») και να ζχει ενιαίο για όλουσ χαρακτιρα («κοινὴν ποιθτζον»). Στθ ςυνζχεια, όπωσ ςυνθκίηει, 
διατυπϊνει τον προβλθματιςμό τθσ εποχισ του που, βζβαια, παραμζνει και ςιμερα επίκαιροσ για τα 
εκπαιδευτικά ηθτιματα.  

2. ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΙΜΟΙ ΧΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ, ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ ΣΘ ΠΑΙΔΕΙΑ: «τίσ 

δ’ ἔςται … τὴν ἄςκθςιν αὐτῆσ).»  
Ο Αριςτοτζλθσ ςτθ ςυνζχεια παρουςιάηει τα κζματα που κα τον απαςχολιςουν και τουσ προβλθματιςμοφσ που 
διατυπϊνονται τθν εποχι του ςχετικά με αυτά. Κεωρεί δθλαδι ότι πρζπει να διερευνθκεί ποιοσ πρζπει να 
είναι ο χαρακτιρασ, το περιεχόμενο τθσ παιδείασ και ποιοι οι τρόποι εκπαίδευςθσ. Στθ ςυνζχεια, εκκζτει τον 
προβλθματιςμό ςχετικά με το ποφ πρζπει να ςτοχεφει θ παιδεία:  

 ςτθν αρετι («πρὸσ ἀρετιν»), θ οποία αναφζρεται και ςτο κακαρά λογικό μζροσ τθσ ψυχισ 
(διανοθτικζσ αρετζσ) και ςε ενζργειεσ τθσ βοφλθςθσ, που ελζγχονται όμωσ από τθ λογικι, αλλά γεννιοφνται με 
τον εκιςμό (θκικζσ αρετζσ),  

 ςτον άριςτο βίο («πρὸσ τὸν βίον τὸν ἄριςτον»), που ςφμφωνα πάλι με κάποιουσ μελετθτζσ, ανικει ςτο 

«λόγον ἔχον», το κεωρθτικό και ανϊτερο μζροσ τθσ ψυχισ.  

Θζςπιςθ νόμων για τθν παιδεία – Θ 
ανάγκθ να ζχει θ παιδεία δθμόςιο 
χαρακτιρα 
  
Διατφπωςθ προβλθματιςμϊν ςχετικά 
με το χαρακτιρα, το περιεχόμενο και 
τουσ ςτόχουσ τθσ παιδείασ τθσ εποχισ 
του 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αριςτοτελικζσ κζςεισ για το χαρακτιρα, 
το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ τθσ 
παιδείασ  
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Μάλιςτα, ςε παρακάτω απόςπαςμα των «Ρολιτικϊν» (Ρολιτικά 1340 a 5 κ.ε.) ο Αριςτοτζλθσ κεωρεί ότι ζνα 
παιδευτικό αγακό όχι μόνον ευχάριςτο και διαςκεδαςτικό, αλλά χριςιμο και για θκικοφσ ςκοποφσ και για τθ 
διαμόρφωςθ του άριςτου βίου είναι θ μουςικι. Συγκεκριμζνα αναφζρει: «… πρζπει να κεωροφμε ότι θ μουςικι 
αςκεί πάνω μασ κάποια επίδραςθ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ αρετισ, κακϊσ ζχει τθ δφναμθ … να δίνει μια 
οριςμζνθ ποιότθτα ςτο χαρακτιρα μασ, δεδομζνου ότι μασ αςκεί ςτο να αιςκανόμαςτε ευχαρίςτθςθ με το 
ςωςτό τρόπο˙ με ζναν άλλο τρόπο μποροφμε να ποφμε ότι θ μουςικι ςυμβάλλει ςτο να κακορίςουμε τθν 
πορεία του βίου μασ και να καλλιεργιςουμε το νου μασ». Ωσ παραδείγματα αναφζρει τθ χριςθ των 
λατρευτικϊν αςμάτων ςτισ γιορτζσ, όπου οι ςυμμετζχοντεσ αρχικά διεγείρονται ςτο άκουςμα τθσ γεμάτθσ 
πάκοσ μουςικισ και ςτθ ςυνζχεια πάλι θρεμοφν με τα ιερά τραγοφδια που ακολουκοφν ςαν να βρικαν ίαςθ και 
κακαρμό, δθλαδι ψυχικι ανακοφφιςθ, θ οποία ςυνδζεται με απόλαυςθ.  

