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 Ε ι σ α γ ω γ ή 

 

 

 Αν θελήσει κάποιος να ασχοληθεί με την έννοια της πολιτικής 

στην αρχαιότητα, θα πρέπει οπωσδήποτε να μελετήσει πρώτα, την 

ιδιότυπη αυτή οργάνωση συμβίωσης, που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν 

«πόλις». Είναι αλήθεια ότι ολόκληρη η πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη 

επηρεάζεται από αυτήν και την κατάστασή της. Αυτό επιβεβαιώνεται και 

από το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης, στις αναλύσεις του για τα 

πολιτεύματα, λαμβάνει υπόψη του τις «συναγωγές των νόμων και των 

πολιτειών»1, δείγμα των οποίων είναι και η Αθηναίων Πολιτεία2.  

 Η λέξη «πολιτική» ετυμολογικά προέρχεται μέσα από την ίδια της 

τη ρίζα: την πόλη. Το σύνολο δηλαδή των ανθρώπων που ζουν σε μια 

οργανωμένη κοινωνία και τις σχέσεις, που ρυθμίζουν τις ανάγκες, αλλά 

και τους σκοπούς τους. Στην ελληνική αρχαιότητα η έννοια της πολιτικής 

είχε πολύ στενή έννοια σε σχέση με σήμερα. Συγκεκριμένα, η πόλη- 

κράτος ισοδυναμούσε με μια ολοκληρωμένη κοινωνία στην οποία οι 

άνθρωποι μοιράζονταν τα πάντα. Ο άνθρωπος - πολίτης αυτής της 

κοινωνίας δεν ζει απλά μέσα στην κοινωνία, αλλά καλείται να 

συμμετέχει στα πολιτικά – κοινωνικά δρώμενα της πόλης του, ως 

αυτόνομο μέρος ενός μεγάλου ενεργού συνόλου3.  

 Οι όροι «πόλις» και «πολιτεία» δεν είναι όμως ταυτόσημοι. Ο 

Αριστοτέλης δίνει τον ορισμό της πολιτείας ως πολιτεύματος και μολονότι 

δηλώνει κατηγορηματικά ότι η πολιτεία είναι «η ψυχή της πόλεως», 

                                                           
1 Αριστοτέλη, Ηθικά Νικομάχεια, Κ, 10, 1181 b 10-30. 

2Α. Μπαγιόνας, Η εξέλιξη των πολιτευμάτων στα Πολιτικά του Αριστοτέλη, 

Αριστοτελικά, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη 1980, σ. 89. 

3 R. Mulgan, Aristotle’s Political Theory, Clarendon Press, Oxford 1977, σ. 13, 24. 
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πράγμα που δείχνει τη σημασία του σωστού πολιτεύματος για την 

υπόσταση της πόλεως, παραδέχεται ότι υποχρεωτικά η «πόλις» 

προϋποτίθεται. Επομένως, για να υπάρχει η έννοια της πολιτείας και του 

πολιτεύματος πρέπει να υπάρχει πρωτίστως η έννοια της πόλης. 

 Ωστόσο, ο Αριστοτέλης δεν αναλύει μόνο το καλύτερο και το πιο 

επιθυμητό πολίτευμα, αντίθετα, συνειδητοποιεί πως τα πολιτεύματα 

πρέπει να ρυθμίζονται ανάλογα με το χαρακτήρα και τις ανάγκες του 

λαού και, πως για διαφορετικές συνθήκες διαφορετικό είναι και το σωστό 

πολίτευμα. Αυτό συνεπάγεται με την άμεση εξάρτηση του πολιτεύματος 

με τον πολίτη – πολίτες. Το σωστό και επιτυχημένο πολίτευμα είναι αυτό 

που αντεπεξέρχεται απόλυτα στις ανάγκες της κοινωνίας4. 

 Ο Αριστοτέλης, ίσως από τους σημαντικότερους φιλοσόφους της 

αρχαιότητας, συνδυάζει τη φιλοσοφική αναζήτηση με την επιστημονική 

έρευνα και τα θεωρητικά του ενδιαφέροντα με την πρακτική ζωή. Αν και 

υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα, μπόρεσε ωστόσο να αναπτύξει μια 

προβληματική που τον απομακρύνει φανερά από τον αγαπημένο του 

δάσκαλο. Ο Αριστοτέλης σε αντίθεση με τον Πλάτωνα στρέφεται 

περισσότερο στον κόσμο της εμπειρίας παρά στον κόσμο της θεωρίας.  

 Αυτό βέβαια δεν συνεπάγεται ότι απορρίπτει τις ιδέες του 

δασκάλου του περί πολιτικής και πόλης. Συμμερίζεται τις βασικές 

κοινωνικές αξίες και ενστερνίζεται ως επί των πλείστων την ιδεολογία 

του Πλάτωνα. Αλλά, ο Αριστοτέλης ξεκινά την φιλοσοφία της πολιτικής 

από ένα εντελώς διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο, από μια 

εντελώς διαφορετική πολιτική βάση. Αυτό εξηγείται εύκολα αν λάβει 

κανείς υπόψη του το ιστορικό, πολιτικό και κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο 

οποίο αναπτύσσει τόσο τα επιστημονικά όσο και τα φιλοσοφικά του 

                                                           
4 Ε. Τσέλερ & Β. Νέστλε, Ιστορία της ελληνικής φιλοσοφίας, μτφρ. Χ. Θεοδωρίδης, 

Εστία, Αθήνα 1997, σ. 248. 
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ενδιαφέροντα, τα οποία είναι τελείως διαφορετικά από εκείνα του 

δασκάλου του, Πλάτωνα.  

 Ο Αθηναίος φιλόσοφος Πλάτωνας διαμορφώνει την πολιτική 

προβληματική του έχοντας ως υπόβαθρο το υπερένδοξο παρελθόν της 

Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Ο Αριστοτέλης, αντιθέτως, μεγαλώνει στο 

περιβάλλον της ανερχόμενης μακεδονικής δυναστείας και σπουδάζει και 

μορφώνεται στην Αθήνα, όπου θα περάσει τη ζωή του ως μέτοικος. 

Επομένως, το υπόβαθρο του για την διαμόρφωση της πολιτικής του 

προβληματικής είναι εντελώς διαφορετικό από αυτό του Πλάτωνα5.  

 Ο Αριστοτέλης, παρόλο που συμμερίζεται τις αριστοκρατικές και 

ολιγαρχικές ιδέες του δασκάλου του, φαίνεται να βρίσκεται πιο κοντά 

στην πραγματική πολιτική, κάτι που επιβεβαιώνεται από τις αναλύσεις 

του στο έργο του Πολιτικά. Ο Αριστοτέλης προσπαθεί, κατά κάποιο 

τρόπο, να κατανοήσει και να διαχειριστεί πολιτικά ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο κόσμο.   

Ενδιαφέρεται να κατανοήσει το πραγματικό περιεχόμενο της 

πολιτικής και τους όρους διατήρησης και φθοράς των πολιτευμάτων. Στην 

κατεύθυνση αυτή, και στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που διαμόρφωσε 

η μακεδονική ηγεμονία, αλλά και σε σχέση με το πολιτικό έργο του 

δασκάλου του Πλάτωνα, ο Αριστοτέλης θα διατυπώσει το ιδεώδες του 

άριστου πολιτεύματος μέσα από το έργο του Πολιτικά.  

Ο Αριστοτέλης γράφει τα Πολιτικά σε μια εποχή που η πόλη – 

κράτος είναι ακόμη στην ακμή της. Άρα το εννοιολογικό πλαίσιο των 

Πολιτικών πρέπει να ενταχθεί σε αυτά τα δεδομένα6. 

                                                           
5 Α. Μπαγιόνας, Ελευθερία και Δουλεία στον Αριστοτέλη, Ζήτρος, Θεσσαλονίκη 

2003, σ. 11-19. 

6 Γ. Πλάγγεσης, Αρχαία ελληνική πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία: Σοφιστές, 

Αριστοτέλης, Πλάτων, Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2010, σ. 235-237.  
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Ο  β ί ο ς  τ ο υ  Α ρ ι σ τ ο τ έλη 

 

 

O Αριστοτέλης γεννήθηκε το 384 π.X., στην Ιωνική αποικία 

Στάγειρα της Χαλκιδικής, μιας αποικίας της Χαλκίδας, που βρέθηκε στην 

επικράτεια του κράτους των Μακεδόνων. Ο πατέρας του Nικόμαχος 

υπήρξε ιατρός του βασιλιά της Μακεδονίας Αμύντα Β’, πατέρα του 

Φιλίππου Β΄ , και η μητέρα του Φαιστίς από την Χαλκίδα, καταγόταν από 

αριστοκρατική οικογένεια ιατρών.  

Σε πολύ μικρή ηλικία ο Αριστοτέλης έχασε την μητέρα του και πριν 

γίνει έφηβος έχασε τον πατέρα του, για το λόγο αυτό ανατράφηκε μακριά 

από την ιδιαίτερη πατρίδα του. Μετά τον θάνατο των γονέων του, την 

κηδεμονία του ανέλαβε ο φίλος και γαμπρός του πατέρα του Πρόξενος 

(του οποίου το υιό του Νικάνορα υιοθέτησε αργότερα ο Αριστοτέλης), ο 

οποίος κατοικούσε με την οικογένεια του στον Αταρνέα της μικρασιατικής 

Αιολίδας, απέναντι από τη νήσο Λέσβο.  

