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Ενότητα 11η – Αριστοτέλους Πολιτικά Α 1, 1 Η πόλη είναι η τελειότερη 

μορφή κοινωνίας 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶμεν 

κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν 

κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν 

συνεστηκυῖαν (τοῦ γὰρ εἶναι 

δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν πάντα 

πράττουσι πάντες), δῆλον ὡς 

πᾶσαι μὲν ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται, μάλιστα δὲ καὶ τοῦ 

κυριωτάτου πάντων ἡ πασῶν 

κυριωτάτη καὶ πάσας 

περιέχουσα τὰς ἄλλας. Αὕτη δ᾿ 

ἐστὶν ἡ καλουμένη πόλις καὶ ἡ 

κοινωνία ἡ πολιτική.  

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Επειδή βλέπουμε ότι κάθε πόλη είναι ένα 

είδος κοινότητας (=συνύπαρξης) και ότι 

κάθε κοινότητα έχει συγκροτηθεί για 

χάρη κάποιου αγαθού (γιατί όλοι κάνουν 

τα πάντα γι’ αυτό που νομίζουν ότι είναι 

αγαθό), είναι προφανές ότι όλες [οι 

κοινότητες] στοχεύουν σε κάποιο αγαθό, 

και προπάντων στο ανώτερο από όλα τα 

αγαθά [στοχεύει] η ανώτερη όλων [των 

κοινοτήτων] και αυτή που περικλείει όλες 

τις άλλες. Αυτή λοιπόν είναι η λεγόμενη 

«πόλη» ή «κοινωνία πολιτική».  
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Ερμηνευτικά σχόλια 

Τα Πολιτικά αρχίζουν μ’ ένα κεφάλαιο που φαίνεται ότι έχει στόχο:  

1. να υπερασπιστεί το κράτος (πόλις) απέναντι στην άποψη των σοφιστών ότι η  

ύπαρξή του είναι συμβατική 

2. να αποσαφηνίσει το χαρακτήρα του κράτους (πόλεως) σ’ αντιδιαστολή με 

άλλες μορφές κοινωνίας
1
. 

 

Ο βασικός συλλογισμός 

 

 κάθε πόλη [δηλ. κάθε σύνολο οργανωμένο που διαθέτει αυτονομία, αυτάρκεια, 

ελευθερία και σύνταγμα] είναι μορφή κοινωνίας 

 κάθε κοινωνία [δηλ. κάθε μορφή συμβιωτικής κοινότητας] έχει συγκροτηθεί 

χάριν κάποιου αγαθού [όπως βεβαιώνει και στα Ηθικά Νικομάχεια, κάθε 

τέχνη και κάθε μεθοδική έρευνα, κάθε πράξη και κάθε έλλογη απόφαση, 

κατευθύνεται προς κάποιο αγαθό]· με την παρενθετική αιτιολογική πρόταση ο 

Αριστοτέλης διευκρινίζει τη δεύτερη προκείμενη ότι κάθε πράξη του 

ανθρώπου είναι εξ ορισμού σκόπιμη. Επίσης, η διατύπωση της φράσης δείχνει 

ότι δεν πρέπει να δώσουμε στη λέξη «ἀγαθόν» στενά ηθικό περιεχόμενο, με 

την έννοια ότι σκοπός κάθε πράξης είναι το ένα, καθολικό και αιώνιο αγαθό.  

 

  (δῆλόν ἔστι) άρα  

α)όλες οι κοινωνίες αποβλέπουν σε κάποιο αγαθό · με αυτό το σκεπτικό τα 

κοινωνικά υποσύνολα οφείλουν την ύπαρξή τους και τη συνοχή τους στο 

«ειδικό αγαθό» που επιδιώκουν και  

β) η ανώτερη απ’ όλες τις κοινωνίες αποβλέπει στο ανώτερο απ’ όλα τα 

αγαθά. Ο Αριστοτέλης σε αυτό το σημείο προσθέσει τρίτη προκείμενη στον 

συλλογισμό του «ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας». 

                                                 
1
 Ross W.D., Αριστοτέλης, ΜΙΕΤ Αθήνα 1993, σ. 335 
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 Για το τελευταίο συμπέρασμα υπονοούνται οι προτάσεις:  

(α) κάθε κοινωνία αποβλέπει σ’ ένα αγαθό ανάλογα με το χαρακτήρα της.  

(β) οι «κατώτερες»/ατελέστερες κοινωνίες αποβλέπουν σε αντίστοιχα 

κατώτερα αγαθά και οι  ανώτερες αντίστοιχα σε ανώτερα
2
. 

 

 

Βασικά χαρακτηριστικά της αριστοτελικής σκέψης  

 

πᾶσαν πόλιν: Η συλλογιστική πορεία είναι από τα γενικά στα μερικά. Την 

ίδια μέθοδο (παραγωγή) ακολουθεί και στη διερεύνηση των φυσικών 

φαινομένων: ἔστι γὰρ κατὰ φύσιν τὰ κοινά πρῶτον εἰπόντας οὕτω τὰ περὶ 

ἕκαστον ἰδίᾳ θεωρεῖν (Φυσικά 189b 31). Η εφαρμογή της ίδιας μεθόδου 

υποδηλώνει τη σύλληψη όλων αυτών των φαινομένων ως ενιαίων
3
. 

 

ὁρῶμεν: Είναι φανερό πως η χρήση του ρήματος πιστοποιεί ότι ο Αριστοτέλης 

είναι ένας στοχαστής που αναγνωρίζει το ρόλο των αισθήσεων στη γνώση, 

επομένως παρουσιάζει στοιχεία εμπειρικού φιλοσόφου,  θετικού στοχαστή. 

(Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι ταυτόχρονα και ορθολογιστής – 

θεωρητικός φιλόσοφος)
4
. 

 

                                                 
2
 Βλ. Κριτήριο Αξιόλογησης του ΚΕΕ, σ. 64 

3
 Λυπουρλή Δ.– Μωραΐτου Δ. «Αριστοτέλης» σε  Βιβλίο του Καθηγητή για τον Φιλοσοφικό Λόγο, 

ΟΕΔΒ, σ. 181 
4
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 182 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 8 

ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν – τοῦ δοκοῦντος ἀγαθοῦ χάριν - ἀγαθοῦ τινος 

στοχάζονται: Η εξήγηση για τη σύσταση της πόλης είναι τελολογική· για τον 

Αριστοτέλη το νόημα και ο χαρακτήρας κάθε πράγματος στον κόσμο πρέπει 

να αναζητηθεί στο τέλος, στον σκοπό της ύπαρξής του. Η ερμηνεία των 

όντων δεν πρέπει να αναζητείται στην αρχή της ανάπτυξής τους, αλλά στην 

τελική μορφή προς την οποία κατατείνει η φύση τους· προκύπτει από τον 

προορισμό και όχι από την προέλευσή τους . Προορισμός της πόλης είναι η 

ευδαιμονία
5
. 

 

Η ταύτιση των επιμέρους στόχων και του στόχου της πόλης  

 

πράττουσι πάντες: Απ’ αυτό το σημείο ήδη συνδέει ο φιλόσοφος  τον 

άνθρωπο/πολίτη με την πόλη, δηλαδή την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού 

όλων των ανθρώπων με την επιδίωξη του αγαθού ως σκοπού της πόλης.  

 

τοῦ κυριωτάτου πάντων: Το πιο μεγάλο αγαθό που επιδιώκουν με τις πράξεις 

τους οι άνθρωποι – «τὸ ἀκρότατον πάντων τῶν πρακτῶν ἀγαθῶν» – είναι η 

ευδαιμονία. Αν το «τέλος» της «πόλεως» είναι η ευδαιμονία είναι φανερό ότι 

ο φιλόσοφος δέχεται την απόλυτη σύμπτωση του υπέρτατου αγαθού για το 

άτομο με το υπέρτατο αγαθό για την πόλη. Όπως η ευδαιμονία του ατόμου 

πετυχαίνεται με τις πράξεις του ατόμου, έτσι και η ευδαιμονία της πόλεως 

πετυχαίνεται με τις πράξεις των ατόμων ως «πολιτών». Επομένως, η 

συμπεριφορά του ατόμου έχει αποκλειστικά πολιτικό περιεχόμενο.
6
  

 Αναλυτικότερα για τον Αριστοτέλη, όμως, ο όρος εὐδαιμονία έχει από 

τη μια ηθικό περιεχόμενο και αφορά τον άνθρωπο ως άτομο και από την άλλη 

είναι και ο προορισμός της πόλης, που αφορά τον άνθρωπο ως πολίτη.  Ο 

άνθρωπος δηλαδή θα κατακτήσει με τις ηθικές ενέργειές του τόσο την 

ατομική ευδαιμονία όσο και την ευδαιμονία μέσα στο πλαίσιο της πόλης  

συνυπάρχοντας αρμονικά με τους άλλους πολίτες και ενεργώντας ως πολίτης. 

Υπό την έννοια αυτή, οι πράξεις του είναι πολιτικές πράξεις, καθώς ενεργεί 

ως μέλος της πολιτικής κοινωνίας, και  έχουν πολιτικές συνέπειες, εφόσον 

οδηγούν στην ευδαιμονία του πολιτικού συνόλου. Η άποψη αυτή 

                                                 
5
 Ross W.D., ό.π., σ. 335-6 

6
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 182-3 
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διατυπώνεται ξεκάθαρα από τον ίδιο τον Αριστοτέλη στο έβδομο βιβλίο των 

Πολιτικών του, όπου αναφέρει ότι η ευδαιμονία του κάθε ανθρώπου 

ξεχωριστά συναρτάται με την ευδαιμονία της πόλης. Έτσι, επιβεβαιώνεται η 

άποψη ότι η ηθική φιλοσοφία είναι μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας  (βλέπε 

εισαγωγή Πολιτικών, σελίδα 178 σχολικού εγχειριδίου).  

  

 Σ’ αυτό το σημείο παρουσιάζει και την ειδοποιό διαφορά της 

«πόλεως»: δεν είναι τόσο το μεγαλύτερο μέγεθός της, αλλά η ανωτερότητα 

του σκοπού της, η ηθική της αποστολή, η ολοκλήρωση των πολιτών της.  (δες 

και επόμενο σχόλιο) 

 

Ο ορισμός της έννοιας «πόλις» 

 

κοινωνίαν τινά: Ο ορισμός της «πόλης» αρχίζει με την έννοια του προσεχούς 

γένους για να προχωρήσει λίγο παρακάτω στην ειδοποιό διαφορά.  Ο όρος 

«κοινωνία» προέρχεται από τη λέξη «κοινωνός» και είναι ομόρριζος με το 

ρήμα «κοινωνῶ» που στα αρχαία ελληνικά σημαίνει μοιράζομαι ή κάνω κάτι 

μαζί με άλλους. Έτσι, με τον όρο αυτό νοείται μια ομάδα ανθρώπων που 

συνυπάρχουν και συνεργάζονται αποβλέποντας –η καθεμιά ξεχωριστά– στην 

επίτευξη ενός κοινού για τα μέλη της σκοπού, ενός επιμέρους συμφέροντος 

(«ἀγαθοῦ τινος ἕνεκεν συνεστηκυῖαν»). 

 

ἡ πασῶν κυριωτάτη καὶ πάσας περιέχουσα τὰς ἄλλας : Η πόλη είναι η 

ανώτερη από όλες τις άλλες και περιλαμβάνει στους κόλπους της όλες τις 

άλλες κοινοτικές μορφές. Η ειδοποιός διαφορά της πόλης απ’ όλες τις άλλες 

κοινότητες είναι και ποιοτική («κυριωτάτη»), αφού έχει τον ανώτερο σκοπό, 

που είναι η ευδαιμονία, αλλά και ποσοτική («περιέχουσα πάσας τὰς 

ἄλλας»). Τόσο ο υπερθετικός «κυριωτάτου», «κυριωτάτη», όσο και η 

επανάληψη του πᾶς δείχνει την ανωτερότητα της πόλης και του σκοπού που 

αποβλέπει (βλ. και σχόλιο σχολικού βιβλίου).  

 

ἡ καλουμένη πόλις: Η λέξη που αποδίδουμε ως «κράτος», σημαίνει ωστόσο 

«πόλη». Αν και ο Αριστοτέλης έζησε προς το τέλος της χρυσής εποχής της 
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ελληνικής πόλης-κράτους και βρισκόταν σε στενή επαφή τόσο με τον Φίλιππο 

όσο και με τον Αλέξανδρο, ως ανώτατη μορφή της ως τότε πολιτικής ζωής, 

και μάλιστα ως την ανώτερη δυνατή μορφή, θεωρούσε την πόλη -κράτος και 

όχι την αυτοκρατορία. Κάθε μεγαλύτερη κρατική μονάδα αποτελούσε για τον 

Αριστοτέλη είτε φυλή είτε χαλαρό άθροισμα ατόμων. Σε όλο το έργο  του 

(Πολιτικά) υπάρχει μόνο ένας υπαινιγμός για τις θετικές συνέπειες που θα 

είχε μια πιθανή ένωση των ελληνικών πόλεων. Θεωρεί δεδομένο ότι οι 

άνθρωποι μπορούν να ζήσουν πιο ολοκληρωμένα σε μια μικρή κοινότητα . 

Στην πορεία της ιστορίας βέβαια, οι πόλεις-κράτη αποδείχθηκαν ανίκανες να 

αντιμετωπίσουν ευρύτερες και ισχυρές κρατικές μονάδες, χωρίς αυτό να 

αποδεικνύει την κατωτερότητά τους
7
. 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Αρχίζοντας από την τελευταία πρόταση της ενότητας να δώσετε τον 

ορισμό της πόλης που συνάγεται από το κείμενο. Ποια είναι η έννοια 

γένους της πόλης και ποια η ειδοποιός διαφορά;  (γρ) 

2. Να καταγράψετε τις προκείμενες του συλλογισμού του Αριστοτέλη και το 

συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει σχετικά με την πόλη. Να  προσέξετε ότι 

τα σημεία που επεξηγούν όρο ή όρους μιας προκείμενης θα πρέπει να 

παραληφθούν, ενώ αντίθετα θα πρέπει να γραφούν οι προτάσεις που 

υπονοούνται. (πρ) 

3. Να συγκρίνετε την άποψη του Αριστοτέλη για τη σύσταση της πόλης με 

την άποψη του Πρωταγόρα στον ομώνυμο διάλογο και την άποψη του 

Πλάτωνα στην Πολιτεία, επισημαίνοντας πέρα από τις διαφορές και τα 

κοινά τους σημεία. (γρ) 

 

                                                 
7
 Ross W.D., ό.π., σ. 336-7 
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Ενότητα 12
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 5-6 Ο άνθρωπος είναι ζῷον 

πολιτικὸν 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωμῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη πάσης ἔχουσα πέρας 

τῆς αὐταρκείας ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ 

εὖ ζῆν. διὸ πᾶσα πόλις φύσει ἔστιν, εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. τέλος 

γὰρ αὕτη ἐκείνων, ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν· οἷον γὰρ ἕκαστόν ἐστι τῆς 

γενέσεως τελεσθείσης, ταύτην φαμὲν τὴν φύσιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ 

ἀνθρώπου ἵππου οἰκίας. ἔτι τὸ οὗ ἕνεκα καὶ τὸ τέλος βέλτιστον· ἡ δ’ 

αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον. ἐκ τούτων οὖν φανερὸν ὅτι τῶν φύσει 

ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει πολιτικὸν ζῷον, καὶ ὁ ἄπολις διὰ 

φύσιν καὶ οὐ διὰ τύχην ἤτοι φαῦλός ἐστιν, ἢ κρείττων ἢ ἄνθρωπος· ὥσπερ  

καὶ ὁ ὑφ’ Ὁμήρου λοιδορηθεὶς «ἀφρήτωρ ἀθέμιστος ἀνέστιος»· ἅμα γὰρ 

φύσει τοιοῦτος καὶ πολέμου ἐπιθυμητής, ἅτε περ ἄζυξ ὢν ὥσπερ ἐν 

πεττοῖς. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Η κοινωνική οντότητα… χωριών είναι η πόλη: Ο Αριστοτέλης παρουσίασε 

πιο πριν τα δύο πρώτα στάδια της κοινωνικής συμβίωσης για να καταλήξει 

εδώ στην πόλη-κράτος (βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου σ. 184-5). 

 

μία κοινωνική οντότητα τέλεια: Στο αρχαίο κείμενο η φράση είναι «τέλειος 

πόλις». Η λέξη τέλος δηλώνει ως γνωστόν τον σκοπό, δηλαδή τον προορισμό 

για τον οποίο είναι πλασμένο το καθετί· επομένως, η χρήση του επιθέτου 

υποδηλώνει την ολοκλήρωση του εξελικτικού κύκλου από την οικία στην 

κώμη κι απ’ την κώμη στην πόλη. Καθώς παρακολουθούμε τη μακρά 

εξελικτική πορεία της πόλης, διαπιστώνουμε ότι αυτή αποτελεί χρονικά 

υστερογενές δημιούργημα· εντούτοις, οντολογικά και αξιολογικά, όπως θα 

τονίσει στην επόμενη ενότητα ο Αριστοτέλης, η πόλη έχει προτεραιότητα 

έναντι όλων των άλλων. 
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Ο στόχος της πόλης 

 

πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια : Η «πόλη» είναι ολοκλήρωση του 

εξελικτικού κύκλου επειδή αυτή, στην ουσία πέτυχε τελικά την ύψιστη 

αυτάρκεια είτε εν σχέσει προς τα πιο αναγκαία είτε εν σχέσει προς την 

«ευδαίμονα ζωήν».  

αὐτάρκης < αὐτός + ἀρκέω–ῶ: αυτός που αρκείται σε όσα έχει ο ίδιος, 

αυτός που ζει άνετα απ’ τη δική του περιουσία, αυτός που έχει οικονομική 

ανεξαρτησία (εδώ όμως και αυτός που διαθέτει ένα υπόβαθρο – απόθεμα 

πνευματικού και ηθικού έρματος)
8
. 

 

για  να … τη ζωή, για να … την καλή ζωή: Η φράση στο πρωτότυπο: 

«γινομένη μὲν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν». Ενώ οι προηγούμενες 

κοινωνικές οντότητες (η οικογένεια έχει ως σκοπό την ικανοποίηση των 

καθημερινών βιοτικών αναγκών του ανθρώπου και τη διαιώνιση του είδους, η 

κώμη έχει ως σκοπό την προστασία από κινδύνους ή επιθέσεις, αλλά και  

υψηλότερες, πνευματικότερες ανάγκες του, όπως για παράδειγμα την ανάγκη για 

λατρεία του θείου ή για απόδοση δικαιοσύνης) ικανοποιούσαν μόνο μερικές 

ανάγκες του ανθρώπου, η «πόλη» σχηματίζεται  για τη διασφάλιση του 

στοιχειώδους βίου, αλλά υπάρχει για χάρη της ευζωίας. Αυτή είναι και η 

ειδοποιός διαφορά της «πόλης». Η «πόλη» γεννήθηκε, όπως η κώμη, για τη 

διασφάλιση της ζωής. Ικανοποιεί, όμως, και μια άλλη επιθυμία, την επιθυμία 

για την καλή ζωή, το εὖ ζῆν. Το εὖ ζῆν περιλαμβάνει κατά τον Αριστοτέλη 

δύο πράγματα: ηθική και πνευματική δραστηριότητα :  

1. Η «πόλη» προσφέρει καταλληλότερο έδαφος από τις άλλες μορφές 

κοινωνίας για την ανάπτυξη ηθικής δραστηριότητας, ένα πλουσιότερο 

πλέγμα ανθρωπίνων σχέσεων και καταστάσεων όπου μπορεί κανείς να 

ασκήσει τις αρετές του.  

2. Η «πόλη» παρέχει μεγαλύτερες δυνατότητες για πνευματική 

δραστηριότητα, γιατί επιτρέπει πληρέστερο καταμερισμό της διανοητικής 

εργασίας, και υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεπίδραση
9
. 

                                                 
8
 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 185 

9
 Ross W.D., ό.π., σ. 338 
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Η επιχειρηματολογία για τη φύσει προέλευση της πόλης  

 

η πόλη ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως· πᾶσα πόλις φύσει ἐστὶν:  Η πόλη 

ανήκει στην κατηγορία των «φύσει» πραγμάτων. Σ’ αυτή τη θέση καταλήγει 

με τους εξής συλλογισμούς: 

 

Ι) - η πόλη είναι συνένωση από περισσότερα χωριά  

    - οι πρώτες κοινωνικές οντότητες γίνονται «φύσει» 

     Άρα 

η πόλη ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως  

 

ΙΙ) 

- αυτή (η πόλη) είναι τέλος (ολοκλήρωση) εκείνων, δηλ. των πρώτων 

 κοινωνιών. 

- φύση είναι η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή της τελείωσης (φύσις 

τέλος ἐστὶν)  

[Η συγκεκριμένη προκείμενη ενισχύεται με παραδείγματα] 

Άρα 

η πόλη ήρθε στην ύπαρξη εκ φύσεως  

ΙΙΙ)  

Επίσης· Βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου για το νέο επιχείρημα που παρουσιάζει 

ο Αριστοτέλης.  