Επίςθσ, εκτόσ από τουσ κφριουσ ςκοποφσ που προβλθματίηουν και είναι θ άςκθςθ του νου («πρὸσ τὴν 

διάνοιαν»), και θ διαμόρφωςθ θκικοφ χαρακτιρα («πρὸσ τὸ τῆσ ψυχῆσ ἦκοσ»), άλλοι υποςτθρίηουν ότι θ 
παιδεία πρζπει να ςτοχεφει:  

 ςτα χριςιμα για τθ ηωι («τὰ χριςιμα πρὸσ τὸν βίον»), που φανερϊνουν τον ωφελιμιςτικό χαρακτιρα 
τθσ παιδείασ,  

 ςε αυτά που τείνουν προσ τθν αρετι («τὰ τείνοντα πρὸσ ἀρετήν»), που φανερϊνουν τον θκοπλαςτικό 
χαρακτιρα τθσ παιδείασ και  

 ςε αυτά που απλϊσ προάγουν τθ γνϊςθ, («τὰ περιττά»), που φανερϊνουν το νοθςιαρχικό χαρακτιρα 
τθσ παιδείασ.  
Πλοι αυτοί οι προβλθματιςμοί οφείλονται ςτο ότι όλοι τιμοφν τθν αρετι, ο κακζνασ όμωσ δίνει διαφορετικό 
περιεχόμενο ςε αυτι και επομζνωσ, διαφοροποιείται και ο τρόποσ με τον οποίο πρζπει να αςκείται. Ραρόμοιο 
προβλθματιςμό είχε διατυπϊςει και ο Ρλάτωνασ ςτο διάλογο «Λάχθσ» (Λάχθσ 190 b 7), όπου αναφζρει: «Αν 
δεν ξζρουμε καν τι είναι θ αρετι, με ποιον τρόπο κα ςυμβουλζψουμε κάποιον πϊσ να τθν κατακτιςει πιο 
εφκολα;».  
Είναι αλικεια ότι οι πολιτικζσ, κοινωνικζσ, ιςτορικζσ και ιδεολογικζσ μεταβολζσ επθρεάηουν και το περιεχόμενο 
τθσ ζννοιασ τθσ αρετισ και ςυνεπϊσ, και τουσ ςτόχουσ τθσ παιδείασ. Υπάρχουν δθλαδι αρχζσ ςτισ πολιτικζσ 
κοινωνίεσ και ςφμφωνα με αυτζσ διαμορφϊνονται τα κριτιρια δθμιουργίασ των εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων. 
Θ παιδεία λοιπόν ζχει πολιτικό χαρακτιρα.  
 

3. Θ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΘ ΕΠΟΧΘ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ: «ἔκ τε τῆσ ἐμποδὼν παιδείασ»  

Με τθ φράςθ «ἐμποδὼν παιδείασ» ο Αριςτοτζλθσ εννοεί τθν παιδεία με τθν οποία είμαςτε κακθμερινά ςε 
επαφι, τθν παιδεία που ιςχφει ςτθν κοινωνία μασ. Σε ζνα παρακάτω χωρίο των «Ρολιτικϊν» (Ρολιτικά 1337 b 
23) αναφζρει τι αποτελοφςε ςυνικωσ τθν παιδεία του καιροφ του. Τα μακιματα, λοιπόν, που διδάςκονταν 
εκείνθ τθν εποχι, τα διακρίνει ςε τζςςερεισ κλάδουσ που ιταν:  

α) ανάγνωςθ και γραφι, αντικείμενα τα οποία κεωροφνταν χριςιμα για τθ ηωι («χριςιμα πρὸσ τὸν βίον»),  
β) γυμναςτικι, θ οποία ςυντελοφςε ςτθν καλλιζργεια τθσ ανδρείασ,  
γ) μουςικι, θ οποία κεωροφνταν και χριςιμθ για τθ ηωι και αςκοφςε θκικι επίδραςθ ςτον άνκρωπο,  
δ) μερικζσ φορζσ ςχζδιο και ηωγραφικι, δεξιότθτεσ που κεωροφνταν κι αυτζσ χριςιμεσ για τθ ηωι.  
Θ αρικμθτικι δεν αναφζρεται, επειδι ίςωσ ςτθν Ακινα αυτι διδαςκόταν ςτο ςπίτι και όχι ςτο ςχολείο. Κατά 
τον Ραναγι Γ. Λεκατςά με τον όρο «γράμματα » που αναφζρεται ςτο κείμενο εννοείται όχι μόνον ανάγνωςθ, 
γραφι αλλά και ςτοιχεία γραμματικισ και μακθματικά.  
 