Ο Πρόξενος φρόντισε τον νεαρό Αριστοτέλη σαν δικό του παιδί. Τον 

μόρφωσε με τον καλύτερο τρόπο, με αποτέλεσμα ο Αριστοτέλης να 

αποκτήσει όλη εκείνη την κλασική μόρφωση, που αποτέλεσε την βάση 

για τις μετέπειτα ειδικευμένες σπουδές του, στην ακαδημία του Πλάτωνα.  

Ο Πρόξενος θέλοντας να δώσει ακόμα περισσότερη μόρφωση στον 

νεαρό τότε Αριστοτέλη, τον στέλνει σε ηλικία 17 ετών (367 π.Χ.) στην 

Αθήνα. Εκεί εγγράφεται αμέσως στην Ακαδημία του Πλάτωνα.  Τον καιρό 

που έρχεται ο Αριστοτέλης στην Αθήνα, ο Πλάτων βρίσκεται στη Σικελία 

αφήνοντας ως υπεύθυνο της Ακαδημίας τον Εύδοξο τον Κνίδιο, τον 

μεγαλύτερο μαθηματικό και αστρονόμο του 4ου αιώνα π.Χ. Για τον 

Εύδοξο ο Αριστοτέλης θα διατηρήσει πάντοτε την καλύτερη γνώμη, όπως 

φαίνεται από τον τρόπο που αναφέρεται σ’ αυτόν στα έργα του. Με την 
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επιστροφή του Πλάτωνα, η Ακαδημία θα γνωρίσει τις μέρες της 

μεγαλύτερης ακμής της, ακριβώς την περίοδο που ο νεαρός Αριστοτέλης 

μυείται βαθμιαία στα μυστικά της επιστήμης της φιλοσοφίας.  

H θεωρητική αντίθεση του Αριστοτέλη στα νέα ήθη που έφερε η 

μακεδονική κατάκτηση δεν ήταν αρκετή για να αναιρέσει τη δυσπιστία 

των Αθηναίων στο πρόσωπό του. Στην Αθήνα ο Αριστοτέλης παρέμεινε 

πάντοτε ένας ξένος (μέτοικος7), στενά συνδεδεμένος στην συνείδηση του 

κόσμου με την αυλή των Μακεδόνων, οπότε ήταν φυσικό να αποτελέσει 

στόχο της αντιμακεδονικής παράταξης.  

Ουδέποτε απέκτησε πολιτικά δικαιώματα, ακόμη κι όταν η φήμη 

του εδραιώθηκε τόσο ώστε να του ανατεθεί, σε συνεργασία με τον μαθητή 

του Καλλισθένη, η καταγραφή των νικητών των Πυθικών αγώνων στο 

μαντείο των Δελφών. Οι Αθηναίοι κατά καιρούς τον χρησιμοποίησαν ως 

μεσολαβητή για να επιτύχουν προνόμια από τον Φίλιππο βασιλιά της 

Μακεδονίας.  

Παρ’ όλα αυτά φαίνεται ότι αρκετές φορές αναγκάστηκε να φύγει 

από την Αθήνα, ανάλογα με τις τροπές που πήρε η πολιτική 

αντιπαράθεση στην πόλη. Στην αρνητική φήμη του Αριστοτέλη ίσως να 

επέδρασαν, πέρα από τους πολιτικούς, και φιλοσοφικοί λόγοι, αφού 

πολλές φορές ενεπλάκη σε έντονες διαμάχες τόσο με τη σχολή του 

Ισοκράτη όσο και τους διαδόχους του Πλάτωνα, τους Μεγαρικούς 

φιλοσόφους και τους Κυνικούς. Η κατάληψη της Ολύνθου από τους 

Μακεδόνες το 349 π.Χ. και η ανάληψη της εξουσίας στην Αθήνα από τον 

                                                           
7Μέτοικοι ονομάζονταν οι πολίτες των ελληνικών πόλεων που είχαν 

εγκατασταθεί στην Αθήνα, προσελκυόμενοι από την ιδιαίτερη οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της πόλης. Οι μέτοικοι συνήθως είχαν ως κύρια ασχολία 

το εμπόριο ενώ πλήρωναν έναν ειδικό φόρο, το «μετοίκιον» ώστε να διαμένουν 

νόμιμα στην Αθήνα. 
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Δημοσθένη και το αντιμακεδονικό στρατόπεδο δημιούργησαν βαρύ κλίμα 

για τον Αριστοτέλη.   

Έτσι, μετά τον θάνατο του Πλάτωνα τον 347 π.Χ., ο Αριστοτέλης 

εγκαταλείπει την Αθήνα και ζει για τρία χρόνια στην Άσσο της Μικράς 

Ασίας, κοντά στον τύραννο και προστάτη των φιλοσόφων Eρμία, ο οποίος 

ήταν προσωπικός του φίλος. Θα επιστρέψει στη γενέτειρά του το 343 π.Χ., 

συνοδευόμενος από τον Θεόφραστο, και έναν χρόνο αργότερα θα 

αποδεχθεί την πρόσκληση του βασιλιά των Μακεδόνων Φιλίππου να 

αναλάβει την εκπαίδευση του διαδόχου του μακεδονικού θρόνου 

Αλέξανδρου του Μεγάλου.  

Ο φιλόσοφος επέστρεψε στην Αθήνα το 335 π.Χ., ύστερα από την 

δολοφονία του βασιλιά Φιλίππου. Ο φίλος του Αντίπατρος είχε διοριστεί 

κυβερνήτης της Ελλάδας, οι στενοί δεσμοί του με τον Αντίπατρο 

πιστοποιούνται από το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης θα ορίσει τον 

Αντίπατρο ως εκτελεστή της διαθήκης του. Είναι η εποχή που ο 

Αριστοτέλης δημιουργεί τον δικό του κύκλο φίλων και μαθητών, το 

Λύκειο8, ένα ιερό άλσος του Απόλλωνα, κάτω από τον Λυκαβητό.  

Με τον θάνατο του Αλεξάνδρου το 323 π.X., ξέσπασαν ταραχές 

στην Αθήνα και η ζωή του Αριστοτέλη απειλήθηκε σοβαρά, οπότε 

αναγκάστηκε να καταφύγει στην Χαλκίδα. Λέγεται ότι διατυπώθηκε 

εναντίον του κατηγορία για ασέβεια, και ότι φεύγοντας είπε ότι δεν θα 

επιτρέψει στους Αθηναίους να κάνουν δυο φορές το ίδιο έγκλημα κατά 

της φιλοσοφίας– εννοώντας φυσικά την καταδίκη και τον θάνατο του 

Σωκράτη9.  

                                                           
8 Αργότερα ονομάστηκε «Περίπατος» γνωστή σήμερα ως Περιπατική Σχολή.  

9P. Easterling – B. Knox, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, Παπαδήμα, 

Αθήνα 2000, σ. 694-697. 
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Στην απομόνωση της Χαλκίδας θα πεθάνει τον επόμενο χρόνο, σε 

ηλικία 62 χρόνων. Ο θάνατος του οφείλεται σε κάποια διαδεδομένη 

αρρώστια. Από τα 62 χρόνια της ζωής του, τα 40 καλύπτονται από 

αδιάλειπτη διδακτική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα10.  

 

 

 

Ε ι σ α γ ω γ ή  σ τ α  Π ο λ ι τ ι κ ά: 

Δ ο μ ή  κ α ι  Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν ο  

 

 

 Τα Πολιτικά του Αριστοτέλη αποτελούν ένα έργο πολιτικής 

φιλοσοφίας υψηλού στοχασμού και λεπτής ανάλυσης, κοινωνικών, 

πολιτικών και οικονομικών δομών και δεδομένων. Αποτελούνται από 

οκτώ βιβλία με θέμα την επιστήμη της πολιτικής ζωής. Είναι συλλογή 158 

συνταγμάτων πόλεων και αποτελούν συνέχεια των Ηθικών 

Νικομαχειών11.  

 Το τέλος των Ηθικών Νικομαχειών αποτελεί μια μετάβαση στην 

εξέταση των Πολιτικών, στοιχείο που δείχνει ότι ο Αριστοτέλης θεωρούσε 

                                                           
10Ε. Meiksins Wood, Citizens to Lords: A social history of Western Political thought from 

Antiquity to the Middle Ages, Verso, London 2008, σ. 82 κ.εξ.  

Βλ. επίσης: G. Loyd, Aristotle: The growth and structure of his thought, Cambridge 

University Press, London 1968, σ. 3 κ.εξ. C. Shields, Aristotle, Routledge, London 

2007, σ. 8-35. W. Ross, Αριστοτέλης, μτφρ. Μ. Μήτσου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1991, σ.14 

κ.εξ.   

11P. Kroh, Λεξικό Αρχαίων Συγγραφέων Ελλήνων και Λατίνων, Μτφρ.Α. 

Λυπουρλής-Τρομάρας, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1996, σ.93. 
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τα πεδία της πολιτικής επιστήμης και της ηθικής αλληλένδετα τμήματα 

μιας επιστήμης που απευθύνεται αφενός στο άτομο ως μονάδα ενός 

κοινωνικού συνόλου και αφετέρου στην κοινωνία των ατόμων12.  

 Τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν την βάση των Πολιτικών. Αυτό 

που δίνουν (Ηθικά Νικομάχεια) είναι μια ανάλυση ηθικότητας, ηθικής 

αρετής η οποία αποτελεί τη βάση της πολιτικής αρετής. Η ηθική και η 

πολιτική είναι δύο έννοιες, οι οποίες σχετίζονται άμεσα μεταξύ τους, αν 

και διαφορετικές, παρόλα αυτά, η μία προϋποθέτει την άλλη. Για το λόγο 

αυτό και τα Ηθικά Νικομάχεια αποτελούν συνέχεια των Πολιτικών. Οι 

ηθικές διδασκαλίες του Αριστοτέλη αποτελούν μέρος της γενικότερης 

πολιτικής του διδασκαλίας13.  

 Ο φιλόσοφος στα Πολιτικά αναλύει με παραστατικό τρόπο έννοιες 

όπως η πόλις, ο πολίτης, η πολιτική φιλοσοφία, το πολίτευμα, η παιδεία. 

Δείχνει την εξέλιξη της πόλης μέσα από την ιστορία και την τοποθετεί 

μέσα στα πλαίσια της ιστορικότητάς της και του κοινωνικού της 

πλέγματος. Οι αναλύσεις του Αριστοτέλη για τα διάφορα πολιτεύματα 

αναδεικνύουν τον υψηλό στοχασμό που χαρακτηρίζει το μεγάλο 

φιλόσοφο. Ο Αριστοτέλης, μέσα στα Πολιτικά δεν κάνει απλές 

φιλοσοφικές θεωρητικές αναλύσεις, ούτε ασκεί κριτικές σε αυτά, αλλά 

αναφέρεται σε συγκεκριμένα πολιτεύματα που έχουν δοκιμαστεί και 

γνωρίζει τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα.  

 Η στάση του αυτή καταδεικνύει ότι ο φιλόσοφος αποφεύγει την 

φιλοσοφική πολιτική θεωρία. Ως εμπειρικός φιλόσοφος έχει την τάση να 

κάνει την πολιτική του ανάλυση πάνω σε πραγματικά δεδομένα που 

αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα των πόλεων - κρατών. Ο 

Αριστοτέλης αναφέρει στο σύγγραμμά του την ιστορική εξέλιξη της 

                                                           
12A. Lesky, Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π.,σ. 783   

13A. Lesky,Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, ό.π. σ. 781 . 
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πόλης και δείχνει με αριστοτεχνικό τρόπο την αυτάρκεια της πόλης ως 

πολιτική δομή.  

 Αναφέρεται στη διάκριση των πολιτευμάτων (ορθά και 

ημαρτημένα – παρεκβάσεις των ορθών), στα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματά τους. Μέσα στο έργο του κάνει ενδελεχή αναφορά για τα 

αίτια φθοράς των πολιτευμάτων και καταδεικνύει τρόπους για την 

σωτηρία και την διατήρησή τους. Ο Αριστοτέλης, επίσης, αναφέρεται στα 

Πολιτικά  και σε άλλα εξίσου σημαντικά θέματα πολιτικής φύσεως και 

πρακτικής υφής όπως για παράδειγμα το βαρυσήμαντο θέμα της 

δουλείας. Αναφέρει, επίσης, πολιτεύματα που είτε εφαρμόσθηκαν στην 

ιστορία ή θεωρήθηκαν άριστα σε θεωρητικό επίπεδο, όπως η «Πολιτεία» 

του Πλάτωνα14. 

 

 

 

Τ α ξ ι ν ό μ η σ η   τ ω ν  

Π ο λ ι τ ι κ ώ ν   

( β ι β λ ί α ) 

 

 

 Τα Πολιτικά, ως προς την δομή τους, αποτελούν ένα θέμα μακρών 

ερευνητικών συζητήσεων. Η σειρά με την οποία γράφτηκαν τα οκτώ 

βιβλία δεν είναι βέβαιη. Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα Πολιτικά 

σχηματίστηκαν από τις σημειώσεις που κρατούσε ο Αριστοτέλης σε 

διάφορες χρονικές στιγμές. Το ακριβές χρονοδιάγραμμα της συγγραφής 

                                                           
14C. Johnson, Aristotle’s Theory of the State, ό.π., σ. 15-22. 
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του έργου δεν μπορεί να υπολογιστεί με απόλυτη βεβαιότητα, όπως 

επίσης δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς με σιγουριά, αν η συνένωση των 

«corpora» έγινε από τον ίδιο τον Αριστοτέλη ή από τον ευρύτερο 

Περίπατο. 

 Συγκεκριμένα: 

 Στο Πρώτο Βιβλίο15 ο Αριστοτέλης προβάλλει την θεμελιακή του 

εκδοχή για την πόλη την οποία μάλιστα προβάλλει και ως την αρτιότερη 

μορφή κοινωνικής συμβίωσης. Αναφέρει δύο οργανωμένες μορφές 

συμβίωσης μεταξύ ανθρώπων, τον οίκο δηλαδή την συμβίωση στα 

πλαίσια της οικογένειας και την πόλη –κράτος. Αναλύει τις σχέσεις 

εξουσίας, που εμφανίζονται σε αυτές τις κοινωνικές δομές και τις σχέσεις 

μεταξύ κυρίου και δούλου. Κύρια, όμως, αναφορά του Αριστοτέλη είναι η 

πολιτική φύση του ανθρώπου και η τελειότητα που χαρακτηρίζει την 

πόλη ως μορφή κοινωνίας. Ο άνθρωπος ως κοινωνικό και πολιτικό όν 

μπορεί να αναπτυχθεί μόνο στο πλαίσιο της πόλης και να φτάσει στον 

τελικό σκοπό του. Ο τελικός σκοπός (τέλος – τελολογική αντίληψη του 

Αριστοτέλη) για τον άνθρωπο και εν γένει για την πόλη σύμφωνα με τον 

Αριστοτέλη είναι η ευδαιμονία. 

 Στο Δεύτερο Βιβλίο16 γίνεται αναφορά σε πολιτεύματα τα οποία 

είτε έμειναν σε θεωρητικό επίπεδο αλλά και σε πραγματικά πολιτεύματα 

που εφαρμόστηκαν. Τα πολιτεύματα που αναφέρει ο Αριστοτέλης στο 

δεύτερο βιβλίο είναι: η Πολιτεία του Πλάτωνα, οι Πλατωνικοί Νόμοι και 

πολιτεύματα όπως αυτό του Φαλέα, του Ιππόδαμου, της Σπάρτης και της 

Καρχηδόνας. Αναφορά γίνεται, επίσης, στους μεγάλους νομοθέτες, όπως 

ο Σόλωνας, ο Λυκούργος, ο Ζάλευκος, ο Φιλόλαος, ο Δράκοντας και ο 

Πιττακός. Ο Αριστοτέλης σε αυτό το βιβλίο θεωρεί ότι το καλύτερο 

                                                           
15 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Α, 1252 a 1 – 1260 b 27. 

16 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Β, 1260 b 30 – 1274 b 30. 
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πολίτευμα είναι αυτό καθιστά μια πόλη αστασίαστη και αυτό που 

εγγυάται τη μικρότερη  δυνατή απόσταση μεταξύ ευπόρων και απόρων. 

Σημαντικό σημείο, που πρέπει αναμφίβολα να αναφερθεί είναι το σημείο 

στο οποίο γίνεται συζήτηση για το αν πρέπει οι νόμοι να μεταβάλλονται ή 

όχι. 

Στο Τρίτο Βιβλίο17 ο φιλόσοφος αναφέρεται σε βαρυσήμαντα 

θέματα του πολιτικού «στοχάζεσθαι». Αναλύονται, δηλαδή, έννοιες όπως 

η πόλη, η πολιτική αρετή, τα πολιτεύματα και ευρύτερη ταξινόμησή τους, 

η δικαιοσύνη σύμφωνα με την ισότητα και θέματα ουσιαστικής πολιτικής 

θεωρίας και πολιτικής. Ο Αριστοτέλης πραγματεύεται τα πολιτεύματα σε 

επίπεδο διακυβέρνησης, δηλαδή διερωτάται αν ο κατάλληλος να διοικεί 

την πόλη είναι ο ένας (βασιλεία, τυραννία), οι λίγοι (αριστοκρατία, 

ολιγαρχία) ή οι πολλοί (δημοκρατία, πολιτεία). Τέλος στο τρίτο βιβλίο ο 

Αριστοτέλης αναφέρει δύο από τα πιο κοινά πολιτεύματα, την 

δημοκρατία και την ολιγαρχία αναλύοντας σε βάθος αυτά. Το βιβλίο αυτό 

παρουσιάζεται ως το κεντρικό τμήμα όλου του έργου της Πολιτείας.  