 

ο άνθρωπος είναι ένα ον προορισμένο απ’ τη φύση να ζει σε πόλη 

(πολιτικὸν ζῷον): Σύμφωνα με τη μέθοδό του να ξεκινά από το γενικό για να 

φτάσει στο ειδικό, ο Αριστοτέλης τονίζει τη λογική ακολουθία του γεγονότος 

ότι η πόλη είναι φυσική ύπαρξη. Με άλλα λόγια αφού η πολιτειακά 

οργανωμένη κοινωνία είναι «φύσει», έπεται ότι και ο άνθρωπος που τη 

δημιούργησε είναι «φύσει πολιτικὸν ζῷον» [υπονοείται η δεύτερη 

προκείμενη ο άνθρωπος είναι συστατικό της πόλης]. Αυτό σημαίνει ότι ο 

άνθρωπος έχει από τη φύση του την ιδιότητα να ζει μέσα σε μια κοινωνία 

ανθρώπων, που είναι οργανωμένη με πολίτευμα, νόμους και θεσμούς . Συχνά 
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έχει παρατηρηθεί
10

 ότι, όπου ο Αριστοτέλης δηλώνει πως ο άνθρωπος είναι 

ζώο πολιτικό, θα ήταν προτιμότερο να πούμε ότι είναι ζώο κοινωνικό, που 

έχει ανάγκη τους συνανθρώπους του όχι μόνο ως απλούς συμπολίτες, αλλά 

για σειρά δραστηριότητες.  

[Ποια απ’ τις λέξεις της φράσεις έχει μεγαλύτερο βάρος; Η λέξη φύσει 

ή η λέξη πολιτικὸν; Με τον συνολικό λόγο του ο Αριστοτέλης ήθελε να κάνει 

φανερό ότι οι τρεις κοινωνικές οντότητες (οικία – κώμη – πόλη) είναι 

γεννήματα της φύσεως. Μ’ αυτή τη λογική το μεγαλύτερο βάρος πέφτει στη 

λέξη φύσει· άλλωστε, η φράση που μας απασχολεί είναι η συνέχεια της 

φράσης «η πόλη ανήκει στην κατηγορία των πραγμάτων που υπάρχουν εκ 

φύσεως». Όμως, δεν μπορούμε να μην παρατηρήσουμε ότι υπάρχει μια 

σημαντική αλλαγή υποκειμένου στη φράση, όπως και παρουσία κόμματος 

πριν από το καὶ (στο πρωτότυπο κείμενο)· πράγμα που μας αφήνει περιθώρια 

να σκεφτούμε ότι ο Αριστοτέλης επιθυμεί τώρα να τονίσει την έκφραση 

πολιτικόν ζῷον.
11

] 

 

άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή είναι ένα ον ανώτερο από τον άνθρωπο : 

Η εξ αντιθέτου ενίσχυση του χαρακτηρισμού του ανθρώπου ως ζώου 

πολιτικού. Ειδικότερα: 

1η προκείμενη: ο άνθρωπος που δεν ζει μέσα σε οργανωμένη κοινωνία («ὁ 

ἄπολις»), επειδή έτσι είναι πλασμένος εκ φύσεως και όχι λόγω τυχαίας 

συγκυρίας, είναι ή άνθρωπος κατώτερης ποιότητας ή ένα ον ανώτερο από 

άνθρωπο  

[2η προκείμενη: ο άνθρωπος δεν είναι ούτε κατώτερης ποιότητας ούτε ον 

ανώτερο από άνθρωπο] 

Συμπέρασμα: Άρα, ο άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικὸν»  

 

Όμηρος …: Η μαρτυρία του Ομήρου προς ενίσχυση της άποψης του 

Αριστοτέλη. Αυτά τα λόγια τα είπε ο Νέστορας στον Διομήδη για να 

χαρακτηρίσει καθέναν που επιθυμεί τον εμφύλιο πόλεμο. Το βαθύτερο νόημα 

των λόγων του Αριστοτέλη είναι ότι όποιοι βγαίνουν έξω από την πολιτειακά 

                                                 
10

 Ross W.D., ό.π., σ. 339 
11

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 186-7 
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οργανωμένη κοινωνία, στην οποία εκ φύσεως ανήκουν, γίνονται επικίνδυνοι 

για τους άλλους ανθρώπους. 

 

Η σημασία των θέσεων του Αριστοτέλη  

για την πόλη και την προέλευσή της  

 

Ο Αριστοτέλης υπήρξε ιδιαίτερα γόνιμος για την πολιτική σκέψη, 

υπογραμμίζοντας ότι  η πολιτική κοινωνία δεν υπάρχει μόνο συμβατικά, αλλά 

έχει τις ρίζες της στην ανθρώπινη φύση αν λάβουμε υπόψη τον σκοπό προς 

τον οποίο κατευθύνεται η ανθρώπινη ζωή· η πολιτισμένη ζωή δεν αποτελεί 

παρακμή σε σχέση με τη πρωτόγονη ζωή ενός απολίτιστου ανθρώπου, για τον 

οποίο κάποιοι με ρομαντισμό  (π.χ Ρουσσώ) πιστεύουν ότι είναι αγνός και 

αθώος· η οργανωμένη πολιτικά κοινωνία δεν συνιστά τεχνητό περιορισμό της 

ελευθερίας, αλλά μέσο για την κατάκτησή της. Σ’ αυτό το σημείο αντικρούει 

τις απόψεις ορισμένων σοφιστών. Όταν ο Αριστοτέλης περιγράφει την 

πολιτική κοινωνία ως προϊόν της φύσης, δεν έχει και την πρόθεση να το 

αυτονομήσει από την ανθρώπινη βούληση  και να την εμφανίσει ανεξάρτητα 

από τη θέληση μας. Ο άνθρωπος ο ίδιος τη δημιούργησε και τη διατηρεί στη 

ζωή, όπως θα αναφέρει και παρακάτω (βλ. 14
η
 Ενότητα)

12
.  

Παράλληλα για μια ακόμη φορά διαπιστώνουμε ότι η ηθική του 

Αριστοτέλη είναι κοινωνική ηθική, φιλοσοφία της ανθρώπινης συμβίωσης . Σε 

κανένα από τα έργα του δεν υπάρχει έστω ένας υπαινιγμός ότι διέκρινε την 

ηθική (ως ατομική ηθική) από την πολιτική (ως κοινωνική ηθική)
13

. 

 

                                                 
12

 Ross W.D., ό.π., σσ. 338-9 
13

 Düring I., Ο Αριστοτέλης – Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, τόμος Β, ΜΙΕΤ, Αθήνα 

1994, σσ. 206-7 
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Να ορίσετε τις έννοιες «φύση», «αυτάρκεια», «εκ φύσεως», «τέλος», 

«τέλειος», «τελικός λόγος» με βάση το κείμενο της ενότητας.  (γρ) 

2. Πώς θεμελιώνει τη θέση του ο Αριστοτέλης ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει 

ζῷον πολιτικὸν»; (πρ) 

3. Να συγκρίνετε τις θέσεις του Αριστοτέλη μ’ εκείνες του Πρωταγόρα στις 

ενότητες 4 & 5. (γρ) 
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Ενότητα 13
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 10-13  Ο ανθρώπινος λόγος η 

πιο μεγάλη απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι από τη φύση του ζῷον πολιτικὸν 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ  

 
διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου 

ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ· λόγον δὲ 

μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων· ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος 

ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις 

αὐτῶν ἐλήλυθε, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν 

ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστι τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, 

ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τὰ ἄλλα ζῷα τοῖς 

ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ 

τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν· ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν καὶ πόλιν. 

καὶ πρότερον δὲ τῇ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡμῶν ἐστιν. τὸ γὰρ 

ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῦ μέρους· ἀναιρουμένου γὰρ τοῦ ὅλου 

οὐκ ἔσται ποὺς οὐδὲ χείρ, εἰ μὴ ὁμωνύμως, ὥσπερ εἴ τις λέγοι τὴν λιθίνην 

(διαφθαρεῖσα γὰρ ἔσται τοιαύτη), πάντα δὲ τῷ ἔργῳ ὥρισται καὶ τῇ 

δυνάμει, ὥστε μηκέτι τοιαῦτα ὄντα οὐ λεκτέον τὰ αὐτὰ εἶναι ἀλλ’ 

ὁμώνυμα. ὅτι μὲν οὖν ἡ πόλις καὶ φύσει καὶ πρότερον ἢ ἕκαστος, δῆλον· εἰ 

γὰρ μὴ αὐτάρκης ἕκαστος χωρισθείς, ὁμοίως τοῖς ἄλλοις μέρεσιν ἕξει 

πρὸς τὸ ὅλον, ὁ δὲ μὴ δυνάμενος κοινωνεῖν ἢ μηδὲν δεόμενος δι’ 

αὐτάρκειαν οὐθὲν μέρος πόλεως, ὥστε ἢ θηρίον ἢ θεός. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

αγελαία ζώα: Ο Αριστοτέλης προτίθεται να διακρίνει την περίπτωση την 

πολιτική κοινωνία των ανθρώπων από κοινωνίες ζώων που αναλαμβάνουν και 

διεκπεραιώνουν όλα μαζί μια κοινή δραστηριότητα (τα λεγόμενα «πολιτικὰ 

ζῷα» με μεταφορική σημασία).  

 

Στη συγκεκριμένη ενότητα εισάγεται νέα απόδειξη της θέσης ότι ο 

άνθρωπος είναι «ζῷον πολιτικὸν»:  

 Ο Αριστοτέλης ξεκινά από τη γνωστή θέση του ότι η φύση δεν κάνει 

τίποτε δίχως λόγο και χωρίς αιτία .  Βλέπουμε λοιπόν για μια ακόμη 

φορά το βασικό αξίωμα του Αριστοτέλη που είναι η σκοπιμότητα όλων 
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των φυσικών όντων. Οι φυσικές υπάρξεις κινούνται από μόνες τους προς 

κάποιον σκοπό (τελολογική αντίληψη). Η Φύση δημιούργησε τα ζώα και 

τον άνθρωπο. 

 η απλή φωνή … του λόγου όμως : Η απλή φωνή των ζώων είναι απλώς ένα 

μέσο επικοινωνίας που έχουν τα ζώα και με το οποίο εκφράζουν  

αναμεταξύ τους μόνο την λύπη και την ευχαρίστηση . 

 το μόνο ζώο … με την ικανότητα του λόγου : Η ειδοποιός διαφορά του 

ανθρώπου από τα ζώα και κατ’ επέκταση της ανθρώπινης κοινωνίας έναντι 

των κοινωνιών που σχηματίζουν τα υπόλοιπα ζώα είναι ο λόγος. Η έννοια 

του λόγου καλύπτει και τη σκέψη και την έκφρασή της. [Βέβαια, για τον 

λόγο ως διακριτικό γνώρισμα του ανθρώπου είχε μιλήσει με πολύ 

ενθουσιασμό ήδη ο Ισοκράτης, αλλά και ο Σωκράτης  είχε υποστηρίξει, 

ότι ο λόγος είναι η προϋπόθεση για τον πολιτικό εν γένει βίο των 

ανθρώπων.
14

] Ο άνθρωπος έχει την ικανότητα του λόγου με την οποία 

μπορεί να εκφράζει ηθικές έννοιες όπως φανερό–βλαβερό, δίκαιο–άδικο 

και άλλες παρόμοιες. Όλες αυτές οι έννοιες αποτελούν τους συνδετικούς 

κρίκους με τους οποίους συνδέονται μεταξύ τους οι άνθρωποι.  

 Η συμμετοχή σε όλα αυτά είναι που κάνει την οικογένεια και την πόλη:  

Η σύλληψη και η έκφραση των «ηθικών» εννοιών είναι στην 

πραγματικότητα, που οδήγησε στη γένεση και τη λειτουργία  των διαφόρων 

μορφών κοινωνικής συμβίωσης.  

 

Γίνεται, έτσι, φανερό ότι ο άνθρωπος οδηγήθηκε στον πολιτικό βίο χάρη στο 

δώρο που του έκανε η Φύση δηλαδή τον λόγο. Αν λάβουμε υπόψη ότι τίποτα 

η Φύση δεν κάνει άσκοπα, καταλαβαίνουμε ότι ο ανθρώπινος λόγος είνα ι η 

πιο μεγάλη απόδειξη ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει πολιτικόν ζῷον»
15

. 
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 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 189 
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 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 189-190 
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Φύσις: οὐ μάτην ποιεῖ 
 

 

 ζῷα                ἄνθρωπος 

 

φωνή                           λόγος 

 

αἴσθησιν λυπηροῦ            ἐπί τῷ δηλοῦν τὸ συμφέρον 

    ἡδέος                                τὸ βλαβερόν 

σημαίνειν ταῦτα 

ἀλλήλοις       τὸ δίκαιον 

         τὸ ἄδικον 

 

        ἡ κοινωνία τούτων 

      

 (ζῆν)                                (εὖ ζῆν)  

       

       οἰκία – πόλις 

 

Άρα ο άνθρωπος είναι φύσει «πολιτικόν ζῷον». 

 

Στο πρώτο μέρος λοιπόν του κειμένου ο Αριστοτέλης αναπτύσσει την 

επιχειρηματολογία του μέσω ενός παραγωγικού συλλογισμού  και αποδεικνύει 

ότι ο άνθρωπος είναι «φύσει ζῷον πολιτικόν». Ο συλλογισμός αυτός έχει ως 

εξής: 

1η προκείμενη: Η φύση δεν κάνει τίποτε δίχως λόγο και αιτία. 

2η προκείμενη: Η φύση έδωσε στον άνθρωπο ως εργαλείο τον λόγο 

(εργαλείο ανώτερο από την απλή φωνή που έδωσε στα ζώα), για να μπορεί να 

αντιλαμβάνεται και να κάνει φανερό το ωφέλιμο και το βλαβερό, το καλό και 

το κακό, το δίκαιο και το άδικο, βασικά στοιχεία για τη συγκρότηση 

πολιτικής κοινωνίας. 

 

Συμπέρασμα: Συνεπώς, αφού η φύση έδωσε, όχι τυχαία, στον άνθρωπο τον 

λόγο, δηλαδή το εργαλείο με το οποίο μπορεί να ζει σε πολιτικές κοινωνίες, 

συνάγεται ότι ο άνθρωπος είναι εκ φύσεως «ζῷον πολιτικόν». 
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Η προτεραιότητα της πόλης 

 

η πόλη προηγείται από την οικογένεια κι απ’ τον καθένα μας ως άτομο : η 

φράση στο πρωτότυπο είναι: «καὶ πρότερον τῇ φύσει πόλις ἡ οἰκία καὶ 

ἕκαστος ἡμῶν ἐστίν». Η ερμηνεία της προτεραιότητας μπορεί να είναι διττή:  

 

Ι) το προηγείται (= πρότερον ἐστὶν) με οντολογική σημασία:  

 Η «πόλη» είναι οντολογικά προγενέστερη από το άτομο και την 

οικογένεια γιατί το «όλον» προϋπάρχει οντολογικά από τα μέρη του· αν 

δεν υπάρχει το «όλον» δεν υπάρχει το μέρος.   

 Η πόλη ως τέλος προϋπήρχε φύσει στον άνθρωπο, προϋπήρχε δηλ. 

οντολογικά από τα στοιχεία από τα οποία εξελικτικά προέκυψε, αφού ήταν 

ο σκοπός για τον οποίο δημιουργήθηκαν τα υπόλοιπα στοιχεία 

(οικογένεια, κώμη). Μόνο μέσα σε αυτή τα μέρη (η οικογένεια, το χωριό 

και το κάθε επιμέρους άτομο) πραγματώνουν τον σκοπό της ύπαρξής τους, 

το «τέλος» τους, ενώ έξω απ’ αυτήν τα μέρη μένουν ανολοκλήρωτα  

ΙΙ) το προηγείται ( = πρότερον ἐστὶν) με αξιολογική σημασία:  

 Η «πόλη» είναι ανώτερη αξιολογικά από τα άτομο, γιατί αν καταστραφεί 

το «όλον» θα φέρει την καταστροφή του μέρους, του ατόμου, και γιατί ο 

άνθρωπος αν αποχωριστεί απ’ την πόλη δεν είναι αυτάρκης. Είναι μια 

κοινή αντίληψη, που τη συναντούμε και πριν από τον Αριστοτέλη στον 

Αισχύλο, Σοφοκλή, Ευριπίδη, Θουκυδίδη, Πλάτωνα, ότι δηλ. όταν ευτυχεί 

ή δυστυχεί η πόλη, τότε ευτυχεί ή δυστυχεί αντίστοιχα ο πολίτης.  

 

πραγματικά, αν πάψει … πεθάνει : Αναλογικός τρόπος σκέψης . Για να 

στηρίξει τη θέση αυτή θα παραθέσει ένα παράδειγμα που προέρχεται από 

εμπειρική παρατήρηση: το παράδειγμα με το σώμα και τα μέλη του.  Σύμφωνα 

με αυτό, αν πεθάνει το σώμα, που αποτελεί το όλον, δεν θα υπάρχουν ούτε τα 

μέλη του παρά μόνο το όνομά τους. Κι αυτό γιατί κάθε μέλος, όπως για 

παράδειγμα το χέρι, είναι λειτουργικό μόνο όσο υπάρχει το σώμα. 

Διαφορετικά θα πάψει να επιτελεί τις λειτουργίες που επιτελούσε και δεν θα 

είναι πια χέρι, αλλά θα του έχει μείνει μόνο το όνομα «χέρι». Επομένως, το 

σώμα είναι η προϋπόθεση για να υπάρχουν τα μέλη, ή, διαφορετικά, το σώμα 
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ως όλον προηγείται του μέρους. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την πόλη, 

που αποτελεί το όλον, και τους πολίτες, που αποτελούν τα μέρη της. Αν χαθεί 

η πόλη, τότε θα είναι λειτουργικά ανύπαρκτοι και οι πολίτες, γιατί αποτελούν 

οργανικό και αναπόσπαστο μέρος της, καθώς μόνο η πόλη μπορεί να τους 

προσφέρει την ύψιστη αυτάρκεια.  

 

γιατί αν είναι αλήθεια … τα μέρη προς το όλον : Στην πολιτική κοινωνία, η 

οποία είναι το «όλον» εκπληρώνεται ο τελικός σκοπός της κοινωνικής ζωής 

του ανθρώπου, που είναι η αυτάρκειά του. Επομένως, αν ο άνθρωπος 

αποχωρισθεί από την πολιτική κοινωνία, παύει να είναι αυτάρκης και δεν 

μπορεί να εκπληρώσει τον σκοπό του· στην ουσία εκμηδενίζεται . Συμβαίνει 

δηλαδή και γι’ αυτόν ό,τι θα συνέβαινε αν εκμηδενιζόταν το «όλον». 

Χρησιμοποιώντας τη βιολογική αναλογία επιβεβαιώνει την φύσει ύπαρξη της 

πόλης και την προτεραιότητά της .  

 

Τα παραπάνω μπορούν να διατυπωθούν συνοπτικά με τον εξής παραγωγικό 

συλλογισμό:  

1η προκείμενη: Στην τάξη της φύσης το όλον προηγείται του μέρους.  

 

2η προκείμενη: Η πόλη, βαθμίδα ιεραρχικά ανώτερη στην τάξη της φύσης, 

είναι ένα όλον και τα μέρη της είναι η οικογένεια, το χωριό και το κάθε 

επιμέρους άτομο. 

 

Συμπέρασμα: στην τάξη της φύσης η πόλη προηγείται από τα μέρη της, την 

οικογένεια, το χωριό και το κάθε επιμέρους άτομο.  