4. ΑΠΟΨΕΙ ΣΟΤ ΑΡΙΣΟΣΕΛΘ ΓΙΑ ΣΟ ΧΑΡΑΚΣΘΡΑ, ΣΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΟΧΟΤ ΣΘ ΠΑΙΔΕΙΑ: «Ὅτι 

μὲν οὖν … ἢ τὴν διάνοιαν.» 
 Ζπειτα από τθν παρουςίαςθ των προβλθματιςμϊν ςχετικά με το χαρακτιρα, το περιεχόμενο και τουσ ςτόχουσ 
τθσ παιδείασ, θ ενότθτα κλείνει με τθ διατφπωςθ των προςωπικϊν κζςεων του Αριςτοτζλθ πάνω ςε αυτά τα 
ηθτιματα. Ο φιλόςοφοσ λοιπόν, ακολουκεί τθ μζςθ οδό και υποςτθρίηει ότι οι νζοι πρζπει αςφαλϊσ να 
μακαίνουν γνϊςεισ χριςιμεσ για τθ ηωι, όπωσ θ ανάγνωςθ, θ γραφι, θ αρικμθτικι και το ςχζδιο, αλλά από 
αυτζσ όχι όλεσ, παρά μόνο τισ αναγκαίεσ. Κι από τισ αναγκαίεσ, όμωσ, πρζπει να μακαίνουν όςεσ ταιριάηουν ςε 
ελεφκερουσ ανκρϊπουσ και όχι τισ ευτελείσ που αςκοφν οι δοφλοι, οι οποίεσ αδρανοποιοφν το ςϊμα και το 
νου του ανκρϊπου, τον κακιςτοφν αγροίκο, άξεςτο («βάναυςον») και τον απομακρφνουν από τθν κατάκτθςθ 
τθσ αρετισ. Δεν αρμόηει ςτουσ ελεφκερουσ ανκρϊπουσ να αναηθτοφν ςε κάκε γνϊςθ τθ χρθςιμότθτα, γιατί 
αυτι μπορεί να τουσ οδθγιςει ςτθ μονομζρεια.  
Από τα παραπάνω, λοιπόν, προκφπτει ότι οι χριςιμεσ γνϊςεισ είναι απαραίτθτεσ αλλά δεν πρζπει να 
αποτελοφν αυτοςκοπό. Ο χαρακτιρασ τθσ παιδείασ, κατά τον Αριςτοτζλθ, πρζπει να είναι κυρίωσ θκοπλαςτικόσ 
και να ςτοχεφει τόςο ςτθ διαμόρφωςθ του ςϊματοσ όςο και του πνεφματοσ του ελεφκερου ανκρϊπου.   
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ΕΣΤΜΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΟΜΟΡΡΙΗΑ ΣΘΝ ΝΕΑ ΕΛΛΘΝΙΚΘ  
παιδείασ, παιδεφεςκαι < παιδεφω: παιδεία, παίδευςθ, παιδευτικόσ, απαίδευτοσ, παιδί, παιδικόσ, παιδικότθτα, 
παιδιάςτικοσ, παιχνίδι, παίκτθσ, παιδονόμοσ, παιδοκτόνοσ, παιδομάηωμα, παιδότοποσ, παιδαγωγικόσ, 
εκπαίδευςθ, εκπαιδευτισ, εκπαιδευτικόσ, παλιμπαιδιςμόσ, διαπαιδαγϊγθςθ, παλιόπαιδο, κολεγιόπαιδο, 
ομορφόπαιδο, παραπαιδεία, ςτερνοπαίδι, μοναχοπαίδι, ψυχοπαίδι  
λανκάνειν < λανκάνω: λάκοσ, αλάκθτοσ, αλικεια, αλθκισ, αλθκινόσ, λικθ, λθςμονιά, λθςμοςφνθ, λακραίοσ, 
λακρεπιβάτθσ, λακρεμπόριο, λακρζμποροσ, λακρομετανάςτθσ, λακροκθρία  

ὑπολαμβάνουςι, εἴλθφε < λαμβάνω: λαβι, απολαβι, παραλαβι, ςυλλαβι, αντιλαβι, χειρολαβι, λιψθ, 
μετάλθψθ, ςφλλθψθ, πρόςλθψθ, επανάλθψθ, κατάλθψθ, προκατάλθψθ, περίλθψθ, αντίλθψθ, υπόλθψθ, 
επιλθψία, κρθςκολθψία, μερολθψία, αμερολθψία, θχολθψία, παραλιπτθσ, θχολιπτθσ, εικονολιπτθσ, 
ανεπανάλθπτοσ, ακατάλθπτοσ, αςφλλθπτοσ, ευυπόλθπτοσ, εργολάβοσ, δικολάβοσ, λιμμα, λάφυρο  
μανκάνειν, μάκθςιν < μανκάνω: μάκθμα, μάκθςθ, μακθτισ, ςυμμακθτισ, μακθςιακόσ, μακθτεφω, μακθτικόσ, 
μακθτεία, μακθματικόσ, μζνοσ, μανία, αρχομανία, τελειομανία, αυτόματοσ, μνεία, μνιμθ, αείμνθςτοσ, 
αμνθςία, αμνθςτία, μνθμείο, μνθμειακόσ  
νζουσ < νζοσ: νεαρόσ, νεανίασ, νεανικόσ, νεότθτα, νεότεροσ, νεότατοσ, νιότθ, νεολαία, νεογνό, νεόδμθτοσ, 
νεόκοποσ, νεοςφςτατοσ, νεόπλουτοσ, νεογζννθτοσ, νεοελλθνικόσ, νεόνυμφοσ, νεοςφλλεκτοσ, νεοςςόσ  