Το Τέταρτο Βιβλίο18 χαρακτηρίζεται από ένα κλίμα πρακτικότητας 

και ιδιαίτερου ρεαλισμού. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην αναζήτηση του 

άριστου πολιτεύματος σε θεωρητικό επίπεδο αλλά δεν παραμένει σε 

αυτό. Ο φιλόσοφος πιστεύει ότι ο ρόλος του πολιτικού είναι η αναζήτηση 

του άριστου πολιτεύματος σύμφωνα με την ιδιοσυγκρασία ενός λαού, τις 

ιδιαίτερες συνθήκες και συγκυρίες που επικρατούν όπως επίσης και ο 

εντοπισμός του πολιτεύματος, το οποίο είναι κατάλληλο στην πλειοψηφία 

των κρατών αλλά και συνάμα εύκολο στην εφαρμογή του, δηλαδή 

εφαρμόσιμο και όχι ιδεατό, όπως γίνεται στην περίπτωση του δασκάλου 

του Πλάτωνα. Στο βιβλίο αυτό ο φιλόσοφος κάνει, επίσης, αναφορά στα 

                                                           
17 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Γ, 1274  31 – 1288 b 7. 

18 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Δ, 1288 b 9 – 1301 a 16. 
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πολιτεύματα της δημοκρατίας, της αριστοκρατίας και της ολιγαρχίας, ενώ 

συγχρόνως προτάσσεται ως άριστο πολίτευμα το πολίτευμα των μέσων 

πολιτών (Πολιτεία). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι στο συγκεκριμένο 

βιβλίο γίνεται αναφορά και στη διάκριση των εξουσιών σε νομοθετική, 

δικαστική και εκτελεστική πράγμα που αν και ακούγεται φυσιολογικό για 

την σύγχρονη εποχή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο για την εποχή του 

Αριστοτέλη.  

Το Πέμπτο Βιβλίο19 αναφέρεται στις αιτίες φθοράς των 

πολιτευμάτων. Ο Αριστοτέλης πιστεύει ότι αν βρει τα αίτια φθοράς τότε 

μπορεί να βρει και τους τρόπους διατήρησης (σωτηρίας) ενός 

πολιτεύματος. Ο φιλόσοφος αναφέρει σε πρώτο επίπεδο τα γενικά αίτια 

των στάσεων και προχωρά σε ειδικότερα αίτια ανάλογα με το πολίτευμα 

που αναλύει.  

Στο Έκτο Βιβλίο20 γίνονται αναφορές σε θέματα που απασχόλησαν 

τον φιλόσοφο και σε προηγούμενα βιβλία προσθέτοντας φυσικά και 

κάποια επιπλέον στοιχεία. Παρουσιάζονται κάποιες ρυθμίσεις 

νομοθετικού χαρακτήρα, οι οποίες θα ενίσχυαν την μέγιστη καλή 

οργάνωση κάποιων ολιγαρχιών και δημοκρατιών (διάφορα είδη). Στην 

εισαγωγή του γίνεται αναφορά στην πολυμορφία των πολιτευμάτων και 

στα μεικτά πολιτεύματα και έπειτα στις δημοκρατίες, τις ολιγαρχίες και 

στους αξιωματούχους της αυτοκρατορίας. Εν κατακλείδι, είναι πολύ 

σημαντικό να αναφερθεί ότι ο Αριστοτέλης κάνει λόγο στο τέλος αυτού 

του βιβλίου των Πολιτικών για το ποιες υπηρεσίες είναι απαραίτητες για 

την λειτουργία μιας πολιτείας.  

                                                           
19 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Ε, 1301 a 19 – 1316 b 31. 

20 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Ζ, 1316 b 32 – 1323 a 12. 
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Στο Έβδομο Βιβλίο21 ο Αριστοτέλης μιλά για τον πολιτικό βίο, τον 

θεωρητικό βίο του φιλοσόφου, το άριστο πολίτευμα και την ιδανική 

πολιτεία. Ο φιλόσοφος προσπαθεί να απαντήσει σε βαρυσήμαντα θέματα 

της πολιτικής φιλοσοφίας. Θέματα όπως η ευδαιμονία του συνόλου και 

του μεμονωμένου πολίτη, ο άριστος βίος και οι σχέσεις που λαμβάνουν 

χώρα μεταξύ αυτών στα πλαίσια της πόλης αναλύονται σε αυτό το βιβλίο. 

Ο Αριστοτέλης δεν περιγράφει παρόλα αυτά μία ουτοπική κατάσταση 

αλλά με ρεαλισμό και σοβαρότητα επιδιώκει να ανταποκριθεί με 

επάρκεια στα σοβαρά ζητήματα που τίθενται. Αυτό άλλωστε φαίνεται 

από την περιγραφή που κάνει για την ιδανική πολιτεία παίρνοντας 

σοβαρά υπόψη του στοιχεία όπως ο πληθυσμός, η έκταση και η απόσταση 

της πόλης από την θάλασσα. 

Το Όγδοο Βιβλίο22 των Πολιτικών αναφέρεται στην αντίληψη του 

Αριστοτέλη σχετικά με την παιδεία. Ένα μεγάλο ερώτημα, το οποίο 

τίθεται σε αυτό το βιβλίο είναι το αν θα πρέπει η επίσημη πολιτεία να 

είναι υπεύθυνη για την παιδεία των πολιτών, με άλλα λόγια το αν πρέπει 

δηλαδή η παιδεία να είναι ιδιωτική ή δημόσια. Επίσης, σε αυτό το βιβλίο 

τίθενται το ερώτημα για το ποια πρέπει να είναι τα βασικά αντικείμενα 

της παιδείας23. 

 

                                                           
21 Αριστοτέλη, Πολιτικά, H, 1323 a 14 – 1337 a 47. 

22 Αριστοτέλη, Πολιτικά, Θ, 1337 a 5 – 1342 b 37. 

23C. Johnson, Aristotle’s Theory of the State,ό.π., σ.15-22.  

Βλ. επίσης: W. Ross, Αριστοτέλης, μτφρ. Μ. Μήτσου, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1993, σ.333, 

346.  

I. During, Αριστοτέλης: Παρουσίαση και ερμηνεία της σκέψης του, τόμ. Β’, μτφρ. Α. 

Γεωργίου – Κατσίβελα, ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, σ. 260.  

F. Wolff, Ο Αριστοτέλης και η Πολιτική, μτφρ. Κ. Πετρόπουλος, Το Ινστιτούτο του 

βιβλίου – Καρδαμίτσας, Αθήνα 1995, σ. 107. 
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Β α σ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς  τ ω ν  

Π ο λ ι τ ι κ ώ ν:  

Π ό λ ι ς,  Π ο λ ί τ η ς,   

Π ο λ ί τ ε υ μ α,   

Π ο λ ι τ ι κ ή  φ ι λ ο σ ο φ ί α,  

Π α ι  δ ε ί α 

  

 Οι έννοιες της πόλης, του πολίτη, του πολιτεύματος, της πολιτικής 

φιλοσοφίας αποτελούν κληρονομιά από την Αρχαία Ελλάδα. Όλες οι 

παραπάνω λέξεις προέρχονται ετυμολογικά από την αρχαία ελληνική 

έννοια της πόλεως, που σε εκείνη την εποχή δεν σήμαινε αυτό που 

σημαίνει σήμερα δηλαδή το σύνολο μεγάλου αριθμού οικιών, τον 

εκτεταμένο οικισμό μαζί με το σύνολο των κατοίκων του24. 

Η Πόλις25 για τον εμπειρικό φιλόσοφο αποτελεί ένα αδιαχώριστο 

σύνολο μερών. Ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται την πόλη ως «όλον», ως 

μία δηλαδή ολότητα, η οποία συνίσταται από επιμέρους κομμάτια (μέρη), 

τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το ευρύτερο σύνολο. Στο πλαίσιο 

της πολιτικής φιλοσοφίας του Αριστοτέλη είναι αδύνατον να νοήσει 

κάποιος την πόλη χωρίς να αναφέρει και να συμπεριλάβει σε αυτή τους 

πολίτες (μέρη του συνόλου), όπως είναι συνάμα αδιανόητο να αναλύσει 

κάποιος την έννοια του πολίτη χωρίς να αναφερθεί σε όρους όπως η 

πόλις, το πολίτευμα. Ο Αριστοτέλης, επίσης, ορίζει τον σκοπό της πόλης 

(τέλος). Το τέλος της πόλης δεν αποτελεί απλά το ζην αλλά το ευ ζην. Το 
                                                           
24 Τ. Φυτράκης, Μείζον Ελληνικό Λεξικό, Φυτράκης, Αθήνα 2011, σ. 1114. 

25 H έννοια της πόλις περιγράφεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά,βιβλίο Α 

αλλά και βιβλίο Γ. 
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ζην για τον Αριστοτέλη, δηλαδή η απλή επιβίωση, αποτελεί μόνο μέσο και 

όχι αυτοσκοπό για την πόλη. Ύψιστος σκοπός στα πλαίσια της πόλης 

αποτελεί η «ευδαιμονία» μία έννοια βαρυσήμαντη στη φιλοσοφία του 

Αριστοτέλη, η οποία απαντάται και στα Ηθικά Νικομάχεια. 