 

όλα τα πράγματα … με την ίδια λέξη : Η αληθινή φύση κάθε πράγματος 

βρίσκεται στη φυσική ικανότητα (δύναμις) που εξακολουθεί να έχει, για να 

εκπληρώσει τον σκοπό που είναι προορισμένο να εκτελέσει . Αν, όμως, αυτή η 

ικανότητα, οι φυσικές λειτουργίες και η δυναμικότητα πάψουν πια να 

υπάρχουν, τότε δεν λέμε ότι το ον αυτό είναι το ίδιο με το αρχικό, αλλά ότι 

μοιάζει μόνο ως προς το όνομα . 
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τα αντιθετικά ζεύγη των εννοιών που 

χρησιμοποιεί ο Αριστοτέλης στο κείμενο και με βάση αυτά να εξηγήσετε 

ποια είναι η ειδοποιός διαφορά του «λόγου» από τη «φωνή». (πρ) 

2. Με ποια επιχειρήματα αποδεικνύει ο Αριστοτέλης α) ότι η πόλη ήρθε στην 

ύπαρξη «εκ φύσεως» και β) ότι προηγείται από κάθε επιμέρους άτομο;  (γρ) 

3. Να εντοπίσετε τα σημεία στα οποία φαίνεται η τελεολογική σκέψη του 

Αριστοτέλη και να τα εξηγήσετε με λίγα λόγια (πρ) 

4. Να  δώσετε το περιεχόμενο της έννοιας της αυτάρκειας με βάση τις 

ενότητες 12 & 13. (γρ) 

5. Αφού διαβάσετε την άποψη του Περικλή για τη σχέση πολίτη – πόλης 

(σελ. 123), να τη συσχετίσετε με την υποχρέωση που αναθέτει ο Πλάτων 

στους φύλακες της Πολιτείας και με τις αντιλήψεις του Αριστοτέλη για το 

ίδιο θέμα. Στη συσχέτιση να λάβετε υπόψη σας τη χρονική απόσταση των 

κειμένων μεταξύ τους. (γρ) 
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Ενότητα 14
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 15-16 Χωρίς αρετή και 

δικαιοσύνη ο άνθρωπος είναι το αγριώτερο ζώο 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

φύσει μὲν οὖν ἡ ὁρμὴ ἐν πᾶσιν ἐπὶ τὴν τοιαύτην κοινωνίαν· ὁ δὲ πρῶτος 

συστήσας μεγίστων ἀγαθῶν αἴτιος. ὥσπερ γὰρ καὶ τελεωθεὶς βέλτιστον 

τῶν ζῴων ἄνθρωπός ἐστιν, οὕτω καὶ χωρισθεὶς νόμου καὶ δίκης χείριστον 

πάντων. χαλεπωτάτη γὰρ ἀδικία ἔχουσα ὅπλα· ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων 

φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῇ, οἷς ἐπὶ τἀναντία ἔστι χρῆσθαι μάλιστα. διὸ 

ἀνοσιώτατον καὶ ἀγριώτατον ἄνευ ἀρετῆς, καὶ πρὸς ἀφροδίσια καὶ ἐδωδὴν 

χείριστον. ἡ δὲ δικαιοσύνη πολιτικόν· ἡ γὰρ δίκη πολιτικῆς κοινωνίας 

τάξις ἐστίν, ἡ δὲ δικαιοσύνη τοῦ δικαίου κρίσις. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

φυσική η τάση … να συνυπάρχει … κοινωνία : Η αναφορά γίνεται σχετικά με 

τις προηγούμενες σκέψεις όπου έγινε λόγος για την πόλη ως την τέλεια μορφή 

κοινωνικής συμβίωσης, με το νόημα ότι αυτή πέτυχε την ύψιστη αυτάρκεια, η 

οποία και εξασφαλίζει το «ζῆν» και το «εὖ ζῆν». Ο Αριστοτέλης, ωστόσο, 

πιστεύει ότι η κοινωνία των ανθρώπων δεν υφίσταται μόνο λόγω της 

χρησιμότητάς της αντικρούοντας ανάλογες σοφιστικές θέσεις· τονίζει για 

παράδειγμα ότι η κοινωνία των ανθρώπων είναι και κοινωνία φίλων
16

. Άποψή 

του, ωστόσο, είναι ότι η κοινωνία των ανθρώπων υφίσταται όχι μόνο λόγω 

της χρησιμότητάς της, αλλά και λόγω της έμφυτης επιθυμίας των 

ανθρώπων να συνυπάρχουν με άλλους ανθρώπους. Όπως χαρακτηριστικά 

αναφέρει στα «Πολιτικά» του (Πολιτικά 1278 b 21): «φίλοι κοινωνοῦσι καὶ 

μηδὲν δεόμενοι τῆς παρ’ ἀλλήλων βοηθείας οὐκ ἔλαττον ὀρέγονται τοῦ 

συζῆν»˙ δηλαδή, ακόμα κι αν δεν χρειάζονται ο ένας τη βοήθεια του άλλου,  

δεν μειώνεται καθόλου η επιθυμία τους να συμβιώνουν με άλλους ανθρώπους.  

 

κι εκείνος όμως που πρώτος τη συγκρότησε : Η συγκρότηση της πολιτικής 

κοινωνίας δεν ήταν μια τυφλή και ενστικτώδης ενέργεια, αλλά μια λογική και 

ενσυνείδητη πράξη του ανθρώπου. Άλλο πράγμα η «φυσική» ιδιότητα, η 
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«φυσικότητα» της πόλης με την έννοια του «τέλους», και άλλο η 

«κατασκευή» και η «συγκρότησή» της. Για το τελικό δηλαδή αποτέλεσμα 

είναι απαραίτητα δύο πράγματα: η «φύση» και η «τέχνη»· κάτι παραπάνω: η 

συνεργασία «φύσης» και «τέχνης»
17

. Στο σημείο, λοιπόν, αυτό ο Αριστοτέλης 

δεν αντιφάσκει με την άποψη που διατύπωσε πριν ότι η πόλη υπάρχει φύσει, 

αφού με αυτή δεν δηλώνεται χρονική προτεραιότητα της πόλης, αλλά δίνεται 

τελεολογική εξήγηση της γένεσης της πόλης και τονίζεται η συμφωνία της με 

τη φύση του ανθρώπου
18

. 

 

γιατί όπως ο άνθρωπος … χειρότερο απ’ όλα : Ο πρώτος που σύστησε την 

«πόλη» χαρακτηρίστηκε ως «αἴτιος μεγίστων ἀγαθῶν»· έτσι επιχειρείται μια 

αιτιολόγηση αυτού του χαρακτηρισμού με μια αντιθετική ανάλυση, με μια 

ακραία αντίθεση: το «ανώτερο» – «το χειρότερο». Ο άνθρωπος είναι 

ανώτερος από όλα τα όντα, όταν με τη λογική υπερβαίνει την πρωτόγονη 

κατάσταση στην οποία συχνά τον οδηγούν οι ενστικτώδεις ενέργειες. Η 

λογική τον οδηγεί να ζει σύμφωνα με τον νόμο και τη δικαιοσύνη. Αυτό 

σημαίνει ότι με την κυριαρχία του νόμου ελέγχονται και υποτάσσονται οι 

παθολογικές ορμές και οι ορέξεις. Επομένως, ο άνθρωπος που «σπάει τη 

σχέση με τον νόμο και τη δικαιοσύνη» επιστρέφει στην πρωτόγονη 

κατάσταση, μακριά από την πολιτική κοινότητα, εκεί που κυριαρχούν τα 

ένστικτα και τα πάθη.  

 Με άλλα λόγια η τήρηση των νόμων και η εφαρμογή της δικαιοσύνης 

αποτελούν, για τον Αριστοτέλη, τον αναγκαίο περιορισμό για να τελειωθεί ο 

άνθρωπος, να ολοκληρώσει τον φυσικό του προορισμό.  Η ορθότητα αυτού 

του περιορισμού αποδεικνύεται παρακάτω με την εξέταση των βλαβερών 

συνεπειών της αδικίας, που προκύπτουν αν ο άνθρωπος δεν χρησιμοποιήσει 

σωστά, υπηρετώντας δηλαδή τη φρόνηση και την αρετή, τα όπλα που του 

χάρισε η φύση. Τα επιχειρήματά του θα τα αναπτύξει με τη μέθοδο «ἐκ τοῦ 

ἀντιθέτου»: θα μιλήσει δηλαδή πρώτα για τις επιπτώσεις της αδικίας, για να 

καταλήξει στο ζητούμενο, στη μεγάλη δηλαδή σημασία που έχει η δικαιοσύνη 

για τη συγκρότηση της πολιτικής κοινωνίας .  

 

                                                 
17

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 194 
18

 Βλ. Κριτήριο Αξιολόγησης ΚΕΕ, σ. 73 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 25 

από την αδικία που διαθέτει όπλα : Όταν η αδικία επιβάλλεται με την ισχύ 

και την πολιτική υπεροχή, τότε γίνεται λόγος για το δίκαιο του ισχυρότερου 

που είναι στην πραγματικότητα η πιο άθλια μορφή της αδικίας , εφόσον 

υπάρχει απαίτηση νομιμοποίησης της αδικίας. 

 

Ο άνθρωπος, από την άλλη … για αντίθετους σκοπούς : Ο άνθρωπος 

γεννιέται με πολλά όπλα όπως τα συναισθήματα, τη σκέψη, την έκφραση κ.α. 

Όλα αυτά πρέπει να υπηρετούν τη φρόνηση και την ηθική αρετή. 

 Η φρόνηση είναι η ικανότητα σωστής σκέψης για το πώς θα υπάρξει 

μια ολόκληρη κατάσταση που θα μας ικανοποιήσει. Άρα η φρόνηση, η 

σημαντική αυτή διανοητική αρετή συνδέεται με την πρακτική  – ηθική πλευρά 

της ζωής· είναι ο πρακτικός νους που καταγίνεται με τη συγκεκριμένη πράξη.  

 Η ηθική αρετή είναι μια ενέργεια του ανθρώπου και μάλιστα ορθή που 

οδηγεί στην πραγματοποίηση και τελειοποίηση της φύσης του, δηλαδή στον 

σκοπό του. Τα ίδια όπλα, όταν επικρατήσει το άλογο στοιχείο της ψυχής του, 

χρησιμοποιούνται για αντίθετους σκοπούς.  

 

Γι’ αυτό ο δίχως αρετή … φαγητού : Στην περίπτωση που δεν ακολουθηθεί «ὁ 

κατά νοῦν βίος» η ζωή σύμφωνα με τη λογική, σύμφωνα με τη φρόνηση τότε 

δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται ως το πιο ανόσιο και άγριο ζώο, αφού 

στρέφεται πλέον στην υπερβολή όπως είναι η ακολασία, η ασωτία κ.α. Ο 

Αριστοτέλης δίνει με σαφήνεια και έμφαση τις βλαβερές επιπτώσεις της 

αδικίας. Έτσι με μια σειρά αρνητικών προσδιορισμών χαρακτηρίζει την 

αδικία ως «το πιο ανυπόφορο και πιο ολέθριο πράγμα», ενώ τον άνθρωπο που 

δεν διαθέτει αρετή, δηλαδή τον άδικο, ως:  

α) «το πιο ανόσιο ον» στις σχέσεις του με το θείο. Με το επίθετο «ανόσιος» 

ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει τον άνθρωπο που δεν ζει σύμφωνα με τη λογική, 

αλλά κυριαρχείται από τα πάθη και τις επιθυμίες. Ξεφεύγει από τα όρια του 

μέτρου, επιδίδεται σε ακολασίες και δεν έχει κανέναν ηθικό φραγμό,  

β) «το πιο άγριο» στις σχέσεις με τους άλλους ανθρώπους,  

γ) «το χειρότερο από όλα τα όντα» στις ερωτικές απολαύσεις και στις 

απολαύσεις του φαγητού.  
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Η δικαιοσύνη … κοινωνία: Ο Αριστοτέλης εκλαμβάνει τη δικαιοσύνη ως 

πολιτικό αγαθό, δηλαδή εφικτή μόνο μέσα στην πόλη. Η δικαιοσύνη στη 

γενική θεώρησή της είναι η έκφραση των αρετών μέσα στον κοινωνικό 

περίγυρο. Λειτουργία και χρέος της πόλης είναι να δίνει στον καθένα εκείνο 

που είναι δίκαιο να του ανήκει· η διανομή, όμως, αυτή επηρεάζεται από τις 

αξίες της πολιτείας. Είναι η περίπτωση της διανεμητικής δικαιοσύνης. 

Παράλληλα, η δικαιοσύνη λειτουργεί και ως επανόρθωση της αδικίας που 

θέτει τα πράγματα στις σωστές αναλογίες. Εδώ μιλάμε για τη διορθωτική 

δικαιοσύνη. Επομένως, η δικαιοσύνη είναι έννοια στενά δεμένη με την πόλη , 

στην οποία βασικός ρυθμιστής είναι ο νόμος. Με την απονομή της 

δικαιοσύνης επιτυγχάνεται κοινωνική ομαλότητα , ευρυθμία, τάξη. Η απονομή 

όμως της δικαιοσύνης προϋποθέτει γνώση, διάγνωση, κρίση, απόφαση, όλα 

προϊόντα του λόγου και δυνατά μόνο στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας.  

 Η δικαιοσύνη ως θεσμός της πολιτείας και ως κοινωνική αρετή έχει 

σαφή πολιτική διάσταση, αφού αυτός που την ασκεί δεν  την επιδιώκει μόνο 

για τον εαυτό του, αλλά για το σύνολο της κοινωνίας. Στο σημείο αυτό ο 

Αριστοτέλης συσχετίζοντας την δικαιοσύνη με την πολιτική κοινωνία, 

καταξιώνει το πνεύμα του αλτρουισμού και της κοινωνικής αλληλεγγύης, 

αλλά και θεσμικά κατοχυρώνει την τήρηση και την απόδοση του Δικαίου, ως 

θεμέλιο συνοχής της πολιτικής κοινωνίας.  

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Πώς εξηγεί ο Αριστοτέλης την τάση του ανθρώπου για ζωή στην κοινωνία;  

(γρ) 

2. Ο φιλόσοφος στο κείμενο της προηγούμενης ενότητας θεωρούσε τον 

άνθρωπο το ανώτερο από όλα τα όντα. Εδώ θέτει έναν περιορισμό και 

αποδεικνύει την ορθότητά του. Ποιος είναι ο περιορισμός και ποια 

συλλογιστική πορεία ακολουθεί ο Σταγιρίτης για την απόδειξη της θέσης 

του; (πρ) 

3. Ποια ήταν η σημασία της δικαιοσύνης στην αρχαία πόλη; Νομίζετε ότι η 

δικαιοσύνη έχει την ίδια σημασία στη σύγχρονη κοινωνία;  (γρ) 
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Ενότητα 15
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Γ1, 1-2 Ο πολίτης είναι το 

συστατικό στοιχείο της πόλης 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι, 

καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία τις, 

σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως 

ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις. Νῦν 

γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν 

φάσκοντες τὴν πόλιν πεπραχέναι 

τὴν πρᾶξιν, οἱ δ’ οὐ τὴν πόλιν 

ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν ἢ τὸν 

τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ 

τοῦ νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν 

πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ 

δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν 

οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις.  

 

 

 

Ἐπεὶ δ᾿ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων, 

καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν 

συνεστώτων δ᾿ ἐκ πολλῶν μορίων, 

δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης 

ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι 

πλῆθός ἐστιν. Ὥστε τίνα χρὴ 

καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ πολίτης 

ἐστὶ σκεπτέον. Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 

ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ 

τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες 

εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὅς ἐν 

δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν 

ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι 

πολίτης. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Όποιος ασχολείται με τον τρόπο 

διακυβέρνησης μια πόλης και 

[εξετάζει] ποια είναι η φύση και ποια 

τα χαρακτηριστικά της κάθε επιμέρους 

πολιτείας, το πρώτο σχεδόν θέμα για 

διερεύνηση (που έχει) είναι να δει για 

την πόλη, τι είναι άραγε η πόλη. Γιατί 

σήμερα υπάρχουν διαφορετικές γνώμες 

πάνω σ᾿ αυτό το θέμα, καθώς άλλοι 

λένε ότι την τάδε συγκεκριμένη πράξη 

την έκανε η πόλη, ενώ άλλοι [λένε] ότι 

δεν [την έκανε] η πόλη αλλά η 

συγκεκριμένη ολιγαρχική «κυβέρνηση» 

ή ο τάδε συγκεκριμένος τύραννος· 

βλέπουμε, όμως, ότι όλη η 

δραστηριότητα του πολιτικού και του 

νομοθέτη έχει να κάνει με την πόλη 

ενώ το πολίτευμα είναι ένας τρόπος 

οργάνωσης αυτών που κατοικούν στην 

πόλη.  

 

Επειδή, όμως, η πόλη ανήκει στην 

κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, 

όπως όλα εκείνα τα πράγματα που το 

καθένα τους είναι ένα «όλον», 

αποτελούμενο όμως από πολλά μέρη, 

προφανώς πρέπει πρώτα να ψάξουμε να 

βρούμε τι είναι ο πολίτης· γιατί η πόλη 

είναι κάποιο σύνολο πολιτών. 

Επομένως, πρέπει να εξετάσουμε, 

ποιον πρέπει να ονομάζουμε πολίτη και 

ποιος είναι ο πολίτης. Και πράγματι για 

το περιεχόμενο της λέξης «πολίτης» 

διατυπώνονται πολλές διαφορετικές 

μεταξύ τους γνώμες· δεν υπάρχει 

δηλαδή μια γενική συμφωνία για το 

περιεχόμενο της λέξης «πολίτης»· γιατί 

κάποιος που είναι πολίτης σ᾿ ένα 

δημοκρατικό πολίτευμα, πολλές φορές 

δεν είναι πολίτης σ᾿ ένα ολιγαρχικό 

πολίτευμα. 
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Το Γ΄ βιβλίο των Πολιτικών αποτελεί ασφαλώς το κεντρικό και βασικότερο 

τμήμα τους
19

. Το συγκεκριμένο βιβλίο αποπνέει διαφορετικό πνεύμα από τα 

υπόλοιπα· περιέχει πολιτικοφιλοσοφικές θεωρήσεις μεγάλου γενικού 

ενδιαφέροντος
20

. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

τῷ περὶ πολιτείας … τί ποτέ ἐστιν ἡ πόλις:  Ο Αριστοτέλης θέτει στην αρχή 

το πρώτο ερώτημα σχετικά με τη φύση «της πολιτείας» δηλ. του 

πολιτεύματος,
21

. Ο ίδιος ο Αριστοτέλης ορίζει την πολιτεία ως εξής: «ἐστί δὲ 

πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα τῆς κυρίας 

πάντων. κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ’ 

ἐστίν ἡ πολιτεία». Επομένως, πολιτεία είναι το σύστημα διακυβέρνησης που 

εφαρμόζεται σε μια κοινωνία. Όμως, απ’ το ερώτημα περὶ πολιτείας 

μεταβαίνει στο ερώτημα για τη φύση της «πόλης», δηλ. για την πραγματική 

φύση του κράτους. 

 

γὰρ … · Για τη μετάβαση από την πολιτεία στην πόλη, ο Αριστοτέλης δίνει 

τρεις εξηγήσεις που προκύπτουν από την εμπειρία (πβ. ὁρῶμεν): 

 

Ι) ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν … τὴν πόλιν … τὴν ὀλιγαρχίαν ἤ τὸν τύραννον:  (η 

διχογνωμία για τη νομιμότητα της εξουσίας) Το πρόβλημα που εξετάζεται εδώ 

έχει πρακτική σημασία, γιατί ανακύπτει αυτόματα από τις προσπάθειες κάθε 

νέας κυβέρνησης να αποδιώξει την ευθύνη για τις δημόσιες πράξεις της 

προηγούμενης, με το επιχείρημα ότι δεν πρόκειται για πράξεις της πόλης, 

αλλά για ενέργειες του συγκεκριμένου ολιγαρχικού ή τυραννικού καθεστώτος. 

Το αντίθετο ισχυρίζεται η άλλη πλευρά. (Η νεότερη πολιτική θεωρία και 

πράξη λύνει το ζήτημα στηριζόμενη στην αρχή του ενιαίου της πολιτείας).  

Δες την περίπτωση με τους Θηβαίους σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού 

βιβλίου. 

 

                                                 
19

 Ross W., ό.π., σ. 350 
20

 Düring I., ό.π., σ. 288 
21

 Ross W., ό.π., σ. 350 
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ΙΙ) τοῦ πολιτικοῦ  … περὶ πόλιν: (οι δραστηριότητες των πολιτικών και των 

νομοθετών αφορούν την πόλη) Οι ενέργειες ενός πολιτικού ή ενός νομοθέτη 

αναφέρονται στην «πόλη», στο κράτος· είμαστε, επομένως, υποχρεωμένοι να 

καταλάβουμε τι είναι το κράτος για να κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε 

τις συγκεκριμένες ενέργειες. 

 

ΙΙΙ) ἡ δὲ πολιτεία … τάξις τις: (η συνεκτική αρχή της πόλης είναι το 

πολίτευμα) Ο τρόπος διακυβέρνησης είναι ένα σύστημα που αναπτύχθηκε για 

να ρυθμίζει την κατανομή της πολιτικής δύναμης μεταξύ των κατοίκων της 

«πόλης», του κράτους. Αν θέλουμε να καταλάβουμε τον συγκεκριμένο τρόπο 

οργάνωσης των πολιτών, πρέπει να κατανοήσουμε τι είναι το κράτος, τι είναι 

«πόλη»
22

. Άλλωστε σε μια πρώτη προσέγγιση ο ορισμός του πολιτεύματος «ἡ 

δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις» παραπέμπει στην 

πόλη. Στον απλό αυτόν ορισμό φαίνεται η βασική διαφορά της πόλης από το 

πολίτευμα, αλλά και η οργανική τους σχέση. Η πόλη αφορά το γεγονός της 

συνύπαρξης των ανθρώπων με σκοπό την αυτάρκεια και την ευδαιμονία, ενώ 

το πολίτευμα αφορά την οργάνωση, το πολιτικό καθεστώς, τη μορφή που 

καθιστά το τυχαίο σύνολο πόλη.  

 

ἐπεί δ’ ἡ πόλις τῶν συγκειμένων … ὁ πολίτης ζητητέος : Η μετάβαση από 

την πόλη στον πολίτη, στην οποία ακολουθεί ο Αριστοτέλης αναλυτική 

συλλογιστική πορεία προσπαθώντας να βρει τα συστατικά στοιχεία ενός 

πράγματος, εξηγείται από τη φύση της πόλης ως όλου, μέρος του οποίου είναι 

ο πολίτης. Τη συλλογιστική αυτή πορεία ενισχύει μ’ έναν αναλογικό 

συλλογισμό «καθάπερ … μορίων»: όπως οποιοδήποτε πράγμα που 

παρουσιάζεται ως όλον ανήκει στην κατηγορία των σύνθετων πραγμάτων, 

έτσι και η πόλη-κράτος που απαρτίζεται από πολίτες είναι σύνθετη 

οντότητα
23

. 

[Στις προηγούμενες ενότητες 11-14 ακολούθησε τη γενετική μέθοδο 

διερεύνησης· το ερώτημα που τον απασχολούσε ήταν «πώς γεννήθηκε η 

πόλη».] 

 

                                                 
22

 Ross W., ό.π., σ. 350, Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 196-7 
23

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 197, 199 
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Ὥστε τίνα … σκεπτέον: Είναι αναγκαίο να αναζητηθούν τα χαρακτηριστικά 

του πολίτη· επομένως, η εξέταση της πολιτείας προϋποθέτει την εξέταση της 

πόλης και η εξέταση της πόλης προϋποθέτει την εξέταση του πολίτη . 