διάνοιαν < διὰ + ν οῦσ: νόθςθ, νοθτικόσ, νόθμα, νοθματικόσ, νοερόσ, νοθτόσ, ανόθτοσ, ανοθςία, παράνοια, 
παρανοϊκόσ, διάνοια, διανοθτικόσ, διανόθςθ, πρόνοια, προνοθτικόσ, μετάνοια, ομόνοια, εφνοια, ευνοϊκόσ, 
δυςνόθτοσ, διχόνοια, υπόνοια, υπονοοφμενο, ζννοια, εννοιολογικόσ, επινόθςθ, επινοθτικόσ, ςυνεννόθςθ, 
παρανόθςθ, κατανόθςθ, νουνεχισ, νουκεςία  

χριςιμα, χριςεισ, ἄχρθςτον < χριομαι -ῶμαι: χριςθ, χριςτθσ, χριςιμοσ, χρθςιμοκιρασ, χρθςτικόσ, 
χρθςιμότθτα, χρθςιμοποίθςθ, αχρθςιμοποίθτοσ, χρθςτόσ, εφχρθςτοσ, δφςχρθςτοσ, άχρθςτοσ, ιδιοχρθςία, 
χριμα, χρθματικόσ, χρθςμόσ  
τείνοντα < τείνω: τάςθ, τόνοσ, τονικόσ, τονιςμόσ, τονικότθτα, τζνοντασ, τζτανοσ, ταινία, ανάταςθ, παράταςθ, 
παρατατικόσ, διάταςθ, επίταςθ, επιτατικόσ, ζκταςθ, προζκταςθ, αντζκταςθ, επζκταςθ, επεκτατικόσ, ζνταςθ, 
εντατικόσ, πρόταςθ, υπόταςθ, υποταςικόσ, υπζρταςθ, υπερταςικόσ, παράτονοσ, ζντονοσ, άτονοσ, ατονία, 
βαρφτονοσ, οξφτονοσ, παροξφτονοσ, προπαροξφτονοσ, ιςότονοσ, μονότονοσ, μονοτονία  

τιμῶςιν < τιμάω -ῶ: τιμι, τίμθμα, τιμθτικόσ, τίμιοσ, ζντιμοσ, εντιμότθτα, άτιμοσ, ατιμία, πρόςτιμο, αντίτιμο, 
επίτιμοσ, επιτιμθτικόσ, αποτίμθςθ, εκτίμθςθ, εκτιμθτισ, προτίμθςθ, υποτίμθςθ, υποτιμθτικόσ, διατίμθςθ, 
τιμάρικμοσ, τιμαλφι (τα), τιμολόγιο, τιμοκατάλογοσ, τιμοκρατία, τιμωρία, ατιμϊρθτοσ, ατιμωρθςία  

ἐλευκερίων, ἀνελευκερίων, ἐλευκζρων < ἐλεφςομαι (μζλλ. του ἔρχομαι): ελευκερία, ελευκζριοσ, 
ελευκεριότθτα, ελευκζρωςθ, ελευκερωτισ, ελευκεροτυπία, ελευκεροςτομία, διζλευςθ, ςυνζλευςθ, 
παρζλευςθ, προςζλευςθ, Ελευςίνα  

ἀπεργάηονται, ἔργων < ἔργον < ἐργάηομαι: εργαςία, διεργαςία, επεξεργαςία, προεργαςία, εργαςιοκεραπεία, 
εργαςιομανισ, εργαςτιριο, εργαλείο, εργάτθσ, εργατικόσ, εργατικότθτα, εργατοπατζρασ, εργατοχπάλλθλοσ, 
εργατοϊρα, ζργο, εργοδθγόσ, εργοδότθσ, άεργοσ, άνεργοσ, περίεργοσ, πάρεργο, εργόχειρο, ανενεργόσ, 
ραδιενεργόσ, απεργόσ, ςυνεργόσ, απεργία, ανεργία, κωλυςιεργία, καλλιζργεια, ενζργεια, περιζργεια, 
πανοφργοσ, κακοφργοσ, ραδιοφργοσ, χειρουργόσ, δθμιουργόσ, ξυλουργόσ, μουςουργόσ, ςτιχουργόσ, 
υφαντουργία, μεταλλουργία, μεταξουργία, δθμιοφργθμα, κακοφργθμα, όργανο, όργιο  