Στην πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη με τον όρο πολίτες26 δεν 

θεωρούνται όλοι οι κάτοικοι μίας πόλης (π.χ. δούλοι), όπως σημαίνει ο 

όρος σήμερα. Κάθε πολίτης κατά τον Αριστοτέλη είναι υποχρεωμένος να 

συμμετέχει ενεργά στα κοινά της πόλης αφού αυτό ορίζει με ξεκάθαρο 

τρόπο η φύση του ως πολιτικό ον. Σε αντίθετη περίπτωση ο άνθρωπος-

πολίτης ενεργεί αντίθετα σε σχέση με την ίδια του την φύση. Ο ορισμός 

του πολίτη που προτείνει ο Αριστοτέλης ταιριάζει περισσότερο στο 

δημοκρατικό πολίτευμα. Αντίθετα, σε κράτη όπως η Σπάρτη, η Κρήτη ή η 

Καρχηδόνα μόνο οι κάτοχοι συγκεκριμένων αξιωμάτων και όχι όλοι 

ανεξαιρέτως οι πολίτες έχουν το δικαίωμα να νομοθετούν και να 

απονέμουν δικαιοσύνη. Πάντως, αυτό που ουσιαστικά ξεχωρίζει έναν 

πολίτη είναι το δικαίωμα της συμμετοχής στην πολιτική και δικαστική 

αρχή και όχι η κατοχή ή μη κάποιου αξιώματος. Για τον φιλόσοφο είναι 

απολύτως βέβαιο και φυσιολογικό να μην μπορεί να υπάρξει πόλη χωρίς 

πολίτες ενώ παράλληλα δεν μπορούμε να μιλάμε για την ίδια την έννοια 

του πολίτη εκτός του ευρύτερου πλαισίου μιας πόλης. Στόχος του κάθε 

πολίτη-ατόμου είναι η επίτευξη της ευδαιμονίας, η οποία όμως 

προϋποθέτει την αρετή και κατά την θεώρηση του Αριστοτέλη την 

μεσότητα.  

                                                           
26Η έννοια του πολίτη περιγράφεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, βιβλίο Γ’.  
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Το πολίτευμα27αποτελεί ακρογωνιαίος λίθος του χαρακτηρισμού 

της πόλης αφού καθορίζει την μορφή και το περιεχόμενο της. Μιλώντας 

για την μορφή της πόλης εννοείται η δομή της (για παράδειγμα η 

ιεράρχηση της εξουσίας ) ενώ το περιεχόμενο είναι κατά κάποιο τρόπο η 

ευρύτερη νοοτροπία, δηλαδή το πνεύμα άσκησης και διανομής τόσο της 

εξουσίας όσο και του υλικού πλούτου. Τα βασικά πολιτεύματα για τον 

Αριστοτέλη είναι έξι, τρία ορθά και τρία παρεκβάσεις των ορθών. Ορθά 

πολιτεύματα θεωρούνται η Βασιλεία, η Αριστοκρατία και η Πολιτεία ενώ 

παρεκβατικά θεωρούνται η Τυραννία, η Ολιγαρχία και η Δημοκρατία. 

Κύρια αιτία της δημιουργίας των παρεκβατικών πολιτευμάτων είναι η 

έννοια της φθοράς ενώ ιδιαίτερο χαρακτηριστικό τους είναι η 

παραμέληση των συμφερόντων του κοινωνικού συνόλου προς όφελος των 

εκάστοτε αρχόντων. Η έννοια του πολιτεύματος συνιστά για τον 

εμπειρικό φιλόσοφο πρωτεύον στοιχείο της ταυτότητας της πόλης. Για τον 

Αριστοτέλη η ταυτότητα ενός κράτους δεν χαρακτηρίζεται από τον τόπο ή 

τους κατοίκους, αλλά από τους πολίτες που μετέχουν στην άσκηση των 

εξουσιών και από το πολίτευμα που καθορίζει αυτές. Το πολίτευμα δίνει 

σε ένα κράτος τον χαρακτήρα του.  

 Ο φιλόσοφος εντοπίζει με ιδιαίτερη οξύνοια την ευρύτερη σχέση 

που υπάρχει μεταξύ της έννοιας του πολιτεύματος και της παιδείας28 των 

ελεύθερων πολιτών. Η σχέση παιδείας – πολιτεύματος είναι δυνατό να 

παίξει σημαντικό ρόλο στη σταθερότητα του ίδιου του πολιτεύματος. 

Κάθε είδος πολιτεύματος χρειάζεται την πιστή εφαρμογή και μίας 

                                                           
27 Η έννοια του πολιτεύματος περιγράφεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, 

βιβλίο Γ’ όπου αναλύονται τα τρία κύρια πολιτεύματα και στο βιβλίο Δ’ όπου 

αναλύονται οι παρεκβάσεις αυτών, καθώς επίσης και στο βιβλίο Ζ’. 

28 Η έννοια της παιδείας αναλύεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, βιβλίο Η’ 

και Θ΄.  
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«κατάλληλης» παιδείας απόλυτα σύμφωνης με το πολίτευμα που 

επικρατεί, με σκοπό να διατηρεί την ασφάλεια του χωρίς αντιδράσεις και 

να μην υπάρχει πιθανότητα να υπονομευθεί από το εσωτερικό του, 

δηλαδή από τους ίδιους τους πολίτες.  

 Η πολιτική φιλοσοφία29 για τον Αριστοτέλη εξετάζει την έννοια 

της πόλης στο σύνολο της. Στην περιοχή αυτή συμπεριλαμβάνεται καθετί 

το οποίο έχει σχέση με την κοινωνία, τους θεσμούς και γενικά την 

ευρύτερη έννοια της εξουσίας. Ο εμπειρικός φιλόσοφος δεν βλέπει 

καθόλου το «κράτος» ως κάτι το αφηρημένο αλλά ως ένα πολιτικό – 

κοινωνικό – οικονομικό σύστημα, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές 

σχέσεις και πρόσωπα που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους έχοντας κάθε 

φορά διάφορα αποτελέσματα και συνέπειες30. 

 

 

 

Τ α  ε ί δ η  τ ω ν  

Π ο λ ι τ ε υ μ ά τ ων 

 

Τα είδη των πολιτευμάτων κατά τον Αριστοτέλη, όπως έχει 

αναφερθεί και προηγουμένως είναι κατά βάση έξι. Ο φιλόσοφος χωρίζει 

                                                           
29 Η πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη αναλύεται όπως είναι φυσικό σε όλα τα 

βιβλία των Πολιτικών. 

30 Α. Μπαγιόνας, Η εξέλιξη των πολιτευμάτων στα Πολιτικά του 

Αριστοτέλη,ό.π.,σ. 162.Βλ. επίσης: Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο 

μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις, επιμέλ. Ν. Παρίτσης, Πάπυρος, Αθήνα 

1975, σ. 3-16. 
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τα πολιτεύματα σε δύο κατηγορίες, τα ορθά πολιτεύματα και τα 

παρεκβατικά πολιτεύματα. Τα ορθά πολιτεύματα είναι: 

 

α) η Βασιλεία 

β) η Αριστοκρατία 

 γ) η Πολιτεία 

 

ενώ τα ημαρτημένα δηλαδή τα πολιτεύματα που έχουν κατά 

κάποιο τρόπο εκτροχιαστεί σε σχέση με τα τρία πρώτα ορθά πολιτεύματα 

είναι: 

 

α) η Τυραννία 

β) η Ολιγαρχία  

γ) η Δημοκρατία31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 W.Ross, Αριστοτέλης, ό.π. σ.356.  

Βλ. Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1279a22-1279b10. 
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Η  έ ν ν ο ι α   τ ο υ  π ο λ ι τ ι κ ο ύ 

σ τ α  έ ξ ι   ο ρ θ ά  κ α ι  

 π α ρ ε κ β α τ ι κ ά 

  Π ο λ ι τ ε ύ μ α τ α  

 

 

Η Βασιλεία32 για τον Αριστοτέλη είναι ένα από τα ορθά 

πολιτεύματα. Θεωρητικά αποτελεί το ιδεώδες πολίτευμα. Το ιδεώδες 

πολίτευμα υπό την προϋπόθεση όμως ότι ο βασιλιάς που ασκεί την 

εξουσία να είναι ανώτερος σε ηθική αρετή και να κυβερνά για το 

συμφέρον όλων. Ο Αριστοτέλης διακρίνει πέντε είδη βασιλείας τα οποία 

όμως δεν συνεπάγονται με την ύπαρξη ενός ανθρώπου ανώτερης, θεϊκής 

σχεδόν, ηθικής αρετής33.  

Το πρώτο είδος βασιλείας αναφέρεται στους ηρωικούς χρόνους. Ο 

βασιλιάς εκείνη την περίοδο είχε την πλήρη συγκατάθεση του λαού και 

διατελούσε ταυτόχρονα στρατηγός, δικαστής και αρχιερέας, δηλαδή κατά 

κάποιο τρόπο και οι τρείς εξουσίες ενώνονταν πάνω του. Αργότερα αυτοί 

οι βασιλείς παραχώρησαν οικειοθελώς κάποιες εξουσίες στο λαό με 

αποτέλεσμα να κατέχουν οι βασιλείς μόνο τις θρησκευτικές εξουσίες. 

Το δεύτερο είδος βασιλείας είναι η κατά τα λεγόμενα βαρβαρική. Η 

βαρβαρική βασιλεία χαρακτηρίζεται από δεσποτικότητα, δηλαδή θα 

λέγαμε από μία εξουσιαστική ασυδοσία. Οι βάρβαροι είναι «φύσει» 

                                                           
32 Η Βασιλεία και οι μορφές αυτής περιγράφονται και αναλύονται από τον 

Αριστοτέλη στο Γ’ βιβλίο των Πολιτικών. Βλ. ενδεικτικά: Αριστοτέλη, Πολιτικά: 

Αρχαίο κείμενο μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., βιβλίο Γ΄, σ. 140-213.  