 

οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες εἶναι πολίτην : Η ποιότητα του 

πολιτεύματος καθορίζει το δικαίωμα του πολίτη· η αλλαγή του πολιτεύματος 

οδηγεί σ’ αλλοίωση της ιδιότητάς του. Ο Αριστοτέλης, λίγο πιο κάτω, 

επανέρχεται γράφοντας συμπερασματικά ότι η έννοια του πολίτη είναι κατ’ 

ανάγκην διαφορετική σε κάθε πολίτευμα .  

Όπως θα εξηγήσει στη συνέχεια του Γ’ βιβλίου των Πολιτικών, γίνεται κανείς 

πολίτης σύμφωνα με τον όρο, δηλαδή τη βάση που καθορίζει το είδος του 

πολιτεύματος. Η αρετή, ο πλούτος και η ελευθερία είναι οι όροι που 

διακρίνουν τα πολιτεύματα της αριστοκρατίας, της ολιγαρχίας και της 

δημοκρατίας αντίστοιχα και καθιστούν κάποιον πολίτη του πολιτεύματος 

αυτού. Για παράδειγμα, σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα για να γίνει κανείς 

πολίτης χρειάζεται να είναι οπωσδήποτε ελεύθερος, σε ένα ολιγαρχικό να 

διαθέτει μια συγκεκριμένη ποσότητα πλούτου μαζί με την ελευθερία και στο 

αριστοκρατικό να είναι ευγενικής καταγωγής, ανδρείος και πεπαιδευμένος 

μαζί με την ελευθερία επίσης. Η ελευθερία είναι αναγκαία και επαρκής 

συνθήκη για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του πολίτη στο δημοκρατικό 

πολίτευμα, ενώ στα άλλα πολιτεύματα είναι αναγκαία, αλλά όχι επαρκής.  
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Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Πώς ορίζει την πολιτεία ο Αριστοτέλης στο συγκεκριμένο κείμενο;  (γρ) 

2. Γιατί ο Αριστοτέλης αναζητεί στην ενότητα αυτή  έναν νέο ορισμό της 

πόλης, αφού την έχει ήδη ορίσει; Ποια είναι η διαφορά του ορισμού αυτού 

με ό,τι προηγήθηκε; (γρ) 

3. Από ποιο σημείο του κειμένου υποστηρίζεται ο τίτλος που δόθηκε στο 

απόσπασμα; (πρ) 

 

Λεξιλογική άσκηση 

Να αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με εκείνες από τη στήλη Β με τις 

οποίες έχουν ετυμολογική συγγένεια.  

 

 

ἀμφισβητεῖται 

νομοθητέον 

εὐλόγως 

ἀσκεῖν 

παιδεία 

μετέχειν 

χρησίμων 

ὁμολογουμένον 

διάνοιαν 

 

νους 

εξομολόγηση 

συμμετοχή 

λογίδριο 

εύχρηστος 

αμφισβήτηση 

νομοθετώ 

εξάσκηση 

εκπαιδευτικός 
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Ενότητα 16
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Γ1, 3-4/6/12 Ο πολίτης ορίζεται από 

τη συμμετοχή στην πολιτική και δικαστική εξουσία  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που 

πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ μέτοικοι 

καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς 

οἰκήσεως), οὐδ᾿ οἱ τῶν δικαίων 

μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην 

ὑπέχειν καὶ δικάζεσθαι (τοῦτο 

γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ 

συμβόλων κοινωνοῦσιν)· ... 

πολίτης δ᾿ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν 

ἄλλων ὁρίζεται μᾶλλον ἢ τῷ 

μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. ... 

Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης, ἐκ 

τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία 

κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ 

κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν 

εἶναι ταύτης τῆς πόλεως, πόλιν 

δὲ τὸ τοιούτων πλῆθος ἱκανόν 

πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς 

εἰπεῖν. 

 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

Ο πολίτης δεν είναι πολίτης με 

κριτήριο το ότι είναι εγκατεστημένος 

σ᾿ έναν συγκεκριμένο τόπο (γιατί και 

οι μέτοικοι και οι δούλοι μοιράζονται 

[με τους πολίτες] έναν κοινό τόπο) 

ούτε [είναι πολίτες] αυτοί που [από 

όλα τα πολιτικά δικαιώματα] έχουν 

μόνο το δικαίωμα να εμφανίζονται στα 

δικαστήρια ως εναγόμενοι και ως 

ενάγοντες (γιατί αυτό το δικαίωμα 

υπάρχει και σ’ αυτούς που έχουν το 

δικαίωμα αυτό χάρη σε ειδικές 

συμφωνίες)· … με το πιο αυστηρό 

νόημα της λέξης ο πολίτης με τίποτε 

άλλο δεν ορίζεται παρά με τη 

συμμετοχή του στις δικαστικές 

λειτουργίες και στην εξουσία . … Τι 

είναι, λοιπόν, ο πολίτης, από αυτά 

είναι φανερό· σ᾿ όποιον, δηλαδή, 

υπάρχει η δυνατότητα να μετέχει στην 

πολιτική και τη δικαστική εξουσία, 

λέμε ότι είναι πια πολίτης της 

συγκεκριμένης πόλης και πόλη [λέμε] 

έναν αριθμό τέτοιων ατόμων που είναι 

αρκετός για την εξασφάλιση της 

αυτάρκειας στη ζωή τους, για να το 

πούμε με τον πιο γενικό τρόπο.  
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Εφόσον ένα κράτος απαρτίζεται από πολίτες, ο Αριστοτέλης θέτει πρώτα 

απ’όλα το ερώτημα ποιος και τι ακριβώς είναι ένας πολίτης . Ειδικότερα, ο 

Αριστοτέλης διερευνά την έννοια του «πολίτη» με τη χρήση του σχήματος 

«άρσης - θέσης». Έτσι, πρώτα θα μας δώσει τα στοιχεία εκείνα που δεν 

αποδεικνύουν επαρκώς ότι κάποιος είναι πολίτης και στη συνέχεια θα 

παρουσιάσει το επαρκές στοιχείο για τον προσδιορισμό του . 

 

Τα κριτήρια που καθορίζουν την ιδιότητα του πολίτη  

κατά τον Αριστοτέλη 

 

Τα στοιχεία, λοιπόν, που είναι αναγκαία αλλά όχι επαρκή για τον 

χαρακτηρισμό κάποιου ως πολίτη είναι:  

Οὐ τῷ οἰκεῖν που … οὐδ’ οἱ τῶν δικαίων μετέχοντες … δικάζεσθαι:   

  Ι) Η διαμονή σε ορισμένο τόπο δεν καθορίζει τον πολίτη, γιατί στον 

ίδιο τόπο κατοικούν οι μέτοικοι, αλλά και οι δούλοι . Οι μέτοικοι ήταν 

ελεύθεροι άνθρωποι που έμεναν σε μια άλλη πόλη χωρίς πολιτικά δικαιώματα 

και δικαίωμα κατοχής ακίνητης περιουσίας, αλλά με τη δυνατότητα άσκησης 

οποιασδήποτε δραστηριότητας. [Για τους δούλους ο Αριστοτέλης υποστηρίζει 

συνοπτικά τα εξής: Ο δούλος είναι ένα όργανο προς εξυπηρέτηση της ζωής, 

ἔμψυχον κτῆμα, που είναι απαραίτητο για να τεθούν σε ενέργεια τα άψυχα 

εργαλεία. Αν τα εργαλεία μπορούσαν να κινούνται μόνα τους, δεν 

χρειάζονταν οι δούλοι. Για τον Αριστοτέλη ορισμένοι άνθρωποι είναι φύσει 

ελεύθεροι και άλλοι φύσει δούλοι.] Οι δούλοι επειδή δεν διαθέτουν ελεύθερο 

φρόνημα, δεν μπορούν να γίνουν μέλη ή να συναπαρτίσουν ελεύθερη πόλη 

κράτος.  

  ΙΙ) Το δικαίωμα του «ενάγειν» και του «ενάγεσθαι» δεν καθορίζει τον 

πολίτη, γιατί το δικαίωμα αυτό μπορεί να παραχωρηθεί και στους μετοίκους 

βάσει συνθήκης. Αυτά τα άτομα με περιορισμένη σημασία θεωρούνται 

πολίτες
24

. Άλλωστε στο ίδιο έργο ο Αριστοτέλης αναφέρει το παράδειγμα των 

Τυρρηνών και των Καρχηδονίων που τους ένωναν συμφωνίες εμπορικές και 
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στρατιωτικές, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να θεωρηθούν ότι ανήκουν στην 

ίδια πολιτική κοινωνία (τοῖς κοινωνοῦσιν ἀπό συμβόλων). Ωστόσο, οι 

οικονομικές συμφωνίες και εμπορικές συμβάσεις ανάμεσα στις πόλεις 

προστατεύονταν από νόμους που επέτρεπαν σε κάποιον να παρουσιαστεί ως 

διάδικος στο δικαστήριο χωρίς να είναι πολίτης της συγκεκριμένης πόλης.  

 

…: Στα αποσιωπητικά περιέχεται η θεωρία του Αριστοτέλη ότι ως ατελείς 

πολίτες πρέπει να χαρακτηρίζονται τα παιδιά που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί 

στα μητρώα των πολιτών, ενώ οι γέροι που δεν μετέχουν πια στις πολιτικές 

διαδικασίες είναι σκόπιμο να αποκαλούνται παρηκμασμένοι πολίτες. 

 

πολίτης ὁρίζεται τῷ μετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς  ... ᾧ γὰρ ἐξουσία 

κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς : Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 

ενός καθαυτό πολίτη είναι η συμμετοχή του στη δικαστική και στη 

βουλευτική αρχή. Μ’ άλλα λόγια η ιδιότητα του πολίτη οριοθετείται από τη 

συμμετοχή του στη δικαστική και στη βουλευτική εξουσία που ισοδυναμεί με 

τη συμμετοχή του στο σύνολο σχεδόν των λειτουργιών της πόλης . Για 

παράδειγμα στην Αρχαία Αθήνα πολίτης με βάση τον παραπάνω ορισμό είναι 

όποιος έχει το δικαίωμα συμμετοχής στην Ηλιαία (δικαστική εξουσία) και 

στην Εκκλησία του Δήμου, καθώς και στην Βουλή των 500 (νομοθετική 

εξουσία). Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης δεν θεωρεί ως 

ουσιαστικό γνώρισμα του πολίτη τη συμμετοχή του στην οικονομική και 

κοινωνική ζωή της πόλης στην οποία ζει και εργάζεται, αλλά την οργανική 

σύνδεσή του με το πολίτευμα. Αξιοσημείωτη η συμμετοχή στις δικαστικές 

λειτουργίες είναι ουσιώδες στοιχείο για τον ορισμό του πολίτη. Για τον 

Πλάτωνα η μη συμμετοχή σ’ αυτές  ισοδυναμούσε με μη συμμετοχή στο 

σύνολο των λειτουργιών της πόλης. Ο ορισμός του πολίτη που προτείνεται, 

ταιριάζει καλύτερα στην περίπτωση της δημοκρατίας· σε άλλα κράτη, όπως 

για παράδειγμα στη Σπάρτη και στην Κρήτη, μόνο οι κάτοχοι συγκεκριμένων 

αξιωμάτων και όχι όλοι οι πολίτες, έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν και να 

απονέμουν τη δικαιοσύνη
25

. 

 

                                                 
25

 Ross W., ό.π., σ. 351 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 35 

Κριτική του αριστοτελικού ορισμού για τον πολίτη  

 

Η αντίληψη του Αριστοτέλη για τον πολίτη είναι πολύ διαφορετική από τη 

σύγχρονη αντίληψη, γιατί ο συγγραφέας των «Πολιτικών» έχει κατά νου την 

άμεση και όχι την αντιπροσωπευτική άσκηση της εξουσίας. Ο αριστοτελικός 

πολίτης δεν αρκείται να συμμετέχει στην εκλογή των κυβερνητών του. 

Αντίθετα κάθε πολίτης αναλαμβάνει με τη σειρά του κυβερνητικά καθήκοντα , 

και όχι μόνο με την έννοια της συμμετοχής στα εκτελεστικά όργανα της 

πολιτείας, αλλά με την έννοια – που είναι σημαντικότερη για τον Αριστοτέλη 

– ότι συνεργάζεται στη θέσπιση και στην εφαρμογή των νόμων του κράτους 

(π.χ. συμμετέχοντας στην Εκκλησία του Δήμου  και τα δικαστήρια)
26

. 

 

[Αυτή η φιλόδοξη αντίληψή του για τα καθήκοντα του πολίτη τον αναγκάζει 

να περιορίσει τόσο στενά το σώμα των πολιτών. Ο γεωργός και ο 

χειρωνάκτης κρίνονται βέβαια ανίκανοι να μετάσχουν οι ίδιοι στη 

διακυβέρνηση του κράτους πρώτα απ’ όλα λόγω έλλειψης χρόνου. Η ιδιότητα 

τελικά του πολίτη μιας πόλης-κράτους στην πράξη όχι μόνο δεν 

αναγνωριζόταν σε μεγάλο αριθμό κατοίκων της πόλης, αλλά, εφόσον 

απαιτούσε τη συμμετοχή στην Εκκλησία του Δήμου και στα δικαστήρια 

(νομοθετική και δικαστική εξουσία), δεν μπορούσε να επεκταθεί ούτε στις 

αποικίες ή στις υποτελείς πόλεις.
27

 Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι η 

χειρωνακτική εργασία υποδουλώνει την ψυχή
28

.] 

 

πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανόν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς: Επομένως, 

η πόλη-κράτος μπορεί να οριστεί με βάση την αναλυτική μέθοδο ως εξής: 

είναι η αυτοτελής πολιτική μονάδα, η οποία έχει σύμμετρο (ως προς την 

έκταση και την οικονομική της επάρκεια) πλήθος ενεργών, συμμετεχόντων 

στα κοινά πολιτών, ώστε να εξασφαλίζεται η αυτάρκεια στη ζωή τους η οποία 

συνδέεται με το εὖ ζῆν. 

 

                                                 
26

 Ross W., ό.π., σ. 351 
27

 Ross W., ό.π., σ. 352, Düring I., ό.π., σσ. 289-90 
28

 Ross W., ό.π., σ. 354 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 36 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Ο Αριστοτέλης προσδιορίζει με σαφήνεια τα κριτήρια σύμφωνα με τα 

οποία μπορούσε κάποιος να αποκαλείται πολίτης. Ποια είναι αυτά;  (γρ) 

2. Να συγκρίνετε τον ορισμό της πόλεως που δίνεται στην ενότητα αυτή με 

όσους έχουν δοθεί στις προηγούμενες. (γρ) 

3. Τόσο ο Αριστοτέλης, όσο και Πλάτων θεωρούν ουσιώδες στοιχείο για τον 

ορισμό του πολίτη τη συμμετοχή στη δικαστική εξουσία. Τι κατά τη γνώμη 

σας φανερώνει αυτή η ταύτιση απόψεων για την κοινωνία της εποχής τους;  

(πρ) 
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Ενότητα 17
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Γ7, 1-3/5 Τα ορθά πολιτεύματα και 

οι παρεκκλίσεις από αυτά 

 

Μετά την εξέταση της έννοιας του πολίτη ο Αριστοτέλης επιχειρεί την 

κατάταξη των πολιτευμάτων. Το πολίτευμα ορίζεται ως η διάταξη των 

αξιωμάτων σ’ ένα κράτος, ιδιαίτερα μάλιστα των ανώτατων αξιωμάτων
29

. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Διωρισμένων δὲ τούτων ἐχόμενόν ἐστι τὰς πολιτείας ἐπισκέψασθαι, πόσαι 

τὸν ἀριθμὸν καὶ τίνες εἰσί, καὶ πρῶτον τὰς ὀρθὰς αὐτῶν· καὶ γὰρ αἱ 

παρεκβάσεις ἔσονται φανεραὶ τούτων διορισθεισῶν. ἐπεὶ δὲ πολιτεία μὲν 

καὶ πολίτευμα σημαίνει ταὐτόν, πολίτευμα δ’ ἐστὶ τὸ κύριον τῶν πόλεων, 

ἀνάγκη δ’ εἶναι κύριον ἢ ἕνα ἢ ὀλίγους ἢ τοὺς πολλούς, ὅταν μὲν ὁ εἷς ἢ οἱ 

ὀλίγοι ἢ οἱ πολλοὶ πρὸς τὸ κοινὸν συμφέρον ἄρχωσι, ταύτας μὲν ὀρθὰς 

ἀναγκαῖον εἶναι τὰς πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς τὸ ἴδιον ἢ τοῦ ἑνὸς ἢ τῶν 

ὀλίγων ἢ τοῦ πλήθους παρεκβάσεις. ἢ γὰρ οὐ πολίτας φατέον εἶναι τοὺς 

<μὴ> μετέχοντας, ἢ δεῖ κοινωνεῖν τοῦ συμφέροντος. καλεῖν δ’ εἰώθαμεν τῶν 

μὲν μοναρχιῶν τὴν πρὸς τὸ κοινὸν ἀποβλέπουσαν συμφέρον βασιλείαν, 

τὴν δὲ τῶν ὀλίγων μὲν πλειόνων δ’ ἑνὸς ἀριστοκρατίαν (ἢ διὰ τὸ τοὺς 

ἀρίστους ἄρχειν, ἢ διὰ τὸ πρὸς τὸ ἄριστον τῇ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν 

αὐτῆς), ὅταν δὲ τὸ πλῆθος πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύηται συμφέρον, καλεῖται 

τὸ κοινὸν ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν, πολιτεία. (συμβαίνει δ’ εὐλόγως· 

ἕνα μὲν γὰρ διαφέρειν κατ’ ἀρετὴν ἢ ὀλίγους ἐνδέχεται, πλείους δ’ ἤδη 

χαλεπὸν ἠκριβῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, ἀλλὰ μάλιστα τὴν πολεμικήν· 

αὕτη γὰρ ἐν πλήθει γίγνεται· διόπερ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν 

κυριώτατον τὸ προπολεμοῦν καὶ μετέχουσιν αὐτῆς οἱ κεκτημένοι τὰ ὅπλα.) 

παρεκβάσεις δὲ τῶν εἰρημένων τυραννὶς μὲν βασιλείας, ὀλιγαρχία δὲ 

ἀριστοκρατίας, δημοκρατία δὲ πολιτείας. ἡ μὲν γὰρ τυραννίς ἐστι 

μοναρχία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τοῦ μοναρχοῦντος, ἡ δ’ ὀλιγαρχία πρὸς τὸ 

τῶν εὐπόρων, ἡ δὲ δημοκρατία πρὸς τὸ συμφέρον τὸ τῶν ἀπόρων· πρὸς δὲ 

τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεμία αὐτῶν. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Τα ορθά – οι παρεκκλίσεις και οι διαστρεβλώσεις (=  παρεκβάσεις): Το 

πολίτευμα είναι η μορφή της πολιτείας· και η μορφή της πολιτείας αποτελεί, 

κατά τον Αριστοτέλη, την ουσία ενός πράγματος. Άρα από τη μορφή κάθε 

πολιτεύματος θα κριθεί, αν αυτό είναι ορθό ή αν αποτελεί παρέκβαση του 

ορθού. 

 

Τα κριτήρια διάκρισης των πολιτευμάτων κατά τον Αριστοτέλη  

 

Επειδή όταν λέμε … το σύνολο των πολιτών : Όπως η πόλη προσδιορίζεται 

από το πολίτευμα, έτσι και το πολίτευμα προσδιορίζεται από τον φορέα της 

πολιτικής εξουσίας, δηλαδή αυτόν ή αυτούς που κυβερνούν την πόλη: εἵς – 

ὀλίγοι – πολλοί. Σε μια πρώτη διάκριση των πολιτευμάτων ακολουθείται το 

κριτήριο του αριθμού αυτών που ασκούν την εξουσία· ακολουθεί ο 

Αριστοτέλης την παράδοση (Σόλων, Ηρόδοτος) και τον δάσκαλό του 

Πλάτωνα (Πολιτικός), αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θεμελιώνει τη 

διάκριση λογικά, παράγοντάς τη συλλογικά από τον ορισμό της πολιτείας  που 

έδωσε σε προηγούμενο χωρίο και από τον αριθμό που περιέχεται στην 

ενότητα
30

. Η χρησιμοποίηση καθαρά αριθμητικών κριτηρίων δεν είναι 

επαρκής. Συνοψίζοντας το πρώτο κριτήριο είναι ότι έχει σημασία για τη 

διαμόρφωση της ζωής της πόλεως, αν η πολιτική δύναμη (= τὸ κύριον) είναι 

στα χέρια ενός μόνου ανθρώπου, μιας μειοψηφίας ή μιας πλειοψηφίας . 