33J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 

πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, μτφρ. Γ. Χριστίδης, Κριτική, Αθήνα 2005, σ. 416. 
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δουλοπρεπείς και το συγκεκριμένο πολίτευμα τείνει να γίνεται ολοένα 

και πιο σκληρό καταλήγοντας εν τέλει να γίνεται καθαρά τυραννικό. Το 

πολίτευμα της βαρβαρικής βασιλείας είναι κληρονομικό, δηλαδή ο υιός ή 

ο πιο κοντινός συγγενής (αρσενικός) του βασιλιά παραλαμβάνει την 

εξουσία από τον προκάτοχό της. 

Τρίτο είδος βασιλείας είναι αυτό που αναφέρεται ως 

«Αισυμνητεία», η οποία όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης ισοδυναμεί με 

αιρετή τυραννίδα. Η μόνη της διαφορά με την βαρβαρική βασιλεία είναι 

ότι δεν είναι κληρονομική. Ο αισυμνήτης διατηρεί την εξουσία μέχρι το 

τέλος της ζωής του ή για κάποιες χρονικές περιόδους.  

Το τέταρτο είδος βασιλείας είναι αυτό της Λακωνικής βασιλείας. Το 

λακωνικό πρότυπο διαχείρισης της εξουσίας στα πλαίσια της βασιλείας 

μπορεί να χαρακτηριστεί ως κληρονομική ισόβια στρατηγία παρά ως 

βασιλεία. 

Τέλος, το πέμπτο είδος είναι η παμβισιλεία. Σε αυτό το είδος της 

απόλυτης βασιλείας ένας συγκεντρώνει όλες τις εξουσίες. δεν 

περιγράφεται ιδιαίτερα από τον φιλόσοφο αφού σε αυτό το είδος 

βασιλείας όλα τα δημόσια πράγματα και ίσως και τα ιδιωτικά, τα 

εξουσιάζει μόνο ένας άνθρωπος. 

Η βασιλεία λοιπόν εντάσσεται στα ορθά πολιτεύματα και αποτελεί 

θεωρητικά το ιδανικό πολίτευμα, αν και όταν ο βασιλιάς υπερέχει στην 

αρετή έναντι όλων των υπολοίπων. Είναι όμως επικίνδυνο ένας μόνο 

άνθρωπος να ασκεί την εξουσία στην πόλη γιατί οι άνθρωποι συχνά 

γίνονται έρμαια των παθών και των επιθυμιών τους. Το πολίτευμα της 

βασιλείας αποτελεί την ιδανική επιλογή σε περιπτώσεις λαών που 

ανέχονται την κυριαρχία μιας οικογένειας με υψηλή καταγωγή, που 

ξεχωρίζει σε ηγετικά πολιτικά προσόντα. Γίνεται λοιπόν κατανοητό ότι ο 

Αριστοτέλης συναρτά την επιλογή και τη συντήρηση των πολιτευμάτων 
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με τη νοοτροπία ενός λαού και τον εθισμό του σε κάποιο συγκεκριμένο 

τύπο άσκησης εξουσίας. Ωστόσο, η βασιλεία για τον Αριστοτέλη, ανήκει 

σε ένα πιο πρωτόγονο και παρελθοντικό στάδιο στην εξέλιξη της 

πολιτικής οργάνωσης, αφού όπως παρατηρεί στο σύγχρονό του παρόν 

επικρατούν κυρίως ολιγαρχικά και δημοκρατικά πολιτεύματα34. 

Το δεύτερο ορθό πολίτευμα στο οποίο αναφέρεται ο φιλόσοφος 

είναι η Αριστοκρατία35. Όπως μαρτυρεί και η ετυμολογία της λέξης, 

αριστοκρατία είναι το πολίτευμα στο οποίο άρχουν οι άριστοι, άρχει 

δηλαδή μια ομάδα ανθρώπων που υπερέχει στην πολιτική αρετή έναντι 

όλων των υπολοίπων. Η αριστοκρατία αρμόζει σε κάποιο λαό που 

ανέχεται να εξουσιάζεται από οικογένειες που ξεχωρίζουν σε πολιτική 

αρετή και ηγετικά προσόντα. Αντιλαμβάνεται κανείς πως η κυρίαρχη 

αρχή που προσιδιάζει σε αυτό το πολίτευμα είναι η αρετή, αφού αυτή 

αποτελεί το κριτήριο για τη συμμετοχή στην άσκηση της εξουσίας και 

παράλληλα το σκοπό που επιθυμεί να επιτύχει η κοινότητα. Η 

αριστοκρατία αναδεικνύεται σε ιδανικό πολίτευμα, αφού «μόνο στο 

αριστοκρατικό πολίτευμα ταυτίζεται ο καλός άνθρωπος με τον καλό 

πολίτη». Ο Αριστοτέλης αντιλαμβάνεται όμως πως στην πράξη η 

αριστοκρατία είναι μια μορφή ολιγαρχίας, αφού η εξουσία βρίσκεται στα 

χέρια μια μικρής ομάδας ανθρώπων.  

Ωστόσο, η αριστοκρατία διαφέρει από το ολιγαρχικό πολίτευμα 

λόγω του ότι η εξουσία των άριστων αποβλέπει στο όφελος του συνόλου 

και όχι στο προσωπικό ενώ ακόμα και αυτοί βρίσκονται κάτω από τις 

                                                           
34J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 

πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, ό,π., σ. 416. 

35 Η Αριστοκρατία περιγράφεται και αναλύεται από τον Αριστοτέλη στα 

Πολιτικά, βιβλίο Γ’. Βλ. ενδεικτικά: Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο 

μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., βιβλίο Γ΄, σ. 140-213. 
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αρχές του νόμου. Αυτό υπαγορεύει η πολιτική αρετή των κυβερνώντων. 

Παράλληλα επειδή έχει επεξεργαστεί τα δεδομένα της εποχής του και τις 

διάφορες μορφές πολιτευμάτων, αναφέρεται στην ύπαρξη μορφών 

αριστοκρατίας που στην ουσία αποτελούν μείξη ολιγαρχικών και 

δημοκρατικών στοιχείων. Αντιλαμβάνεται πως και στα πολιτεύματα που 

καλούνται αριστοκρατίες η καταγωγή, η μόρφωση και ο πλούτος φαίνεται 

να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο.  Ο Αριστοτέλης θεωρεί όμως ότι η διαρκής 

εξουσία των απολύτως άριστων αντρών φαίνεται πως αποτελεί ένα 

αρχετυπικό, ιστορικό ιδεώδες που δεν αρμόζει στην πόλη, η οποία 

εξελίχθηκε ως τέλεια κοινότητα μεταξύ ισοτίμων, ελεύθερων και 

ομοφρόνων αντρών.  Η αληθινή Αριστοκρατία είναι επίτευγμα ανέφικτο 

για τα περισσότερα κράτη αναφέρει ρητά ο Αριστοτέλης36.  

 Η Πολιτεία37 για τον φιλόσοφο Αριστοτέλη αποτελεί την καλύτερη 

δυνατή μορφή πολιτεύματος που χαρακτηρίζεται από τη μείξη των 

πολιτευμάτων δημοκρατίας και ολιγαρχίας. Στο πολίτευμα αυτό, ένας 

μεγάλος αριθμός ανδρών μοιράζεται τη στρατιωτική αρετή και επομένως 

το κύριον της πόλεως συναποτελούν όσοι μπορούν να φέρουν όπλα, 

επομένως όσοι έχουν την αντίστοιχη οικονομική δυνατότητα.  

                                                           
36J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 

πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, ό.π.,  σ. 417-418. 

37Το πολίτευμα της Πολιτείας ως το άριστο πολίτευμα περιγράφεται και 

αναλύεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, βιβλίο Γ’. Βλ. ενδεικτικά: 

Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., 

βιβλίο Γ΄, σ. 140-213 & βιβλίο Η’, σ. 412-433. 

Τον όρο «πολιτεία» τον συναντάμε τον 4ο αιώνα π.Χ., να χρησιμοποιείται κι από 

άλλους, πέραν του Αριστοτέλη, συγγραφείς, ιδίως ρήτορες. Δηλώνονταν μ’ 

αυτόν είτε τα μη μοναρχικά πολιτεύματα είτε η θετική εκδοχή της δημοκρατίας.  
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 Σε κάθε περίπτωση, η ελευθερία παύει να είναι αναγκαίος και 

επαρκής όρος συμμετοχής - όπως στη δημοκρατία. Στην Πολιτεία δηλαδή 

καταλήγουν να αποκλείονται από την πολιτική ζωή, όλα τα οικονομικά 

ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα, βασική αντίθεση προς οποιοδήποτε 

είδος δημοκρατίας, όπου όλοι οι ελεύθεροι πολίτες (όπως κι αν ορίζονται 

αυτοί) συμμετέχουν στην λήψη των αποφάσεων. Η αντίληψη αυτή για τα 

κατώτερα κοινωνικά στρώματα συναντάται και σε άλλα σημεία των 

Πολιτικών. 

 Τα αξιώματα στην Πολιτεία απονέμονται στη βάση της εκ γενετής 

ελευθερίας, της αρετής και ενός μετρίου πλούτου. Κυρίαρχη αρχή του 

πολιτεύματος αναδεικνύεται αφενός ο πλούτος και αφετέρου η ελευθερία. 

Στο πολίτευμα της Πολιτείας κυρίαρχη αριθμητικά είναι η μεσαία τάξη. Ο 

Αριστοτέλης θεωρεί πως μια πολυπληθής μεσαία τάξη, αποτρέπει τους 

φατριασμούς και τις στάσεις, ούσα η ενοποιητική αρχή μεταξύ πλουσίων 

και φτωχών. Οι άνθρωποι, που έχουν ένα μεσαίο εισόδημα δεν είναι 

δουλοπρεπείς όπως οι φτωχοί, ούτε και υπερόπτες όπως οι πλούσιοι. 

Αντίστροφα η υπερβολή του πλούτου ή της φτώχειας λειτουργεί 

αποτρεπτικά για την ανάπτυξη της αρετής. Η οικονομική κατάσταση της 

μεσαίας αυτής τάξης λειτουργεί σαν ένα είδος φυσικής συγκράτησης των 

επιθυμιών της.  

 Η πόλη που βασίζεται σε μια διευρυμένη μεσαία τάξη, 

χαρακτηρίζεται από μεσότητα και είναι επομένως οργανωμένη με τον 

άριστο τρόπο. Άλλωστε η προτίμηση του Αριστοτέλη στη μεσότητα 

φαίνεται ήδη από τα Ηθικά Νικομάχεια, όπου ως ευδαίμων βίος ορίζεται ο 

ενάρετος, ενώ η αρετή ταυτίζεται με τη μεσότητα. Αυτός ο βίος είναι ο 
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καλύτερος. Με το ίδιο κριτήριο, αυτό της μεσότητας, κρίνει, λοιπόν, ο 

Αριστοτέλης και τα πολιτεύματα38.  

 Τα τρία παραπάνω πολιτεύματα αποτελούν για τον Αριστοτέλη τα 

ορθά πολιτεύματα. Αυτών το ορθών πολιτευμάτων ο φιλόσοφος διακρίνει 

τις παρεκκλίσεις  τους τα λεγόμενα παρεκβατικά πολιτεύματα  

(ολιγαρχία, τυραννία, δημοκρατία).  

 Η Τυραννία39 αποτελεί τον παρεκβατικό τύπο της βασιλείας. Ο 

Αριστοτέλης υποστηρίζει πως εφόσον η βασιλεία αποτελεί το πρώτο και 

θεϊκότατο πολίτευμα, η παρέκβαση της θα είναι το χειρότερο από όλα τα 

παρεκβατικά πολιτεύματα. Συγκεκριμένα ο ίδιος αναφέρει πως η 

τυραννία έχει τα γνωρίσματα του πολιτεύματος στο μικρότερο βαθμό από 

όλα τα πολιτεύματα. Στο πολίτευμα αυτό επικρατεί και άρχει ένα μόνο 

πρόσωπο, ο τύραννος και η εξουσία ασκείται μόνο για το δικό του 

συμφέρον και για την ευχαρίστησή του. Η κυρίαρχη αρχή αυτού του 

πολιτεύματος είναι ο πλούτος και οι απολαύσεις του τυράννου. 

Επομένως, το συμφέρον της πόλης-κοινότητας και των κατοίκων της 

υποχωρούν απολύτως μπροστά στο συμφέρον του τυράννου, ο οποίος 

εξουσιάζει τους όμοιούς του και τους καλύτερους ακόμη απ’ αυτόν 

αδιακρίτως.  

 Η τυραννία για τον Αριστοτέλη συνδέεται ιδιαιτέρως με τη 

λειτουργία των δημαγωγών μέσα στην πόλη. Οι περισσότεροι τύραννοι 

προήλθαν, μας λέει, από δημαγωγούς, αφού απέσπασαν την 

                                                           
38J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 

πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, ό.π.,  σ. 424-430. 

39Η παρέκβαση της Βασιλείας είναι για τον Αριστοτέλη η Τυρρανίδα. Αυτή  

περιγράφεται και αναλύεται ως παρεκβατικό πολίτευμα από τον Αριστοτέλη 

στα Πολιτικά, βιβλίο Δ’. Βλ. ενδεικτικά: Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο 

μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., βιβλίο Δ΄, σ. 214-280. 
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εμπιστοσύνη του λαού κατηγορώντας τους ευγενείς και τους άριστους. Οι 

τυραννίες πέρα από την επιδίωξη του ατομικού συμφέροντος του 

άρχοντος, χαρακτηρίζονται από την απόλυτη δυσπιστία προς το πλήθος 

και την άδικη κακομεταχείρισή του. Η τυραννία έχει γενικά τρεις στόχους 

: να υποτάξει το φρόνημα των πολιτών, να διασπείρει τη δυσπιστία 

ανάμεσα στους πολίτες και να τους αποδυναμώσει40. 

 Η Ολιγαρχία41 αποτελεί την παρέκβαση της αριστοκρατίας. Σ’ 

αυτό τον τύπο πολιτεύματος άρχουν όχι απλώς οι λίγοι αλλά οι λίγοι και 

πλούσιοι. Ο Αριστοτέλης επαναλαμβάνει πως ο οικονομικός παράγοντας 

είναι καθοριστικός και εξαρτά την πολιτική οργάνωση μιας κοινωνίας 

από την κατανομή του πλούτου. Άλλωστε, στο ολιγαρχικό πολίτευμα η 

κυρίαρχη αρχή και η προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην άσκηση της 

εξουσίας είναι η περιουσία. Με το ολιγαρχικό τρόπο άσκησης εξουσίας 

συνδέονται και άλλα χαρακτηριστικά, όπως η ευγενική καταγωγή και η 

μόρφωση - σε καμία όμως περίπτωση δεν είναι απαραίτητα στον ίδιο 

βαθμό όπως ο πλούτος. Όσοι δεν πληρούν αυτή την προϋπόθεση, απλώς 

αποκλείονται.  

 Ο Αριστοτέλης παρουσιάζει τέσσερεις τύπους ολιγαρχίας. Το 

πρώτο είδος ολιγαρχίας παίρνει χροιά δημοκρατικού τύπου, αφού η 

πιθανή ευπραγία της πόλης μπορεί να επιτρέψει στους περισσότερους 

από τους πολίτες να αποκτήσουν το αναγκαίο-ορισμένο εισόδημα. Είναι 

αλήθεια ότι το πρώτο είδος ολιγαρχίας παρουσιάζεται ως το 

μετριοπαθέστερο. Τα υπόλοιπα είδη ολιγαρχίας τρέπονται «προς το 

                                                           
40 Γ. Πλάγγεσης, Αρχαία ελληνική πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία: Σοφιστές, 

Αριστοτέλης, Πλάτων, ό.π.,  σ. 256.  

41Η Ολιγαρχία περιγράφεται και αναλύεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, 

βιβλίο Δ’ και Ζ’. Βλ. ενδεικτικά: Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο 

μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., βιβλίο Δ΄, σ. 214-280 & βιβλίο Ζ, σ. 368-375. 
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αυστηρότερο, δεσποτικότερο», για να καταλήξουν στον τέταρτο τύπο 

ολιγαρχίας: απολυταρχία λίγων προσώπων, που διαθέτουν μεγάλο 

πλούτο και περιβάλλονται με απόλυτη εξουσία.  

 Στα πλαίσια του δεύτερου τύπου ολιγαρχίας τα αξιώματα 

αναλαμβάνονται βάσει μεγάλων εισοδημάτων. Οι ήδη κατέχοντες την 

εξουσία εκλέγουν και τους άλλους, οπότε, αν τους εκλέγουν από πολίτες 

του ίδιου εισοδήματος το πολίτευμα είναι αριστοκρατικής φύσης, αν τους 

εκλέγουν από ειδικό τμήμα είναι καθαρά ολιγαρχικό. Οι άρχοντες εδώ 

είναι λιγότεροι και πλουσιότεροι από ότι στον προηγούμενο τύπο 

ολιγαρχίας. Ωστόσο, κυβερνούν σύμφωνα με το νόμο και όχι απόλυτα. 

 Το τρίτο είδος ολιγαρχίας είναι ακόμα πιο «κλειστό», αφού εδώ τα 

πολιτικά δικαιώματα μεταβιβάζονται κληρονομικά από τον πατέρα στο 

γιο. Συνεπώς, οι κάτοχοι της εξουσίας είναι ακόμα λιγότεροι, ενώ η 

περιουσία τους είναι πολύ μεγαλύτερη.  

 Τέλος, στα πλαίσια του τέταρτου είδους υπάρχει ακόμα μικρότερη 

και πλουσιότερη τάξη πολιτών, η οποία ασκεί την εξουσία χωρίς την 

ύπαρξη νόμων. Εδώ η δύναμη των αρχόντων αυξάνεται κατά πολύ λόγω 

των περιουσιών τους, αλλά και του πλήθους φίλων. Η δυναστεία 

(δεσποτική εξουσία των λίγων επί των πολλών) αυτού του είδους 

βρίσκεται πιο κοντά στην τυραννία, καθώς κύριοι της πόλης-κράτους 

είναι οι άνθρωποι και όχι ο νόμος με την καθολική του ισχύ. Πρόκειται για 

τον πιο «καθαρό», αλλά και πιο ακραίο τύπο ολιγαρχίας, που πολλοί 

ονομάζουν «δυναστεία». Αυτή η μορφή προσεγγίζει την άσκηση εξουσίας 

στο τυραννικό πολίτευμα42. 