 

Όταν λοιπόν ο ένας … για την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος … 

είναι ορθά: Ο Αριστοτέλης δεν αρκείται στο κριτήριο του αριθμού, δεν 

αρκείται στην παράδοση· χρησιμοποιεί μια νέα αρχή διαίρεσης που προκύπτει 

από τις βασικές αρχές της πολιτικής του φιλοσοφίας και ιδίως από την 

τελολογική αντίληψη για την πολιτική κοινωνία (πβ 12
η
 ενότητα) και από το 

ιδιαίτερο είδος της εξουσίας που αντιστοιχεί σ’ αυτήν
31

. Τα πολιτεύματα 

διακρίνονται με κριτήριο την εξυπηρέτηση του κοινού συμφέροντος (με βάση 
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το απόλυτο δίκαιο: τὸ κοινῇ συμφέρον, τὸ ἁπλῶς δίκαιον)
32

. Άρα για τον 

χαρακτηρισμό ενός πολιτεύματος καθοριστικό στοιχείο αποτελεί το κίνητρο 

και οι σκοπός της πολιτικής δράσης. Με βάση το σκεπτικό αυτό ορθά είναι τα 

πολιτεύματα όπου ο (ή οι) κάτοχος (οι) της δύναμης αποσκοπεί στο κοινό 

καλό.  

 

Όταν, αντίθετα, η εξουσία … του ιδιαίτερου συμφέροντος … παρεκκλίσεις 

και διαστρεβλώσεις των ορθών: Με βάση πάλι το ίδιο σκεπτικό που 

αναλύθηκε προηγουμένως όσα πολιτεύματα αποσκοπούν στο όφελος των 

κυβερνώντων είναι ελαττωματικά. Με άλλα λόγια θεωρούνται παρεκβάσεις τα 

πολιτεύματα, όπου η εξουσία ασκείται για την εξυπηρέτηση του «δικού της» 

συμφέροντος. Επομένως, το θέμα που απασχολεί τον φιλόσοφο εδώ δεν είναι 

πόσοι κυβερνούν, αλλά για το συμφέρον ποιας κοινωνικής ομάδας κυβερνούν. 

Η κύρια δηλαδή για τον Αριστοτέλη διάκριση των πολιτευμάτων προκύπτει, 

λοιπόν, από τα κίνητρα κάθε πολιτεύματος. Ο ύψιστος σκοπός της πολιτείας 

είναι το εὖ ζῆν όλων των πολιτών και η πολιτική εξουσία δεν μπορεί να  

εξυπηρετεί κανέναν άλλο σκοπό· άρα αν η πολιτική εξουσία δεν εξυπηρετεί 

αυτό τον ύψιστο σκοπό τότε «παρεκβαίνει» από το ορθό πολιτικό ιδεώδες . 

 

Συνηθίζουμε … μια λέξη που είναι κοινή για όλα τα πολιτεύματα : Με βάση 

τις παραπάνω σκέψεις ορίζει ο Αριστοτέλης τα ορθά πολιτεύματα ως εξής: 

1. Βασιλεία: μοναρχία που αποβλέπει στο συμφέρον του λαού, ενώ άρχει 

ένας ο οποίος ξεχωρίζει κατ’ ἀρετὴν απ’ όλους τους άλλους. 

2. Αριστοκρατία: η διακυβέρνηση της πολιτείας ασκείται απ’ τους 

«ἀρίστους» που ορίζονται με βάση την παιδεία, τη μόρφωση που έχουν, η 

οποία είναι σύμφωνη με το νόμο. Απ’ την υπεροχή τους αυτή απορρέει και 

το γεγονός ότι ξεπερνούν σε αρετή τους άλλους πολίτες και αποβλέπουν 

στο κοινό καλό. Άρα η αριστοκρατία στηρίζεται στην κατ’ ἀρετὴν 

υπεροχή όχι του ενός, όπως στη βασιλεία, αλλά περισσοτέρων , 

αποβλέποντας φυσικά στο καλό του λαού . Σύμφωνα με την πολιτική 

σκέψη του Αριστοτέλη η αριστοκρατία περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες 

πολιτών: τους εύπορους, τους άπορους και τους «κατ’ ἀρετὴν 
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διαφέροντες». Όταν υπερέχει το τελευταίο στοιχείο, τότε η αριστοκρατία 

πλησιάζει στην ιδανική πολιτεία και στόχος της είναι το κοινό καλό 

(Πολιτικά 1293b και 1307a 9).  

3. Πολιτεία: Η γνήσια, η ορθή δημοκρατία είναι ένα μίγμα δημοκρατικών 

και ολιγαρχικών στοιχείων. Είναι το πολίτευμα της μεσαίας τάξης
33

 κι όχι 

των «ἀρίστων». Ορθή δημοκρατία υπάρχει εκεί όπου η μεσαία τάξη 

υπερέχει έναντι των απόρων και των ευπόρων δημιουργώντας μια 

ισορροπία μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Έτσι, η πολιτεία είναι ιστορικά 

δυνατή αλλά πολύ σπάνια. Επίσης, είναι φανερό ότι αφορμή των σκέψεών 

του είναι η αρχή της μεσότητας.  

 Ο φιλόσοφος αποδίδει στο πολίτευμα αυτό το όνομα «πολιτεία», ένα 

όνομα κοινό για όλες τις μορφές πολιτευμάτων. Έτσι, και ιδιαίτερα με τις 

φράσεις «συνηθίζουμε να ονομάζουμε» και «πήρε το όνομα πολιτεία», το 

πολίτευμα αυτό εξαίρεται ως το «κατεξοχήν» πολίτευμα (σχήμα 

«κατεξοχήν»), το πολίτευμα δηλαδή που κατά την κοινή αντίληψη 

είναι το καλύτερο από τα άλλα.  

 

παρεκκλίσεις και διαστρεβλώσεις … κε… : Οι «παρεκβάσεις» των «ορθών» 

πολιτευμάτων είναι οι εξής: 

1. Τυραννία: Η ανεύθυνη εξουσία του μονάρχη που δεν αποβλέπει στην 

προστασία των συμφερόντων των υπηκόων του  και που προσπαθεί να τους 

στερήσει την πολιτική ενεργητικότητα. Για τον Αριστοτέλη είναι η 

χειρότερη παρέκβαση. 

2. Ολιγαρχία: Η ιδιοτελής κυριαρχία μιας μειοψηφίας  που αποτελείται  από 

πλούσιους. 

3. Δημοκρατία: Η ιδιοτελής κυριαρχία μιας πλειοψηφίας  που αποτελείται 

από φτωχούς. Από πολλούς ερμηνευτές αποδίδεται με τον όρο 

«οχλοκρατία». Έτσι, ούτε αυτό το πολίτευμα μπορεί να εξασφαλίσει την 

ευημερία της πόλης, εφόσον επιφέρει κοινωνικές αδικίες και συγκρούσεις. 

Σε άλλο σημείο των «Πολιτικών» ο Αριστοτέλης τονίζει ότι οι άρχοντες 

του δημοκρατικού πολιτεύματος διακρίνονται για την ταπεινή τους 

καταγωγή («ἀγένειαν»), τη φτώχεια («πενίαν») και τις κατώτερες 
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ενασχολήσεις τους («βαναυσίαν»). Αυτή, λοιπόν, η μορφή πολιτεύματος 

ενδιαφέρεται για τα συμφέροντα φτωχότερων τάξεων. Και ο Πλάτωνας 

στην «Πολιτεία» του θεωρεί τη δημοκρατία ανάπηρο πολίτευμα, όπου όλα 

επιτρέπονται και ο καθένας μιλά, πράττει και ζει ανεξέλεγκτα.  

 

 Βασική διαφορά ανάμεσα στα ολιγαρχικά και στα δημοκρατικά 

πολιτεύματα είναι ότι στα πρώτα κατέχουν την πολιτική δύναμη οι 

πλούσιοι, ενώ στα δεύτερα οι φτωχοί
34

. Είναι φανερό ότι στο 

συγκεκριμένο σημείο εισάγεται όχι το κριτήριο του αριθμού, αλλά το 

κριτήριο της κοινωνικής τάξης
35

. 

 

Η ΙΔΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΤΟΝ 

ΠΛΑΤΩΝΑ 

 

 Ο Αριστοτέλης, λοιπόν, αναζητώντας το ιδανικό πολίτευμα ξεκινά από 

τα υπάρχοντα πολιτεύματα της εποχής του. Ιδανικό πολίτευμα, ορθό κατά την 

πολιτική του θεωρία, είναι αυτό που ανταποκρίνεται στο ποιοτικό κριτήριο, 

αυτό που επιδιώκει το κοινό συμφέρον, την ευδαιμονία του συνόλου των 

πολιτών, ανεξάρτητα από τον αριθμό αυτών που ασκούν την εξουσία και το 

όνομα του πολιτεύματος. Έτσι, στα ορθά πολιτεύματα ανήκουν, κατά σειρά 

προτεραιότητας, η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία».  

 Αντίθετα, ο Πλάτωνας ορίζει την ιδανική πολιτεία του ως άριστο 

πολίτευμα και σύμφωνα με αυτή ελέγχει και χαρακτηρίζει τα άλλα 

πολιτεύματα φαύλα, ελαττωματικά. Εξετάζοντας λοιπόν το κάθε φαύλο 

πολίτευμα μέχρι το χειρότερο απ' όλα, την τυραννία , επισημαίνει ότι η αρετή 

και η δικαιοσύνη μειώνονται στο καθένα από αυτά για χάρη του ατομικού 

συμφέροντος. Ιδανικό πολίτευμα είναι για τον Πλάτωνα αυτό που επιδιώκει 

και διασφαλίζει τη δικαιοσύνη σε ολόκληρη την πόλη. Στο πολίτευμα αυτό, 

όπως γνωρίζουμε, η εξουσία ασκείται από τους πεπαιδευμένους, οι οποίοι 

μέσω της παιδείας που έχουν λάβει έχουν φτάσει στη θέαση του αγαθού .  

 Κοινή είναι η αντίληψη των δύο φιλοσόφων για την παιδεία που την 
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θεωρούν βασικό σκοπό της πολιτείας. Η πολιτεία μεριμνά για την 

ηθικοποίηση κατά τον Πλάτωνα και την αγωγή στην αρετή κατά τον 

Αριστοτέλη.  

 

Η χρήση του όρου πολιτεία 

 

Αυτό το ορθό πολίτευμα πήρε το όνομα «πολιτεία», μια λέξη που σε 

άλλες περιπτώσεις είναι κοινή για όλα τα πολιτεύματα: «καλεῖται τὸ κοινὸν 

ὄνομα πασῶν τῶν πολιτειῶν, πολιτεία». Είναι φανερό ότι με τον 

συγκεκριμένο εκφραστικό τρόπο προβάλλεται το καλύτερο στο είδος του , άρα 

εδώ το καλύτερο σύστημα διακυβέρνησης. Αυτή είναι η κοινή αντίληψη, 

όπως φαίνεται από λόγια του Ισοκράτη ή του Δημοσθένη
36

 (πβ. Σχόλιο 

σχολικού βιβλίου). Όμως η κοινή αντίληψη δεν είναι σύμφωνη με τη γνώμη 

του Αριστοτέλη. Γι’ αυτόν το καλύτερο πολίτευμα είναι η βασιλεία, μετά η 

αριστοκρατία και τελευταία η πολιτεία. Την αξιολογική αυτή 

κατηγοριοποίηση εκθέτει σ’ άλλο σημείο. Στο χωρίο μας διατυπώσεις «όπως 

συνηθίζουμε να ονομάζουμε, πήρε το όνομα» φανερώνουν ότι δεν 

εκφράζουν την προσωπική του θέση
37

. 

 

 τυραννία· Η λέξη «τύραννος» αρχικά δήλωνε τον ανώτατο άρχοντα τον 

βασιλιά. Πβ. Οιδίπους «τύραννος», για τον Δία «ὁ τῶν θεῶν τύραννος». 

Μετά τον Αρχίλοχο δηλ. 7
ος

-6
ος

 αι. η λέξη «τύραννος» απέκτησε αρνητική 

σημασία αναφερόμενη «σ’ αυτόν που κατέλαβε την εξουσία με τη βία», στον 

«σφετεριστή», στον «δεσποτικό», στον «βίαιο» και στον «άδικο»
38

. 

 

                                                 
36

 Düring I., ό.π., σ. 291 
37

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σσ. 203-4 
38

 Λυπουρλή – Μωραΐτου, ό.π., σ. 204 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 43 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Πόσα και ποια είναι τα πολιτεύματα της αρχαιότητας κατά τον  

Αριστοτέλη; (γρ) 

2. Ποια κριτήρια υιοθετεί ο Αριστοτέλης στη διάκριση των πολιτευμάτων;  

(πρ) 

3. Να εξηγήσετε τη διαφορά μεταξύ «δημοκρατίας» και «ολιγαρχίας» 

μελετώντας προσεκτικά τις σκέψεις του Αριστοτέλη.  (γρ) 

4. Ποιο κριτήριο χρησιμοποιεί ο φιλόσοφος για τη διάκριση των 

πολιτευμάτων σε «ορθά» και «παρεκκλίσεις» (παρεκβάσεις) και ποια 

σχέση έχει με τον σκοπό της πόλης και τον ορισμό του πολίτη;  (γρ) 
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Ενότητα 18
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Γ11,  1-4 Πρέπει το πλήθος των 

πολιτών να ασκεί την πολιτική εξουσία; 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Περὶ μὲν οὖν τῶν ἄλλων ἔστω τις ἕτερος λόγος· ὅτι δὲ δεῖ κύριον εἶναι 

μᾶλλον τὸ πλῆθος ἢ τοὺς ἀρίστους μὲν ὀλίγους δέ, δόξειεν ἂν λέγεσθαι 

καί τιν’ ἔχειν ἀπορίαν τάχα δὲ κἂν ἀλήθειαν. τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν 

ἕκαστός ἐστιν  οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅμως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι 

βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύμπαντας, οἷον τὰ συμφορητὰ 

δεῖπνα τῶν ἐκ μιᾶς δαπάνης χορηγηθέντων· πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον 

μόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ γίνεσθαι συνελθόντων, ὥσπερ ἕνα 

ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 

αἰσθήσεις, οὕτω καὶ περὶ τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. διὸ καὶ κρίνουσιν 

ἄμεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς μουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν· ἄλλοι 

γὰρ ἄλλο τι μόριον, πάντα δὲ πάντες. ἀλλὰ τούτῳ διαφέρουσιν οἱ 

σπουδαῖοι τῶν ἀνδρῶν ἑκάστου τῶν πολλῶν, ὥσπερ καὶ τῶν μὴ καλῶν τοὺς 

καλούς φασι, καὶ τὰ γεγραμμένα διὰ τέχνης τῶν ἀληθινῶν, τῷ συνῆχθαι τὰ 

διεσπαρμένα χωρὶς εἰς ἕν, ἐπεὶ κεχωρισμένων γε κάλλιον ἔχειν τοῦ 

γεγραμμένου τουδὶ μὲν τὸν ὀφθαλμὸν ἑτέρου δέ τινος ἕτερον μόριον. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Η άποψη … πρέπει μάλλον να την ασκεί το πλήθος παρά … μπορεί να 

συζητηθεί … περιέχει όμως  ίσως και κάποια αλήθεια : Το βασικό θέμα είναι 

το ακόλουθο ερώτημα: είναι καλύτερο για την πόλη τη διακυβέρνησή της να 

την έχουν στα χέρια τους οι πολλοί ή μήπως οι λίγοι αλλά άριστοι; Το ύφος 

του βέβαια είναι διστακτικό, όπως φαίνεται και απ’ τις παρακάτω εκφράσεις  

(στο πρωτότυπο): μᾶλλον, δόξειεν ἄν λέγεσθαι, τινα ἀπορίαν τάχα δὲ κἄν 

ἀλήθειαν. Αυτό το ύφος μπορεί να δικαιολογηθεί, αφού ο φιλόσοφος αναλύει 

και διερευνά, εμβαθύνει στα μέρη και το όλον και στόχος του είναι να μην 

παραλειφθεί  κάποια πτυχή του θέματος ανεξερεύνητη
39

. 
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Η αθροιστική θεωρία 

 

το κάθε επιμέρους άτομο … ενωμένοι όμως όλοι μαζί … όχι σαν άτομα αλλά 

σαν σύνολο, καλύτεροι από εκείνους : Ο Αριστοτέλης προχωρεί στη 

διατύπωση της γνωστής ως αθροιστικής θεωρίας, μιας θεωρίας που αποτελεί 

το βασικό έως σήμερα επιχείρημα υπέρ της δημοκρατίας. Η ιδέα ήταν παλιά, 

ήδη διατυπωμένη στον Όμηρο (βλ. σχόλιο σχολικού βιβλίου). Αναμφισβήτητα 

ο Αριστοτέλης λαμβάνει υπόψη του τη συμμετοχή των Αθηναίων πολιτών 

στην Εκκλησία του Δήμου, όπου λαμβάνονταν οι ορθές αποφάσεις (πβ. 

Επιτάφιος  40): οι πολλοί ως σύνολο, ως οργανική ολότητα, αποκτώντας 

συλλογική συνείδηση υπερτερούν από τα άτομα. Κεντρική ιδέα της 

αθροιστικής θεωρίας είναι ότι το πλήθος ως σύνολο είναι «καλύτερο» ή και 

ισχυρότερο από τους λίγους ή τον ένα.  

 

Πολλοί καθώς είναι, ο καθένας διαθέτει ένα μόριο αρετής και φρόνησης 

και έτσι ενωμένοι οι πολλοί γίνονται … και με ανάλογη βέβαια αρετή και 

εξυπνάδα: Ο Αριστοτέλης φαίνεται να πιστεύει ότι η φρόνηση και η αρετή 

είναι αθροίσιμα μεγέθη. Η υπεροχή του συνόλου έγκειται ακριβώς στο ότι 

συγκεντρώνει τις αρετές των μελών του, οι οποίες χαρακτηρίζονται από 

συμπληρωματικότητα. Ανάλογα με τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη 

(αρετή, φρόνηση, πλούτος) η υπεροχή αυτή είναι ηθική, διανοητική και 

υλική
40

. 

 

πολλοί είναι σε θέση να κρίνουν καλύτερα…:  ο ένας κρίνει ένα μέρος, ο 

άλλος ένα άλλο, και όλοι μαζί το σύνολο· Με βάση τις παραπάνω σκέψεις ο 

Αριστοτέλης σπεύδει να συμπεράνει ότι σε άλλους τομείς, λ.χ. στις κρίσεις 

για τη μουσική και την ποίηση, η γνώμη των πολλών είναι προτιμότερη από 

τη γνώμη των ολίγων
41

.  
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Σχολιασμός και κριτική των απόψεων του Αριστοτέλη  

για την αθροιστική θεωρία 

 

Πράγματι στα πρακτικά ζητήματα, ο ισχυρισμός του είναι κατά βάθος 

σωστός. Ένα σχέδιο διατυπωμένο από έναν ή λίγους ευφυείς  (ειδικούς) 

ανθρώπους, όταν εξεταστεί με βάση τον κοινό νου των περισσοτέρων 

ανθρώπων μέσης ευφυΐας, συμβαίνει συχνά να παρουσιάζει ελαττώματα τα 

οποία οι εμπνευστές του δεν είχαν καν υποψιαστεί
42

.  

Σύμφωνα με το σχόλιο του σχολικού βιβλίου ο Αριστοτέλης αντιβαίνει 

στην άποψη την οποία υποστήριξαν ο Σωκράτης, ο Πλάτων ότι δηλαδή μόνο 

η κρίση του ειδήμονα ανθρώπου, του φιλοσόφου έχει κύρος. Η πρωτοτυπία 

του Αριστοτέλη έγκειται στην ανακάλυψη ότι σε πολιτικά και αισθητικά 

ζητήματα η ενωμένη κριτική δύναμη ενός ανώνυμου πλήθους είναι 

μεγαλύτερη από την κριτική δύναμη ενός ειδικού. Ο Αριστοτέλης έχει 

ρεαλιστικότερη αντίληψη για την κοινωνία απ’ ότι ο Πλάτων. Για τον 

Αριστοτέλη οι άνθρωποι εξαιρετικής υπεροχής, όπως για παράδειγμα οι 

«φιλόσοφοι» είναι σπάνιοι· έτσι είναι προτιμότερο να συσκέπτονται όλοι και 

να εκφέρουν κρίση.  

Φυσικά ο Αριστοτέλης προϋποθέτει εν προκειμένω α) ορισμένο 

πολιτιστικό επίπεδο, γιατί δεν θέλει να εφαρμόσει την αθροιστική θεωρία του 

σε ανθρώπους αμόρφωτους όπως τα ζώα β) ότι μιλάμε για ελεύθερους 

ανθρώπους, οι οποίοι δεν κάνουν τίποτε αντίθετο με το νόμο. Εξάλλου, 

τονίζει σαφώς ότι πρόκειται μόνο για ένα επιχείρημα υπέρ της ανάθεσης 

ορισμένων συλλογικών καθηκόντων στους πολλούς, και όχι υπέρ της άσκησης 

της εκτελεστικής εξουσίας από άτομα των λιγότερο μορφωμένων τάξεων
43

. 

 

Απ’ την άλλη… οι αξιόλογοι άνθρωποι είναι ανώτεροι από το κάθε 

επιμέρους άτομο ενός πλήθους : Ενώ βασική ιδέα της αθροιστικής θεωρίας 

είναι ότι οι πολλοί είναι καλύτεροι από τους λίγους ή τον ένα, δεν 

παραγνωρίζεται η ύπαρξη των αξιόλογων ανθρώπων, καθώς στην 

προσωπικότητά τους συγκεντρώνονται ιδιότητες που στους πολλούς 
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εμφανίζονται διάσπαρτες. Βέβαια, οι θετικές ιδιότητες όλων μαζί των λίγων 

μπορεί τελικά να είναι λιγότερες από τις θετικές ιδιότητες των πολλών ως 

συνόλου. 

 

ζωγραφισμένων και αληθινών μορφών : Ο Αριστοτέλης χρησιμοποιεί 

παραδείγματα ως βασική επαγωγική μέθοδο, για να παρουσιάσει πιο εύκολα 

τα δύσκολα πολιτικά θέματα που διαπραγματεύεται. Πρώτα, λοιπόν, 

αναρωτιέται: «τι εννοούμε όταν λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ωραίος και ο 

άλλος δεν είναι;» Η απάντηση είναι ότι στον ωραίο άνθρωπο συνδυάζονται σε 

μια ενότητα στοιχεία που τα βρίσκουμε χωριστά και διάσπαρτα σε άλλους 

ανθρώπους. Αυτά τα στοιχεία όταν θεωρηθούν ξεχωριστά το καθένα δεν 

συνθέτουν έναν όμορφο άνθρωπο. Αυτό, όμως, που δεν βρίσκεται στη φύση 

(σ’ έναν ζωντανό άνθρωπο), το πετυχαίνει ο ζωγράφος σ’ έναν πινάκα του. Ο 

ζωγράφος, δηλαδή, παίρνει από πολλούς ανθρώπους τα όμορφα στοιχεία που 

έχουν και σχηματίζει με αυτά το πορτρέτο ενός ανθρώπου πιο όμορφου από 

οποιονδήποτε φυσικό άνθρωπο. Άρα και στην περίπτωση της πολιτείας 

μπορεί κάθε πολίτης να μην είναι ιδιαίτερα αξιόλογος, «ενωμένοι όμως όλοι 

μαζί αυτοί οι πολίτες μπορούν να είναι καλύτεροι και 

αποτελεσματικότεροι από τους λίγους αρίστους»
44

. 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Ποιο είναι το πολίτευμα που φαίνεται να επιδοκιμάζει ο Αριστοτέλης; Να 

επισημάνετε τις σχετικές εκφράσεις.  (πρ) 

2. Να συγκρίνετε τις απόψεις του Αριστοτέλη μ’  εκείνες του Πλάτωνα για 

τον «ειδήμονα» και να τις ερμηνεύσετε σχετικά.  (γρ) 
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Ενότητα 19
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Δ 4, 22-26 Είδη δημοκρατίας 

 

Τα βιβλία Δ-ΣΤ των Πολιτικών μοιάζουν να αποτελούσαν αρχικά χωριστή 

πραγματεία – με περισσότερο τεχνικό χαρακτήρα  απ’ ότι το υπόλοιπο έργο – 

η οποία αναφέρεται διεξοδικά στις κατηγορίες και υποκατηγορίες 

πολιτεύματος
45

. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα κατὰ τὸ ἴσον. 

ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον 

ὑπερέχειν τοὺς ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι 

ὁποτερουσοῦν, ἀλλ’ ὁμοίους ἀμφοτέρους. εἴπερ γὰρ ἐλευθερία μάλιστ’ 

ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν 

εἴη μάλιστα, κοινωνούντων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως. ἐπεὶ 

δὲ πλείων ὁ δῆμος, κύριον δὲ τὸ δόξαν τοῖς πλείοσιν, ἀνάγκη δημοκρατίαν 

εἶναι ταύτην. ἓν μὲν οὖν εἶδος δημοκρατίας τοῦτο· ἄλλο δὲ τὸ τὰς ἀρχὰς 

ἀπὸ τιμημάτων εἶναι, βραχέων δὲ τούτων ὄντων· δεῖ δὲ τῷ κτωμένῳ 

ἐξουσίαν εἶναι μετέχειν καὶ τὸν ἀποβάλλοντα μὴ μετέχειν· ἕτερον εἶδος 

δημοκρατίας τὸ μετέχειν ἅπαντας τοὺς πολίτας ὅσοι ἀνυπεύθυνοι, ἄρχειν 

δὲ τὸν νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας τὸ παντὶ μετεῖναι τῶν ἀρχῶν, 

ἐὰν μόνον ᾖ πολίτης, ἄρχειν δὲ τὸν νόμον· ἕτερον δὲ εἶδος δημοκρατίας 

τἆλλα μὲν εἶναι ταὐτά, κύριον δ’ εἶναι τὸ πλῆθος καὶ μὴ τὸν νόμον. τοῦτο 

δὲ γίνεται ὅταν τὰ ψηφίσματα κύρια ᾖ ἀλλὰ μὴ ὁ νόμος· συμβαίνει δὲ 

τοῦτο διὰ τοὺς δημαγωγούς. ἐν μὲν γὰρ ταῖς κατὰ νόμον 

δημοκρατουμέναις οὐ γίνεται δημαγωγός, ἀλλ’ οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν 

εἰσιν ἐν προεδρίᾳ· ὅπου δ’ οἱ νόμοι μή εἰσι κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται 

δημαγωγοί. 

 

Ερμηνευτικά σχόλια 

 

Επειδή η δημοκρατία είναι εξελισσόμενη πραγματικότητα ο  

Αριστοτέλης αναγνωρίζει πέντε διαφορετικούς τύπους δημοκρατίας  (με την 

αριστοτελική σημασία του όρου) που διακρίνονται μεταξύ τους κατά το 

χαρακτήρα των θεσμών και του λαού, στον οποίο εμφανίζονται.  Πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι ανήκουν στην κατηγορία των «παρεκβάσεων», γιατί όλες 
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αυτές οι παραλλαγές αποβλέπουν στο συμφέρον των απόρων, και όχι στο 

κοινό συμφέρον. 

 

1. πρώτο είδος…: Πρόκειται για τη δημοκρατία που χαρακτηρίζεται από το 

ότι πλούσιοι και φτωχοί έχουν καταρχήν τα ίδια πολιτικά δικαιώματα  

(ισοπολιτεία), και από το ότι ούτε οι μεν ούτε οι δε είναι οι κυρίαρχοι. 

Επομένως, επικρατεί η άποψη της πλειοψηφίας.  Σε αυτήν τη δημοκρατία 

υπάρχει ἐλευθερία και ἰσότης:  

 Η ελευθερία είναι πρώτα πολιτική, το να άρχουν και να άρχονται όλοι οι 

πολίτες με τη σειρά, να εναλλάσσονται δηλαδή όλοι οι πολίτες στα 

πολιτικά αξιώματα, και ύστερα ατομική το να ζει ο κάθε πολίτης όπως ο 

ίδιος θέλει. Προφανώς δεν πρόκειται για την ελευθερία του να κάνει 

κανείς οτιδήποτε γιατί αυτή ταιριάζει σε δούλους, αλλά για την ελευθερία 

του να πράττει κανείς σύμφωνα με τη βούλησή του ως πολίτης . 

 Η έννοια της ισότητας η οποία βασίζεται στον αριθμό και όχι  στην αξία, 

είναι στα δημοκρατικά πολιτεύματα η πεμπτουσία της δικαιοσύνης, 

δικαιοσύνη είναι τελικά η θέληση των περισσοτέρων
46

. (Βλ. και σχόλιο 

σχολικού βιβλίου) Επιπλέον, καθένας από τους πολίτες θεωρεί τον εαυτό 

του ίσο με τους υπολοίπους, με αποτέλεσμα η δημοκρατία να είναι 

ασυμβίβαστη είτε με τις αποκαλούμενες ως «χαρισματικές 

προσωπικότητες» είτε με την υπερβολική δύναμη ενός ηγέτη.  

 

2. Ένα δεύτερο είδος…: Πρόκειται για τη δημοκρατία στην οποία κριτήριο 

για την κατάληψη των αξιωμάτων είναι η περιουσία: όποιος έχει την 

προβλεπόμενη κατώτατη περιουσία, έχει το δικαίωμα να καταλαμβάνει 

αξιώματα· αν τη χάσει, χάνει το δικαίωμα αυτό
47

. Είναι φανερό ότι το 

μικρό ποσό εισοδήματος αποτελεί και το εσωτερικό στοιχείο διατηρήσεως 

αυτού του δημοκρατικού πολιτεύματος . Βέβαια αν το απαιτούμενο 

εισόδημα ήταν μεγάλο, τότε αυτό θα το κατείχαν οι «ολίγοι» και το 

πολίτευμα θα ήταν ολιγαρχία τιμοκρατικού τύπου.   
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3. Μια τρίτη μορφή…: Πρόκειται για τη δημοκρατία στην οποία τα αξιώματα 

καταλαμβάνουν όλοι οι πολίτες που δεν έχουν νομικά κωλύματα (που 

γεννήθηκαν δηλαδή από νόμιμο γάμο
48

) και υπέρτατη αρχή είναι ο νόμος , 

ο οποίος δεν επιτρέπεται να τροποποιείται από την εκάστοτε πολιτική 

εξουσία. 

 

4. μια άλλη μορφή…: Πρόκειται ουσιαστικά για παραλλαγή της 

προηγούμενης μορφής· είναι μια δημοκρατία όπου τα αξιώματα μπορούν 

να τα καταλάβουν όλοι, φτάνει να έχουν την ιδιότητα του πολίτη  (δηλαδή 

να έχει πολιτογραφηθεί ως πολίτης
49

) ενώ κι εδώ υπέρτατη αρχή είναι ο 

νόμος. [Βέβαια για την κλασική Ελλάδα είναι μια αδιανόητη εναλλακτική 

πρόταση. Η εμμονή στη διάταξη ότι πρέπει κανείς να κατάγεται από 

γνήσιους Αθηναίους γονείς, για να μπορεί να αποκτήσει τα δικαιώματα 

του πολίτη, οδήγησε στη στασιμότητα και στην παρακμή της Αθήνας. ] 

 

5. Μια άλλη μορφή… η υπέρτατη όμως αρχή είναι τώρα ο λαός, όχι ο 

νόμος …: Πρόκειται για τη δημοκρατία των δημαγωγών. Αφορά τη 

δημοκρατία εκείνη όπου η συμμετοχή στη λαϊκή συνέλευση αμείβεται, και 

τα «ψηφίσματα» τείνουν να εκτοπίζουν τους νόμους· ο λαός παρασύρεται 

από δημαγωγούς· οι πλούσιοι κατατρέχονται·  το κύρος των δικαστών 

υπονομεύεται και κυριαρχούν οι τεχνίτες και οι χειρώνακτες. Αυτή η 

μορφή πολιτεύματος προσομοιάζει στην τυραννία  και, όπως εκείνη, δεν 

αποτελεί για τον Αριστοτέλη πολίτευμα, με την ουσιαστική έννοια του 

όρου
50

. Μια τόσο εκφυλισμένη δημοκρατία δεν είναι στην πραγματικότητα 

πολίτευμα, γιατί λείπουν η τάξη και η σταθερότητα και με απλή 

ψηφοφορία ο λαός μπορεί οποτεδήποτε να αγνοήσει τον νόμο
51

. Στις 

δημοκρατικές πόλεις που κυβερνώνται κατά τον νόμο, δεν κάνει ποτέ 

την εμφάνισή του δημαγωγός : Σε μια πόλη-κράτος στην οποία οι πολίτες 

έχουν συνηθίσει να σέβονται τους νόμους  και να υπακούουν στις μόνιμα 

ίδιες επιταγές τους, οι δημαγωγοί, στην ουσία ανεύθυνοι πολιτικοί των 
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περιστάσεων, δεν μπορούν, πράγματι να κάνουν την εμφάνισή τους . Αυτό, 

τότε, σημαίνει ότι η εμφάνιση των δημαγωγών προϋποθέτει – και 

φανερώνει –  τον πολιτικό εκφυλισμό του κράτους. Οι αλλοιώσεις των 

πολιτευμάτων δεν οφείλονται μόνο στη βία, αλλά και στην απάτη. Κύρια 

όργανα της απάτης είναι οι κόλακες των ισχυρών και οι κόλακες του 

πλήθους. Το πλήθος, ο «δήμος», υπό την επίδραση των κολάκων γίνεται 

τύραννος. Και το μέσο που χρησιμοποιούν οι δημαγωγοί γι’ αυτό το σκοπό 

είναι η κατάργηση των μόνιμων θεσμών, η κατάλυση των νόμων, και η 

άσκηση της εξουσίας δια ψηφισμάτων, που είναι κανόνες ευκαιριακοί,  

ανάλογοι με τις διαταγές του τυράννου
52

. 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της δημοκρατίας κατά τον 

Αριστοτέλη; (πρ) 

2. Τι εννοεί ο Αριστοτέλης γράφοντας, ότι συμβαίνει «τα ψηφίσματα να 

έχουν μεγαλύτερη ισχύ από τον νόμο» σε μια κοινωνία; (γρ) 

3. Ο Αριστοτέλης περιγράφει πέντε είδη δημοκρατίας, που πιθανότατα 

ίσχυαν σε σύγχρονες του πόλεις. Ως προς τι συγκρίνονται μεταξύ τους 

αυτά τα είδη και σε ποιο σημείο συγκλίνουν ή ταυτίζονται;  (πρ) 

4. Να παρουσιάσετε τα είδη της δημοκρατίας που διακρίνει ο Αριστοτέλης 

στην ενότητα. Να συμπεριλάβετε στο κείμενό σας τις επόμενες λέξεις – 

όρους για να αποδώσετε τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε είδους: α) 

ισότητα, β) νόμος, γ) περιουσία, δ) πλειοψηφία, ε) δημαγωγός, στ) λαός.  

(γρ) 
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Ενότητα 20
η
 – Αριστοτέλους Πολιτικά Θ2, 1-4 Οι στόχοι της παιδείας  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 
Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας 

καὶ ταύτην κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς 

δ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς χρὴ 

παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν. Νῦν γὰρ 

ἀμφισβητεῖται περὶ τῶν ἔργων.  

 

Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν 

μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν 

οὔτε πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον, οὐδὲ 

φανερὸν πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν πρέπει 

μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε 

τῆς ἐμποδὼν παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις 

καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον ἀσκεῖν δεῖ τὰ 

χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς 

ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε 

ταῦτα κριτάς τινας)· περί τε τῶν πρὸς 

ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ 

γὰρ τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες 

τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως διαφέρονται καὶ 

πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς).  

Ὅτι μὲν οὖν τὰ ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι 

τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ οὐ 

πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων 

ἔργων καὶ τῶν ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ 

ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν ὅσα τῶν 

χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ 

βάναυσον. Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ 

μετέχειν τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην ταύτην 

καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ 

τὰς πράξεις τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον 

ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἢ 

τὴν διάνοιαν. 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 

 

Έγινε λοιπόν φανερό ότι πρέπει να θεσπίσουμε 

νόμους που να ρυθμίζουν την παιδεία και ότι αυτοί 

θα πρέπει να είναι ίδια για όλους·  ποιος λοιπόν θα 

είναι ο χαρακτήρας αυτής της παιδείας και πώς αυτή 

θα πρέπει να ασκείται, είναι δύο ερωτήματα που δεν 

πρέπει να διαφύγουν την προσοχή μας.  Γιατί σήμερα 

υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το εκπαιδευτικό 

πρόγραμμα.  

 

Δεν έχουν πράγματι όλοι την ίδια γνώμη για το τι 

πρέπει να μαθαίνουν οι νέοι είτε προς την 

κατεύθυνση της κατάκτησης της αρετής είτε προς 

την κατεύθυνση του καλύτερου δυνατού τρόπου 

ζωής, ούτε είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να έχει 

στόχο της την καλλιέργεια του νου περισσότερο ή τη 

διαμόρφωση ηθικού χαρακτήρα· και αν ξεκινήσουμε 

από την εκπαίδευση που παρέχεται σήμερα η έρευνά 

μας θα βρεθεί αντιμέτωπη με μεγάλη σύγχυση καθώς 

δεν είναι φανερό αν η παιδεία πρέπει να προσφέρει  

αυτά που είναι χρήσιμα για τη ζωή ή αυτά που 

οδηγούν στην αρετή ή αυτά που απλώς προάγουν τη 

γνώση (όλες αυτές βέβαια οι απόψεις έχουν βρει 

κάποιους υποστηρικτές)· και ούτε υπάρχει καμιά 

απολύτως συμφωνία για το ποιες σπουδές οδηγούν 

στην αρετή (γιατί κατ’ αρχήν δεν έχουν την ίδια ιδέα 

για την αρετή όλοι αυτοί που την τιμούν, επομένως 

εύλογα υποστηρίζουν διαφορετικές γνώμες και ως 

προς την άσκησή της).   

 

Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι (τα παιδιά) πρέπει να 

διδάσκονται από τα χρήσιμα τα πιο απαραίτητα (που 

είναι πρακτικής ανάγκης)· ότι δεν (πρέπει να 

διδάσκονται) όλα δεδομένου ότι οι ασχολίες 

διακρίνονται σ’ αυτές που ταιριάζουν και σ’ αυτές 

που δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους ανθρώπους, και 

(είναι ξεκάθαρο) ότι από τα χρήσιμα πράγματα τα 

παιδιά πρέπει να μαθαίνουν όσα δεν κάνουν αυτόν 

που τα μαθαίνει «βάναυσο». Πρέπει όμως να 

θεωρούμε ευτελή κάθε ασχολία, τέχνη ή μάθηση που 

κάνουν το σώμα ή το μυαλό των ελεύθερων 

ανθρώπων άχρηστο για την άσκηση και τις πράξεις 

της αρετής. 
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Ερμηνευτικά σχόλια 

 

νομοθετητέον περὶ παιδείας... κοινὴν ποιητέον: Για τον Αριστοτέλη κάθε 

πολίτευμα διαμορφώνεται και συντηρείται από το ιδιαίτερο ήθος των πολιτών 

του. Αποστολή του κράτους είναι να καλλιεργεί αυτό το ήθος με την 

εκπαίδευση, η οποία γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, πρέπει να παρέχεται απ’ την 

πολιτεία και όχι από τους γονείς και να είναι ίδια για όλους τους πολίτες . 

Κανένας πολίτης δεν ανήκει στον εαυτό του· όλοι ανήκουν στο κράτος, και το 

κράτος πρέπει να φροντίζει για καθένα από τα μέρη του
53

. Η σπουδαιότερη 

υπόθεση της πόλης είναι η προσεκτικά σχεδιασμένη αγωγή της νεολαίας. Αν 

η αγωγή της νεολαίας αφεθεί στην ιδιωτική πρωτοβουλία, οι πολίτες 

διασπώνται. Το κράτος πρέπει να φροντίζει οπωσδήποτε για τη δημόσια 

ηθική· όποιος την έχει συνηθίσει από παιδί θα την υπομείνει ατάραχος
54

. Για 

μια ακόμη φορά υπάρχει αλληλεξάρτηση ηθικής και πολιτικής . Είναι επίσης 

σημαντικό ότι υποστηρίζει τη δημόσια εκπαίδευση αιώνες πριν από το 

γαλλικό διαφωτισμό και τη στιγμή που η ιδιωτική εκπαίδευση στην εποχή του 

ήταν πολύ ανεπτυγμένη
55

. Βέβαια, όλες αυτές οι σκέψεις εμπεριέχονται στις 

κρίσεις γύρω από το θέμα του ιδεώδους πολιτεύματος.  

 

τίς ἔσται … παιδεύεσθαι: Με την ερώτηση τίς ἔσται ἡ παιδεία θέτει την 

ουσία του προβλήματος, ενώ με την ερώτηση πῶς χρή παιδεύεσθαι την 

αξιολογική του βάση. Τέλος της παιδείας είναι το εὖ ζῆν, όπου οδηγείται ο 

πολίτης που έχει ασκηθεί με ευθύνη της πολιτείας στην αρετή
56

. 

 

ἀμφισβητεῖται … οὐ γὰρ ταυτά πάντες : Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στις 

διαφορετικές απόψεις σχετικά με τον στόχο και το περιεχόμενο της παιδείας. 

Πιο συγκεκριμένα οι άνθρωποι διαφωνούν για το αν οι νέοι είναι καλό να 

εκπαιδεύονται με σκοπό την κατάκτηση της αρετής και του άριστου βίου και 

αν πρέπει να αποβλέπουν με την παιδεία στην πνευματική καλλιέργεια ή 

στη διάπλαση ήθους. Έτσι, άλλοι υποστηρίζουν ότι η παιδεία πρέπει να 

στοχεύει: 
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 πρὸς ἀρετήν: Η αρετή αναφέρεται και στο καθαρά λογικό μέρος της 

ψυχής (διανοητικές αρετές) και σε ενέργειες της βούλησης, που 

ελέγχονται όμως από τη λογική, αλλά  γεννιούνται με τον εθισμό (ηθικές 

αρετές). Η αρετή αποτελεί τη βάση του «αἱρετωτέρου βίου».  

 πρὸς τὸν βίον τὸν ἄριστον: Ο άριστος βίος απασχόλησε τον Αριστοτέλη 

στα τρία πρώτα κεφάλαια του έβδομου βιβλίου των Πολιτικών και 

οπωσδήποτε στα Ηθικά Νικομάχεια. Εννοεί μάλλον τον άριστο βίο που 

προβάλλει κάθε πολιτική κοινωνία στα μέλη της ως «αἱρετώτερον βίον» 

(=προτιμότερο βίο). Στο σύνολο των αριστοτελικών αναφορών η αρετή 

αποτελεί την προϋπόθεση του «αἱρετωτέρου βίου», όπως φαίνεται και στα 

Ηθικά Νικομάχεια (1172a24). Επιπλέον, χρειάζεται να αναγνωρίσουμε ένα 

πλάτος στην έννοια της αρετής, σύμφωνα με το οποίο π.χ. οι Σπαρτιάτες 

ταύτιζαν το περιεχόμενο της αρετής με την πολεμική ανδρεία και κατά 

συνέπεια ο βίος που θεμελιώνεται στην πολεμική ανδρεία ήταν ο άριστος 

γι’ αυτούς. Γίνεται σαφές ότι ο άριστος βίος συνδέεται με το άριστο 

πολίτευμα. Άριστη πολιτεία είναι εκείνη που εξασφαλίζει τον 

«αἱρετώτατον βίον», την άριστη ζωή για το άτομο και το σύνολο 

συγχρόνως. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει ένας και μοναδικός άριστος 

βίος, αλλά τόσοι όσα και τα πολιτεύματα . 

 Σύμφωνα πάλι με μελετητές, ο άριστος βίος ανήκει στο «λόγον ἔχον», 

το θεωρητικό και ανώτερο μέρος της ψυχής. Μάλιστα, σε παρακάτω 

απόσπασμα των Πολιτικών (Πολιτικά 1340 a 5 κ.ε.) ο Αριστοτέλης θεωρεί 

ότι ένα παιδευτικό αγαθό όχι μόνον ευχάριστο και διασκεδαστικό, αλλά 

χρήσιμο και για ηθικούς σκοπούς και για τη διαμόρφωση του άριστου βίου 

είναι η μουσική. Ως παραδείγματα αναφέρει τη χρήση των λατρευτικών 

ασμάτων στις γιορτές, όπου οι συμμετέχοντες αρχικά διεγείρονται στο 

άκουσμα της γεμάτης πάθος μουσικής και στη συνέχεια πάλι ηρεμούν με 

τα ιερά τραγούδια που ακολουθούν σαν να βρήκαν ίαση και καθαρμό, 

δηλαδή ψυχική ανακούφιση, η οποία συνδέεται με απόλαυση.  

Επίσης, άλλοι υποστηρίζουν ότι η παιδεία πρέπει να στοχεύει:  

 πρὸς τὴν διάνοιαν: Ορισμένοι θεωρούν ότι η παιδεία έχει νόημα ως 

άσκηση του νου, ως μαθητεία μόνο του πνεύματος.  
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 πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος: Από την άλλη η διαμόρφωση ηθικού 

χαρακτήρα αποτελεί και αυτή κύριο διακύβευμα της παιδείας, το οποίο 

έχει υποστηρικτές, αλλά και αρνητές.  

 

ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν… ἄσκησιν αὐτῆς : Ο ρεαλιστικός και εμπειρικός 

χαρακτήρας της αριστοτελικής σκέψης φαίνεται και στη διαπίστωση ότι η 

έρευνα για την παιδεία δεν διευκολύνεται από την παρατήρηση της τότε 

παρεχόμενης εκπαίδευσης. Κρίνει, λοιπόν, ο Αριστοτέλης ότι η απουσία 

νομικού πλαισίου για την εκπαίδευση και ο ιδιωτικός της χαρακτήρας 

προσανατολίζουν τους ανθρώπους σε ανόμοιες επιλογές παιδείας με πολιτικές 

βέβαια επιπτώσεις στην ενότητα και στην ευδαιμονία της πόλης. Διακρίνει 

στην εποχή του και μας παραδίδει τρεις τύπους παιδείας:  

 ό,τι είναι χρήσιμο και πρακτικό για τη ζωή (ωφελιμιστική παιδεία) 

 ό,τι οδηγεί στην αρετή (ηθοπλαστική παιδεία) 

 πιο «περιττά» πράγματα, όπως η μουσική και η γεωμετρία  

(γνωσιοκεντρική/νοησιαρχική παιδεία) 

 

Πού οφείλονται αυτές οι διαφοροποιήσεις; μα στον σκοπό της πολιτείας . Ο 

Αριστοτέλης δεν απομονώνει την πολιτειακή τάξη από τον τρόπο ζωής και 

την παιδεία που προϋποθέτει τη διατήρησή της. Για να ακολουθηθεί ο τρόπος 

ζωής που ταιριάζει στο κάθε πολίτευμα, πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη 

μορφή παιδείας, που ποικίλλει ανάλογα με τους σκοπούς της κάθε πολιτείας.  

Κανένας τύπος παιδείας από αυτούς δεν ικανοποιεί απόλυτα τον Αριστοτέλη, 

γιατί ο κάθε τύπος από μόνος του δεν είναι σε θέση να προσφέρει όλα εκείνα 

τα γνωρίσματα που απαιτούνται για τη συγκρότηση της προσωπικότητας του 

σπουδαίου πολίτη και πολιτικού. Μας παραδίδει ο Αριστοτέλης τον 

προβληματισμό που είχε ανακύψει για τις τρεις κατευθύνσεις της παιδείας: 

κατάρτιση για βιοπορισμό, ή διάπλαση ενάρετου χαρακτήρα, ή καθαρή 

μόρφωση. 

 

τῆς ἐμποδὼν παιδείας:  Πρόκειται για την παιδεία που ίσχυε την εποχή του 

Αριστοτέλη. (βλ. και σχόλιο σχολικού βιβλίου). Η ανάγνωση μαζί  με την 

γραφή, και το σχέδιο είναι απλώς γνώσεις, δεξιότητες χρήσιμες για τη ζωή. 
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Σκοπός της γυμναστικής είναι η καλλιέργεια της ανδρείας, γιατί όλοι οι 

πολίτες με τη γυμναστική συνηθίζουν να διακινδυνεύουν. Σκοπός εξάλλου της 

μουσικής είναι να προάγει την πνευματική καλλιέργεια και μόρφωση, να 

χαρίζει ανάπαυση και χαλάρωση ή διασκέδαση γενικά και να προσφέρει 

στους μορφωμένους ανθρώπους πιο εκλεπτυσμένη απόλαυση.  

 

περὶ τῶν πρὸς ἀρετὴν … ὁμολογούμενον : Ο Αριστοτέλης έχει ήδη 

υποστηρίξει ότι η αρετή των πολιτών δεν είναι προϊόν της τύχης, ούτε κάτι 

που βρίσκεται έξω απ’ την πολιτεία· αντίθετα, βρίσκεται μέσα στην πολιτεία 

και καλλιεργείται με την παιδεία. Αρετή είναι για τον Αριστοτέλη ορθή 

ενέργεια του ανθρώπου, η οποία τον οδηγεί στην πραγμάτωση της φύσης του. 

Ενώ όμως για τον Αριστοτέλη το θέμα αυτό είναι ξεκαθαρισμένο, άλλοι 

διαφωνούν μ’ αποτέλεσμα να εμφανίζονται διχογνωμίες . 

 

 ὅτι … δεῖ…: Ως συνήθως ο Αριστοτέλης ακολουθεί τη μέση οδό. Δεν πρέπει 

να παραμελούμε το χρήσιμο· η ανάγνωση, η γραφή και το σχέδιο είναι 

γνώσεις και ικανότητες που τις χρειαζόμαστε στις συναλλαγές όσο και στην 

άσκηση του δημόσιου καθήκοντος. Το χρήσιμο, όμως, είναι μόνο το μέσο για 

το σκοπό· δεν αρμόζει σε ελεύθερους ανθρώπους να αναζητούν παντού τη 

χρησιμότητα. Πρέπει να φροντίζουμε τα παιδιά να μη μαθαίνουν πράγματα 

που θα τους κάνουν ευτελείς και τιποτένιους
57

. 

 

Βάναυσον δ’ ἔργον … τὸ σῶμα τῶν ἐλευθέρων ἤ τὴν διάνοιαν : Εφόσον η 

παιδεία θα αποβλέπει στο να καταστήσει τους πολίτες ελεύθερους και 

ευγενείς, δεν είναι δυνατόν η κάθε επιμέρους γνώση ή άσκηση να θεωρείται 

ως αυτοσκοπός, γιατί κάτι τέτοιο θα οδηγούσε σε ανεπίτρεπτη μονομέρεια. 

Γενικά πρέπει να διακρίνουμε τις ελεύθερες από τις ανελεύθερες 

ενασχολήσεις. Οι τελευταίες καθιστούν τον ελεύθερο άνθρωπο ανίκανο να 

εκπληρώσει τις απαιτήσεις της αρετής. Περιορίζουν και υποβαθμίζουν τη 

σκέψη μας. Η διδασκαλία πρέπει να μην υπερβαίνει ορισμένα όρια· δεν 

πρέπει να την χαρακτηρίζει υπερβολικός ζήλος.  Από τα παραπάνω, λοιπόν, 

προκύπτει ότι οι χρήσιμες γνώσεις είναι απαραίτητες, αλλά δεν πρέπει να 
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αποτελούν αυτοσκοπό. Ο χαρακτήρας της παιδείας, κατά τον Αριστοτέλη, 

πρέπει να είναι κυρίως ηθοπλαστικός και να στοχεύει τόσο στη διαμόρφωση 

του σώματος όσο και του πνεύματος του ελεύθερου ανθρώπου.  

Ειδικότερα: 

1. Ο Αριστοτέλης στην ενότητα αυτή δίνει τα όρια ανάμεσα στη γνώση που 

προάγει συνολικά τον άνθρωπο και σε εκείνη που τον «υποδουλώνει» από 

μία άποψη. Φαίνεται ότι δεν αποδοκιμάζει απολύτως καμιά διάσταση 

γνώσης (χρήσιμη, αναγκαία, επιστημονική και ηθοπλαστική), απορρίπτει 

όμως τη μονοδιαστατικότητα της παρεχόμενης γνώσης και μάλιστα  της 

πρακτικά / επαγγελματικά προσανατολισμένης. Προβάλλει ένα πρότυπο 

γνώσης που συνθέτει τη χρησιμότητα, την αναγκαιότητα, την 

επιστημονική αλήθεια με κυρίαρχο τον ηθοπλαστικό προσανατολισμό. Στο 

παιδευτικό πρόγραμμα του Αριστοτέλη έχει θέση και το χρήσιμο και η 

ελεύθερη απασχόληση και η επιστημοσύνη, αποκλείεται όμως ό,τι θα έθιζε 

τον νέο στην ευτέλεια και την ποταπότητα (βάναυσον ἔργον).  

2. Βάναυσον δ’ ἔργον (< βαύναυσος από το βαῦνος < αὔω: η λέξη σήμαινε 

τον τεχνίτη, τον σιδηρουργό, που έμενε μόνιμα  στην πόλη και εργαζόταν 

εκεί. Οι τεχνίτες ήταν απαραίτητοι και πολύτιμοι για την πολιτεία, αλλά οι 

νομαδικοί και φιλοπόλεμοι λαοί τους περιφρονούσαν. Οι βάναυσοι ή το 

βάναυσον αναφέρονται στην τάξη των εργατών που ασκούν μηχανική και 

ταπεινή τέχνη). Φαίνεται ότι ο Αριστοτέλης διακρίνει τη γνώση από την 

κοινωνική λειτουργία της, από την άποψη ότι η γνώση που οδηγεί σε 

επαγγελματική εξειδίκευση στο πλαίσιο του κοινωνικού καταμερισμού της 

εργασίας δεν αναιρεί τον αλλοτριωτικό χαρακτήρα της μισθωτής εργασίας , 

γιατί ο άνθρωπος «εμπορευματοποιεί» την επαγγελματική γνώση του, 

δηλαδή ένα ποιοτικό γνώρισμα της ύπαρξής του, και το υποτάσσει στη 

βούληση του άλλου. Αυτό δεν μπορεί όμως να είναι έργο παιδείας που 

ταιριάζει σε πολίτη, δηλαδή σε άνθρωπο ελεύθερο και αγαθό που υπηρετεί 

συνειδητά την πόλη. 
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 Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για 

εκπαίδευση πολιτών που αποτελούν μέρη του κράτους. Έτσι εξηγείται τόσο η 

ομοιομορφία της παιδείας, όσο και το γεγονός ότι έχει κυρίως ηθικό 

χαρακτήρα και όχι πρακτικό. Ο Αριστοτέλης αναγνωρίζοντας στο κράτος ένα 

άμεσα ηθικοπλαστικό ρόλο και όχι απλώς ένα ρόλο εξάλειψης πιθανών 

εμποδίων για την ευζωία των πολιτών, είναι φυσικό να δίνει στην ηθική 

διαπαιδαγώγηση μεγαλύτερη έμφαση απ’ ό,τι συνηθίζουμε σήμερα. Ασφαλώς 

πιστεύουμε και εμείς ότι τα εκπαιδευτικά και τα μαθήματα ασκούν ηθική 

επιρροή, αλλά θεωρούμε την επίδρασή τους λιγότερο άμεση, και μάλιστα 

πιστεύουμε ότι όσο λιγότερο τονίζεται και προβάλλεται αυτός ο σκοπός, τόσο 

πιθανότερη είναι η θετική επίδρασή τους
58

. 

 

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις 

 

1. Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει τον δημόσιο ή ιδιωτικό χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης της εποχής του; Από ποια σημεία του κειμένου φαίνεται 

αυτό; (πρ) 

2. Ποιες απόψεις του Αριστοτέλη για τη διαμόρφωση του ηθικού χαρακτήρα 

του ανθρώπου διακρίνετε στο κείμενο;  (πρ) 

3. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η πολιτεία οφείλει να επιδιώκει για τους νέους 

της την αρετή με σκοπό να διαμορφώσει ηθικά τον χαρακτήρα τους. Ποιες 

δυσκολίες περιγράφει για την επίτευξη αυτού του σκοπού;  (γρ) 
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 Ross W., ό.π., σ. 384 



ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΑ» 

Ι.Π.Αμπελάς, Δρ Φιλοσοφίας – Φιλόλογος  

  

 59 

Λεξιλογικές ασκήσεις 

 

1. Να σχηματίσετε ρήματα και ουσιαστικά ή επίθετα (στην αρχαία ελληνική) 

συγγενή ετυμολογικά προς τις επόμενες λέξεις του κειμένου και να τις  

γράψετε στον πίνακα που ακολουθεί  (Ενότητα 16
η
)

   

 

Λέξεις Ρήματα Ουσιαστικά - Επίθετα 

ἀρχῆς   

κρίσεως   

πολίτης   

δοῦλοι   

δικαίων   

συμβόλων   

 

2. Να βρείτε μέσα από το κείμενο ή να σχηματίσετε, όπου δεν υπάρχουν, τα 

αντώνυμα των φράσεων που ακολουθούν (Ενότητα 20
η
): 

δῆλον, φανερόν: 

τά χρήσιμα πρός τόν βίον: 

τά τείνοντα πρός ἀρετήν: 

ἐλευθερίων: 

ταραχώδης: 

διῃρημένον: 

πάντες:  

τὸν βίον τὸν ἄριστον: 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΘΕΜΑΤΑ 

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  
∆ʹ ΤΑΞΗΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ  ΛΥΚΕΙΟΥ 
∆ΕΥΤΕΡΑ  29 ΜΑΪΟΥ 2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ  ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : 
ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 
 
 

∆Ι∆ΑΓΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Αριστοτέλους  Πολιτικά  (Γ1,  1 -2 ,  3 -4 /6 /12)  
 

Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι , καὶ τίς ἑκάστη καὶ ποία 

τις, σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν, τί ποτέ ἐστιν ἡ 

πόλις . Νῦν γὰρ ἀμφισβητοῦσιν, οἱ μὲν φάσκοντες τὴν πόλιν 

πεπραχέναι  τὴν πρᾶξιν, οἱ δ ’ οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ τὴν ὀλιγαρχίαν 

ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ νομοθέτου πᾶσαν 

ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν οὖσαν περὶ πόλιν, ἡ δὲ πολιτεία τῶν 

τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις τις . Ἐπεὶ δ ’ ἡ πόλις τῶν 

συγκειμένων, καθάπερ ἄλλο τι τῶν ὅλων μὲν συνεστώτων δ ’ ἐκ 

πολλῶν μορίων, δῆλον ὅτι πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ 

πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν . Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην 

καὶ τίς ὁ πολίτης ἐστὶ σκεπτέον . Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 

ἀμφισβητεῖται πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες 

εἶναι πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν  ἐν 

ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης . 

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ 

μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι τῆς οἰκήσεως), οὐδ ’ οἱ τῶν 

δικαίων μετέχοντες οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ 

δικάζεσθαι (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων 



ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

κοινωνοῦσιν) · . . . πολίτης δ ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων ὁρίζεται 

μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως και ἀρχῆς . . . . Τίς μὲν οὖν ἐστιν ὁ 

πολίτης, ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς 

βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς, πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης τῆς 

πόλεως , πόλιν δὲ τὸ τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς 

αὐτάρκειαν ζωῆς, ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν . 

Α .  Από  το  παραπάνω  κείμενο  να  μεταφράσετε  στο  
τετράδιό  σας  το  απόσπασμα :  «Καὶ γὰρ ὁ πολίτης 
ἀμφισβητεῖται . . .  ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν» .   

Μονάδες  10 
 

Β .  Να  απαντήσετε  στα  παρακάτω :  
 

Β1. «Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι ... οὐκ ἔστι 
πολίτης» : 
Σύμφωνα  με  το  σχολικό  βιβλίο ,  στην  παραπάνω  
ενότητα  «η  διερεύνηση  του  θέματος  γίνεται  με  
την αναλυτική μέθοδο». Ποια είναι η επιχειρηματολογία 
του Αριστοτέλη, η οποία δικαιολογεί την παραπάνω 
άποψη; 

Μονάδες  10 

Β2. Με  βάση  το  κείμενο  που  σας  δόθηκε ,  να  
αναφέρετε  και  να  σχολιάσετε  τα  κριτήρια  με  τα  
οποία  ο  Αριστοτέλης  ορίζει  την  έννοια  του  
πολίτη .  

Μονάδες  10 
 

Β3.  Αφού  μελετήσετε  το  παρακάτω  μεταφρασμένο  
κείμενο ,  να  αιτιολογήσετε  τη  θέση  του  
Αριστοτέλη :  «ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι πλῆθός ἐστιν». 

 
 
 
 



ΑΡΧΗ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 3ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

 Ο  άνθρωπος  που  δεν  μπορεί  να  ζει  μαζί  με  άλλους  σε  

κοινότητα ,  ο  άνθρωπος  που  λόγω  αυτάρκειας  αισθάνεται  

πως  δεν  του  λείπει  τίποτε ,  αυτός  ο  άνθρωπος  δεν  

αποτελεί  με  κανέναν  τρόπο  μέρος  της  πόλης  – ένας  

τέτοιος  όμως  άνθρωπος  είναι ,  τότε ,  ή  ζώο  ή  θεός .  

(Αριστοτέλους  Πολιτικά  Α2,  13)  
 

Μονάδες  10 
 

Β4.  Γιατί  κατά τον Αριστοτέλη η ηθική φιλοσοφία είναι 
μέρος της πολιτικής φιλοσοφίας ;   

Μονάδες  10  
 

Β5.  πεπραχέναι ,  συνεστώτων ,  καλεῖν ,  σκεπτέον ,  
μετέχοντες :  Να  γράψετε  στο  τετράδιό  σας  δύο  
σύνθετα  ομόρριζα ,  της  αρχαίας  ή  της  νέας  
ελληνικής ,  για  καθεμιά  από  τις  παραπάνω  λέξεις .  

Μονάδες  10  
 

 

Γ .  Α∆Ι∆ΑΚΤΟ  ΚΕΙΜΕΝΟ  
 

Ισοκράτους  Εὐαγόρας  §6  
 

 Νῦν δὲ τίς οὐκ ἂν ἀθυμήσειεν, ὅταν ὁρᾷ τοὺς μὲν περὶ 

τὰ Τρωϊκὰ καὶ τοὺς ἐπέκεινα γενομένους ὑμνουμένους καὶ 

τραγῳδουμένους, αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ ’ ἂν ὑπερβάλλῃ τὰς 

ἐκείνων ἀρετάς, μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωθησόμενον; 

Τούτων δ ’ αἴτιος ὁ φθόνος, ᾧ τοῦτο μόνον ἀγαθὸν  

πρόσεστιν, ὅτι μέγιστον κακὸν τοῖς ἔχουσίν ἐστιν . Οὕτω γάρ 

τινες δυσκόλως πεφύκασιν, ὥσθ’ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων 



ΑΡΧΗ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 4ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

ἀκούοιεν, οὓς οὐκ  ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, ἢ τούτων, ὑφ ’ ὧν εὖ 

πεπονθότες αὐτοὶ τυγχάνουσιν . 

      
αὑτὸν δὲ προειδῇ = ενώ ο ίδιος εκ των προτέρων γνωρίζει . 
 
Γ1. Να μεταφράσετε  στο τετράδιό σας το παραπάνω  

κείμενο .  
Μονάδες  20  

 

Γ2. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται 
για καθεμιά  από τις παρακάτω  λέξεις :  

 

τίς : τη γενική πληθυντικού. 
ὁρᾷ:  το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου β΄ 

της ίδιας φωνής. 
ὑπερβάλλῃ : το β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής 

αορίστου β΄ της ίδιας φωνής. 
ἀξιωθησόμενον: τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους. 

ᾧ: την αιτιατική πληθυντικού του θηλυκού 
γένους.  

μέγιστον: τη δοτική πληθυντικού στο συγκριτικό 
βαθμό. 

ἀκούοιεν: το β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής 
παρακειμένου της ίδιας φωνής. 

γεγόνασι:  το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου και της 
ίδιας φωνής. 

πεπονθότες:  το απαρέμφατο ενεστώτα. 
τυγχάνουσιν:  το γ΄ ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα. 

Μονάδες 10 
 

Γ3. α. ὁρᾷ : Να γράψετε την πρόταση στην οποία ανήκει το 
παραπάνω ρήμα, να την αναγνωρίσετε ως προς το 
είδος της και να δικαιολογήσετε την έγκλιση εκφοράς 
της. 

Μονάδες  3  
 
 



ΑΡΧΗ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
∆΄ ΤΑΞΗ  

 

ΤΕΛΟΣ 5ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 

Γ3. β. Να αναγνωρίσετε συντακτικώς τα παρακάτω : 
  ὑμνουμένους , ἐπαίνων, κακὸν, τινες, ἥδιον, οὓς, 

ὑφ ’  ὧν. 
Μονάδες  7  

 
 

 

 

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

 

1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά 
(ημερομηνία, κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). ∆εν θα 
μεταφέρετε στο τετράδιο τα κείμενα και τις ερωτήσεις .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν .  

 ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση . 
Κατά την αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το 
τετράδιο και το φωτοαντίγραφο .  

3. Να μεταφράσετε ό,τι σας ζητείται από το διδαγμένο 
κείμενο και ολόκληρο το αδίδακτο . 

4. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλες τις ερωτήσεις . 

5. Κάθε τεκμηριωμένη απάντηση είναι αποδεκτή . 

6. ∆ιάρκεια εξέτασης : τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 
φωτοαντιγράφων . 

7. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μία (1) ώρα μετά την έναρξη 
της εξέτασης . 

 

ΤΥΧΗι ΑΓΑΘΗι 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 

 



ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010 

ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ  
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  

ΣΥΝΟΛΟ  ΣΕΛΙ∆ΩΝ :  ΤΕΣΣΕΡΙΣ  (4) 
 

1. ∆ιδαγμένο κείμενο από το πρωτότυπο 
Ἀριστοτέλους  Πολιτικά (Γ 1, 1-4/6/12) 

 
Τῷ περὶ πολιτείας ἐπισκοποῦντι , καὶ τίς ἑκάστη καὶ  

ποία τις , σχεδὸν πρώτη σκέψις περὶ πόλεως ἰδεῖν , τί ποτέ 
ἐστιν ἡ πόλις . Νῦν γάρ ἀμφισβητοῦσιν , οἱ μὲν φάσκοντες  
τὴν πόλιν πεπραχέναι  τὴν πρᾶξιν , οἱ δ ’  οὐ τὴν πόλιν ἀλλὰ 
τὴν ὀλιγαρχίαν  ἢ τὸν τύραννον· τοῦ δὲ πολιτικοῦ καὶ τοῦ 
νομοθέτου πᾶσαν ὁρῶμεν τὴν πραγματείαν  οὖσαν περὶ  
πόλιν , ἡ δὲ πολιτεία τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις  
τις .  Ἐπεὶ δ ’  ἡ πόλις τῶν συγκειμένων , καθάπερ ἄλλο τι τῶν 
ὅλων μὲν συνεστώτων  δ ’  ἐκ πολλῶν μορίων , δῆλον ὅτι 
πρότερον ὁ πολίτης ζητητέος· ἡ γὰρ πόλις πολιτῶν τι  
πλῆθός ἐστιν . Ὥστε τίνα χρὴ καλεῖν πολίτην καὶ τίς ὁ 
πολίτης ἐστὶ σκεπτέον .  Καὶ γὰρ ὁ πολίτης  ἀμφισβητεῖται  
πολλάκις· οὐ γὰρ τὸν αὐτὸν ὁμολογοῦσι πάντες  εἶναι 
πολίτην· ἔστι γάρ τις ὃς ἐν δημοκρατίᾳ πολίτης ὢν ἐν 
ὀλιγαρχίᾳ πολλάκις οὐκ ἔστι πολίτης .  

Ὁ πολίτης οὐ τῷ οἰκεῖν που πολίτης ἐστίν (καὶ γὰρ 
μέτοικοι καὶ δοῦλοι κοινωνοῦσι  τῆς οἰκήσεως), οὐδ ’  οἱ τῶν 
δικαίων μετέχοντες  οὕτως ὥστε καὶ δίκην ὑπέχειν καὶ  
δικάζεσθαι  (τοῦτο γὰρ ὑπάρχει καὶ τοῖς ἀπὸ συμβόλων 
κοινωνοῦσιν)· . . .  πολίτης δ ’  ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν ἄλλων  
ὁρίζεται  μᾶλλον ἢ τῷ μετέχειν κρίσεως  καὶ ἀρχῆς .  . . .  Τίς 
μὲν οὖν ἐστιν ὁ πολίτης , ἐκ τούτων φανερόν· ᾧ γὰρ 
ἐξουσία κοινωνεῖν  ἀρχῆς βουλευτικῆς καὶ κριτικῆς ,  
πολίτην ἤδη λέγομεν εἶναι ταύτης  τῆς πόλεως , πόλιν δὲ τὸ  
τῶν τοιούτων πλῆθος ἱκανὸν πρὸς αὐτάρκειαν ζωῆς , ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν .  
 

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 4 ΣΕΛΙ∆ΕΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ 

      http://edu.klimaka.gr

http://edu.klimaka.gr


ΑΡΧΗ 2ΗΣ ΣΕΛΙ∆ΑΣ 
  

 

Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε στη νέα 
ελληνική γλώσσα το απόσπασμα: «Ὥστε τίνα χρὴ ... ὡς 
ἁπλῶς εἰπεῖν». 

Μονάδες 10 
 

Β1. «ἡ δὲ πολιτεία  τῶν τὴν πόλιν οἰκούντων ἐστὶ τάξις 
τις»: να σχολιάσετε τη φράση του Αριστοτέλη με βάση το 
κείμενο που σας δόθηκε. 

Μονάδες 10 
 

Β2. Πώς τεκμηριώνει ο Αριστοτέλης τη θέση «καὶ γὰρ ὁ πολίτης  
ἀμφισβητεῖται  πολλάκις» στο  κείμενο  που σας  δόθηκε; 

Μονάδες 10 
 

Β3. Λαμβάνοντας υπόψη τη φράση του κειμένου «πρὸς 
αὐτάρκειαν  ζωῆς» και το παρακάτω  μεταφρασμένο  
κείμενο , να παρουσιάσετε  την αριστοτελική  αντίληψη 
για την αυτάρκεια .  

 

Ἀριστοτέλους  Πολιτικά (Α 2, 5-6) 
 

  Η κοινωνική οντότητα που προήλθε από τη 
συνένωση περισσότερων  χωριών είναι η πόλη , μια  
κοινωνική  οντότητα τέλεια , που μπορούμε να πούμε 
ότι πέτυχε τελικά την ύψιστη αυτάρκεια·  
συγκροτήθηκε για να διασφαλίζει  τη ζωή , στην 
πραγματικότητα  όμως υπάρχει  για να εξασφαλίζει  την 
καλή ζωή .  Η πόλη , επομένως , είναι κάτι  που ήρθε 
στην ύπαρξη εκ φύσεως , όπως ακριβώς και οι πρώτες  
κοινωνικές  οντότητες , αφού αυτή είναι το τέλος 
εκείνων  κι αφού αυτό που λέμε φύση ενός πράγματος 
δεν είναι παρά  η μορφή που αυτό έχει κατά τη στιγμή 
της τελείωσης , της ολοκλήρωσής του :  αυτό δεν λέμε , 
πράγματι , πως είναι τελικά η φύση του κάθε 
πράγματος , π .χ .  του ανθρώπου , του αλόγου ή του 
σπιτιού, η μορφή δηλαδή που το κάθε πράγμα έχει  
όταν ολοκληρωθεί η εξελικτική  του πορεία ;  Επίσης :  Ο 
τελικός λόγος για τον οποίο υπάρχει  ένα πράγμα 
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είναι κάτι το έξοχο , και η αυτάρκεια  είναι τελικός 
στόχος και , άρα , κάτι το έξοχο .  

Μονάδες 10 
Β4. Πώς εξηγείται  η στάση του Αριστοτέλη να ασκεί  

αυστηρή κριτική στις απόψεις  των άλλων σχολών και 
των εκπροσώπων  τους ;  

Μονάδες 10 

Β5. Να γράψετε δύο ομόρριζες λέξεις της νέας ελληνικής 
γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου : ὁρῶμεν, μορίων, οἰκεῖν, 
μετέχειν, ἱκανόν . 

Μονάδες 10 
2. Αδίδακτο  κείμενο 

Ἰσοκράτους Παναθηναϊκός  130-131 (να΄)  
 

 Περὶ δὲ τῶν  παραλαβόντων  τὴν τῆς πόλεως  διοίκησιν , 
ἣν ἐκεῖνος  [Θησεὺς] παρέδωκεν , οὐκ ἔχω , τίνας ἐπαίνους  
εἰπὼν ἀξίους ἂν εἴην εἰρηκὼς  τῆς ἐκείνων  διανοίας .  Οἵτινες  
ἄπειροι πολιτειῶν ὄντες , οὐ διήμαρτον αἱρούμενοι  τῆς ὑπὸ 
πάντων ἄν ὁμολογηθείσης  οὐ μόνον εἶναι κοινοτάτης καὶ 
δικαιοτάτης ἀλλὰ καὶ συμφορωτάτης ἅπασι  καὶ τοῖς 
χρωμένοις  ἡδίστης .  Κατεστήσαντο  γὰρ δημοκρατίαν οὐ τὴν 
εἰκῇ πολιτευομένην  καὶ νομίζουσαν τὴν μὲν ἀκολασίαν 
ἐλευθερίαν εἶναι , τὴν δ ’  ἐξουσίαν ὅ ,τι  βούλεταί  τις ποιεῖν 
εὐδαιμονίαν , ἀλλὰ τὴν τοῖς τοιούτοις μὲν ἐπιτιμῶσαν , 
ἀριστοκρατίᾳ δὲ χρωμένην .  
    

διαμαρτάνω :   αποτυγχάνω  
εἰκῇ :   χωρίς  σχέδιο ,  άσκοπα  
ἀριστοκρατία :  αξιοκρατία  
 

Γ1. Να μεταφράσετε στη νέα ελληνική γλώσσα το παραπάνω 
κείμενο. 

Μονάδες 20 
 

Γ2. Να γράψετε τον ζητούμενο τύπο για καθεμιά από τις 
παρακάτω λέξεις του κειμένου: 
παραλαβόντων:το β΄ ενικό πρόσωπο στην προστακτική του 

ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή.  
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διοίκησιν:  την κλητική του ενικού. 
ἥν:  την αιτιατική του πληθυντικού στο ίδιο γένος. 
τίνας:  την αιτιατική του ενικού στο ουδέτερο 

γένος. 
διανοίας:  τη δοτική του πληθυντικού. 
διήμαρτον: το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο στην 

οριστική του ενεστώτα στην ίδια φωνή . 
αἱρούμενοι: το β΄ ενικό πρόσωπο στην ευκτική του 

αορίστου β΄ στην ίδια φωνή. 
ἅπασι:  τη γενική πληθυντικού στο θηλυκό γένος. 
ἡδίστης: το επίρρημα στο θετικό βαθμό . 
ἐπιτιμῶσαν: το απαρέμφατο του ίδιου χρόνου στην 

ίδια φωνή . 
Μονάδες 10 

 

Γ3. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω 
λέξεων και φράσεων του κειμένου: τῆς πόλεως, ὄντες, ὑπὸ 
πάντων, ἐλευθερίαν, ἀριστοκρατίᾳ. 

Μονάδες 10 
  

Ο∆ΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνον τα προκαταρκτικά (ημερομηνία, 

κατεύθυνση, εξεταζόμενο μάθημα). Να μη μεταφέρετε στο τετράδιο τα 
κείμενα και τις ερωτήσεις.  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας στο επάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων, αμέσως μόλις σας παραδοθούν.  

3. ∆εν επιτρέπεται να γράψετε οποιαδήποτε άλλη σημείωση. Κατά την 
αποχώρησή σας, να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο και τα 
φωτοαντίγραφα. 

4. Να απαντήσετε σε όλα τα ζητούμενα. 
5. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή. 
6. ∆ιάρκεια εξέτασης: τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των φωτοαντιγράφων. 
7. Να γράψετε τις απαντήσεις σας μόνο με μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας 

και μόνον ανεξίτηλης μελάνης. 
8. Χρόνος δυνατής αποχώρησης: μία (1) ώρα μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων και  όχι  πριν  τις  17:00. 

ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ  ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ  ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ  

ΠΕΜΠΤΗ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ  2006 
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ  ΜΑΘΗΜΑ : 

ΑΡΧΑΙΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ∆ΩΝ : ΠΕΝΤΕ (5) 

 

∆ιδαγμένο κείμενο  
Αριστοτέλους Πολιτικά Θ΄ 2.1-4 

 

Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον περὶ παιδείας καὶ ταύτην 
κοινὴν ποιητέον, φανερόν· τίς δ ’ ἔσται ἡ παιδεία καὶ πῶς 
χρὴ παιδεύεσθαι, δεῖ μὴ λανθάνειν . Νῦν γὰρ ἀμφισβητεῖται 
περὶ τῶν ἔργων . Οὐ γὰρ ταὐτὰ πάντες ὑπολαμβάνουσι δεῖν 
μανθάνειν τοὺς νέους οὔτε πρὸς ἀρετὴν οὔτε πρὸς τὸν βίον 
τὸν ἄριστον, οὐδὲ φανερὸν  πότερον πρὸς τὴν διάνοιαν 
πρέπει μᾶλλον ἢ πρὸς τὸ τῆς ψυχῆς ἦθος· ἔκ τε τῆς ἐμποδὼν  
παιδείας ταραχώδης ἡ σκέψις καὶ δῆλον οὐδὲν πότερον 
ἀσκεῖν δεῖ τὰ χρήσιμα πρὸς τὸν βίον ἢ τὰ τείνοντα πρὸς 
ἀρετὴν ἢ τὰ περιττὰ (πάντα γὰρ εἴληφε ταῦτα  κριτάς τινας)· 
περί τε τῶν πρὸς ἀρετὴν οὐθέν ἐστιν ὁμολογούμενον (καὶ γὰρ 
τὴν ἀρετὴν οὐ τὴν αὐτὴν εὐθὺς πάντες τιμῶσιν, ὥστ’ εὐλόγως 
διαφέρονται καὶ πρὸς τὴν ἄσκησιν αὐτῆς). Ὅτι μὲν οὖν τὰ 
ἀναγκαῖα δεῖ διδάσκεσθαι τῶν χρησίμων, οὐκ ἄδηλον· ὅτι δὲ 
οὐ πάντα, διῃρημένων τῶν τε ἐλευθερίων ἔργων καὶ τῶν 
ἀνελευθερίων φανερόν, καὶ ὅτι τῶν τοιούτων δεῖ μετέχειν 
ὅσα τῶν χρησίμων ποιήσει τὸν μετέχοντα μὴ βάναυσον . 
Βάναυσον δ’ ἔργον εἶναι δεῖ τοῦτο νομίζειν καὶ τέχνην 
ταύτην καὶ μάθησιν, ὅσαι πρὸς τὰς χρήσεις καὶ τὰς πράξεις 
τὰς τῆς ἀρετῆς ἄχρηστον ἀπεργάζονται τὸ σῶμα τῶν 
ἐλευθέρων ἢ τὴν διάνοιαν . 

 
Α. Από το κείμενο που σας δίνεται, να μεταφράσετε 

στο τετράδιό σας το απόσπασμα : «ὅτι μέν οὖν 
νομοθετητέον … ἄσκησιν αὐτῆς». 

Μονάδες 10 
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Β. Να γράψετε στο τετράδιό σας τις απαντήσεις των 
παρακάτω ερωτήσεων : 
 

Β1. «τίς δ’ ἔσται ... ἄσκησιν αὐτῆς»: Ποια ερωτήματα 
θέτει ο Αριστοτέλης ως προς τους στόχους της 
παιδείας, και πώς ανταποκρίνεται σε αυτά η 
«ἐμποδών παιδεία» σύμφωνα με τα δεδομένα του 
κειμένου ; 

Μονάδες 10 
 

Β2. Ποια παιδεία θεωρείται κατά τον Αριστοτέλη 
αντάξια του ελεύθερου πολίτη, σύμφωνα με τα 
δεδομένα του κειμένου ; 

Μονάδες 10 
 

Β3. «Ὅτι μὲν οὖν νομοθετητέον ... ἄσκησιν αὐτῆς»: 
Με βάση το απόσπασμα του πρωτότυπου κειμένου 
και το μεταφρασμένο κείμενο που ακολουθεί να 
εξηγήσετε γιατί ο Αριστοτέλης θεωρεί επιτακτική 
την ανάγκη να ρυθμίσει ο νομοθέτης τα της 
παιδείας της πόλεως . 

 

Αριστοτέλους Πολιτικά Α2, 16 
 

[...] Ο άνθρωπος, από την άλλη, γεννιέται εφοδιασμένος από 
τη φύση με όπλα για να υπηρετήσει τη φρόνηση και την 
αρετή, που όμως μπορεί να τα χρησιμοποιήσει εξ ολοκλήρου 
και για αντίθετους σκοπούς . Γι’ αυτό ο δίχως αρετή 
άνθρωπος είναι από όλα τα όντα το πιο ανόσιο και το πιο 
άγριο, το χειρότερο από όλα στις ερωτικές απολαύσεις και 
στις απολαύσεις του φαγητού . Η δικαιοσύνη είναι στοιχείο 
συστατικό της πόλης· είναι αυτό που συγκρατεί την τάξη 
στην πολιτική κοινωνία . 

Μονάδες 10 
 
Β4. Ο Αριστοτέλης στο Λύκειο : Ποιες οι συνθήκες υπό 

τις οποίες εργάστηκε εκεί και ποιο το έργο που 
παρήγαγε την περίοδο αυτή; 

Μονάδες 10 
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Β5.  Να γράψετε δυο ομόρριζες λέξεις της αρχαίας ή της 
νέας ελληνικής γλώσσας, απλές ή σύνθετες, για 
καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
λανθάνειν, μανθάνειν, εἴληφε, διαφέρονται, 
νομίζειν. 

Μονάδες 10 
 

Γ. Αδίδακτο κείμενο  
Ξενοφώντος Συμπόσιον 2.10 

 
Καὶ ὁ Ἀντισθένης, Πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω 

γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ 
γυναικὶ  τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ καὶ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν 
ἐσομένων, χαλεπωτάτῃ ; 

Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι 
οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους 
κτωμένους . νομίζουσι γάρ, ἢν τοὺς τοιούτους δύνωνται 
κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι . κἀγὼ δὴ 
βουλόμενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην 
κέκτημαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε 
ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι . 

 
------------------------------------ 
ἱππικὸς = ικανός ιππέας 

 

Γ1.  Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας το κείμενο . 
Μονάδες 20 

 
Γ2.α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
 
ἔφη : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 

προστακτικής ενεστώτα . 
γιγνώσκων : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο 

οριστικής παρακειμένου στην ίδια 
φωνή . 
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ὁρῶ : το δεύτερο ενικό πρόσωπο 
παρατατικού στην ίδια φωνή. 

νομίζουσι : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο 
οριστικής μέλλοντα στην ίδια 
φωνή . 

κατέχειν : το τρίτο ενικό πρόσωπο 
υποτακτικής αορίστου β΄ στην ίδια 
φωνή . 

Μονάδες 5 
 
Γ2.β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά 

από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου : 
σὺ : τη δοτική πληθυντικού αριθμού του 

ίδιου προσώπου . 
γυναικὶ : την κλητική ενικού αριθμού . 
θυμοειδεῖς : την ονομαστική ενικού αριθμού του 

ουδετέρου γένους . 
ἵππους : τη δοτική ενικού αριθμού . 
ἅπασιν : τη γενική ενικού αριθμού του 

θηλυκού γένους . 
Μονάδες 5 

 
Γ3.α. Να προσδιορίσετε τη συντακτική θέση των 

παρακάτω λέξεων : 
  γυναικί, τῶν οὐσῶν, κτωμένους,  χρῆσθαι, εὖ, 

ἅπασιν. 
Μονάδες 6 

 
Γ3.β. «Ὅτι, ἔφη, ὁρῶ ... συνέσομαι»: Να βρεθούν οι 

υποθετικοί λόγοι του αποσπάσματος και να 
αναγνωριστεί το είδος τους .  

Μονάδες 4 
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Ο∆ΗΓΙΕΣ (για τους εξεταζομένους) 
1. Στο τετράδιο να γράψετε μόνο τα προκαταρκτικά  (ημερομηνία , 

κατεύθυνση , εξεταζόμενο  μάθημα). Να μην αντιγράψετε τα 
θέματα  στο τετράδιο .  

2. Να γράψετε το ονοματεπώνυμό  σας στο πάνω μέρος των 
φωτοαντιγράφων  αμέσως  μόλις σας παραδοθούν .  Καμιά άλλη 
σημείωση  δεν επιτρέπεται να γράψετε. 

 Κατά την αποχώρησή σας να παραδώσετε μαζί με το τετράδιο 
και τα φωτοαντίγραφα .  

3. Να απαντήσετε στο τετράδιό σας σε όλα τα θέματα .  
4. Κάθε απάντηση τεκμηριωμένη είναι αποδεκτή .  
5. ∆ιάρκεια  εξέτασης :  τρεις (3) ώρες μετά τη διανομή των 

φωτοαντιγράφων .  
6. Χρόνος δυνατής αποχώρησης : μετά τη 11.15΄ πρωινή .  
 

KΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ   
 

ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 
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