                                                           
42R.  Mulgan, Aristotle’s Political Theory, ό.π., σ. 72-73.   
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 Όσον αφορά το πολίτευμα της Δημοκρατίας43, το πρώτο είδος είναι 

αυτό που κυριαρχεί η ισότητα ανάμεσα στους πολίτες και δεν υπάρχει 

διάκριση με βάση την οικονομική κατάσταση του καθενός (πλούσιοι-

φτωχοί) και όλοι οι πολίτες μετέχουν στο πολίτευμα. Οι αρχές της 

ισότητας και της ελευθερίας αποτελούν κυρίαρχο στοιχείο αυτού του 

είδους, υπάρχει ο νόμος και η πλειοψηφία παίρνει τις αποφάσεις. Το 

δεύτερο είδος έχει ως κριτήριο ένα εισόδημα χαμηλό για να μπορούν να το 

έχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι. Όσοι δεν μπορούν να φτάσουν αυτό 

το εισόδημα, υποχρεωτικά δε συμμετέχουν στην άσκηση εξουσίας, ενώ 

όταν κάποιος το αποκτά, αυτομάτως, λαμβάνει και πολιτικά δικαιώματα. 

Ένα άλλο είδος, είναι εκείνο στο οποίο δεν λαμβάνεται υπόψη η 

καταγωγή, αλλά όποιος έχει πολιτογραφηθεί ως πολίτης έχει μερίδιο στις 

υπηρεσίες, ενώ ο νόμος είναι κυρίαρχος, ενώ στο τέταρτο είδος 

δημοκρατίας επιτρέπεται η συμμετοχή στα κοινά μόνο σε όσους είναι 

πολίτες. Τελευταίο είδος του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι αυτό που 

ισχύουν τα ανωτέρω αλλά εξουσιάζει το πλήθος και όχι ο νόμος. Εδώ 

ισχύουν τα ψηφίσματα με αποτέλεσμα να εμφανίζονται δημαγωγοί 

ελλείψει νόμων, οι οποίοι κατευθύνουν την πλειοψηφία, ασκούν επιρροή 

στην κρίση του λαού και οι αποφάσεις που λαμβάνονται είναι προς ίδιον 

όφελος. Ο Αριστοτέλης είναι αντίθετος με το πολίτευμα που στηρίζεται 

στα ψηφίσματα και όχι στο νόμο, ώστε το διαγράφει τελείως από την 

έννοια του πολιτεύματος44. 

                                                           
43Η Δημοκρατία περιγράφεται και αναλύεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, 

βιβλίο Δ’. Βλ. ενδεικτικά: Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο μετάφραση, 

εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., βιβλίο Δ΄, σ. 140-213 & βιβλίο Ζ’, σ. 368-405. 

44 R. Mulgan,Aristotle’s Political Theory, ό.π., σ.63. 

Πρβλ. Γ. Πλάγγεσης, Αρχαία ελληνική πολιτική και Κοινωνική φιλοσοφία: 

Σοφιστές, Αριστοτέλης, Πλάτων, ό.π., σ. 260. 
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 Η πολιτεία που προτείνει ο Αριστοτέλης ως το ιδανικό πολίτευμα 

αποτελεί ένα «μικτό» πολίτευμα ολιγαρχικών και δημοκρατικών θεσμών 

και στοιχείων, όπως ξεκάθαρα αναφέρει ο φιλόσοφος στο τέταρτο και 

έβδομο βιβλίο των Πολιτικών45.  

 Έτσι, για παράδειγμα παρέχεται αποζημίωση στους απόρους 

δικαστές για την παρουσία τους και επιβάλλεται πρόστιμο στους 

εύπορους για την απουσία τους. Από το παράδειγμα αυτό, μπορεί κανείς 

να ισχυριστεί ότι ο Αριστοτέλης προσπαθεί να προστατέψει την Πολιτεία 

από μια στροφή είτε στην ολιγαρχία είτε στη δημοκρατία.  

 Ωστόσο, η προτίμηση του Αριστοτέλη στην ολιγαρχία γίνεται πιο 

εμφανής όταν εξετάζει τον τρόπο αναρρίχησης στα αξιώματα. Άλλα 

αξιώματα δίνονται με κλήρο με βάση τις δημοκρατικές αρχές και άλλα 

είναι αιρετά, όπως στις ολιγαρχίες. Θα λέγαμε πως το πλήθος δικαιούται 

να συμμετέχει στη Βουλή, όμως στα ανώτερα αξιώματα ανέρχονται όσοι 

έχουν αρετή και μεγαλύτερο πλούτο, γιατί αυτοί δικαιούνται την τιμή της 

ανάληψης αξιωμάτων. 

 Στην Πολιτεία παρατηρείται και η εκ περιτροπής συμμετοχή στην 

άσκηση εξουσίας. Οι πολίτες αποκτούν εμπειρία, βιώνοντας και τις δύο 

καταστάσεις, του «άρχειν» και του «άρχεσθαι». Η τακτική αυτή εμποδίζει 

                                                           
45Αριστοτέλη, Πολιτικά: Αρχαίο κείμενο μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις ό.π., 

βιβλίο Δ΄, σ. 140-213 & βιβλίο Η’, σ. 412-485. 
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τη συσσώρευση εξουσίας και δύναμης στα χέρια συγκεκριμένων 

ανθρώπων και προστατεύει το πολίτευμα. Αντίστοιχα οι άρχοντες 

εξουσιάζουν με καλύτερο τρόπο, γιατί έχουν εμπειρικά μάθει και τη θέση 

του αρχομένου.  

 Η πόλη αποτελείται από πολίτες πλούσιους, φτωχούς και αυτούς 

που διαθέτουν μέσο πλούτο και αποτελούν τη μεσαία κοινωνική τάξη. Η 

ύπαρξη πλουσίων από τη μια και φτωχών από την άλλη δημιουργεί 

προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, καθώς οι μεν 

διαθέτοντας πλούτο και δύναμη, δεν είναι συνηθισμένοι να υπακούσουν 

στην εξουσία επιδιώκοντας την ανάληψή της και οι δε, λόγω καταγωγής 

και ένδειας έχουν μάθει να εξουσιάζονται και να συμπεριφέρονται όπως 

οι δούλοι. 

  Από την άλλη οι πολίτες της μεσαίας κοινωνικής τάξης δεν 

επιθυμούν να αποκτήσουν τα αγαθά των πλουσίων ούτε οι φτωχοί 

επιθυμούν τα δικά τους. Κατά συνέπεια ευδαίμων πόλη είναι αυτή που το 

μεγαλύτερο μέρος της αποτελούν οι πολίτες της μεσαίας τάξης, οι οποίοι 

έχουν την ικανότητα να επιφέρουν ισορροπία.  

 Συγκεφαλαιωτικά η Πολιτεία αναδεικνύεται από πρακτικής 

άποψης το βέλτιστο πολίτευμα, στο οποίο η εξουσία ασκείται από τους 

πολλούς και στόχος είναι η επίτευξη του γενικού συμφέροντος. Στο 

πλαίσιο αυτού του πολιτεύματος, ο άνθρωπος αναπτύσσει με τον 

ικανοποιητικότατο τρόπο τις διανοητικές και ηθικές του ικανότητες και 

συμμετέχει συνειδητά στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας. Μάλιστα 

στην Πολιτεία, η αρετή του ανθρώπου ταυτίζεται με την αρετή του 

πολίτη. Με την Πολιτεία τελειούται και η «πόλις», ως μια κοινωνία όχι 

κατοίκων αλλά πολιτών που ενδιαφέρονται για τα κοινά. Ο Αριστοτέλης 

θεωρεί πως το πολίτευμα αυτό είναι επιτυχημένο και σταθερό, όταν 

μπορεί να ονομαστεί δημοκρατία και συγχρόνως ολιγαρχία, όταν δηλαδή 
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έχει επιτευχθεί με τον καλύτερο τρόπο η μείξη δημοκρατικών και 

ολιγαρχικών στοιχείων46.  

 

 

 

Ά σ κ η σ η  δ ι α κ υ β έ ρ ν η σ η ς  

–  ο π τ ι κ έ ς  έ ν ν ο ι ε ς  τ ο υ 

Π ο λ ι τ ι κ ο ύ 

 

 

 Ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι αυτοί που είναι άξιοι να κυβερνούν 

είναι αυτοί που κατέχουν την πολιτική αρετή. Οι κατέχοντες την πολιτική 

αρετή είναι αυτοί που κρίνονται ότι πάνω από κάθε άλλο προσόν έχουν 

την ικανότητα να επαγρυπνούν για το καλό του συνόλου. Επομένως η 

έννοια του πολιτικού στον Αριστοτέλη συνεπάγεται ή καλύτερα 

ταυτίζεται με την πολιτική αρετή. Πολιτικός = ο φέρων την πολιτική 

αρετή.  

 Ο Αριστοτέλης, διερευνώντας τα πολιτεύματα, επιχειρεί να 

αποδείξει ποιος δικαιούται να άρχει και να ασκεί πολιτική εξουσία. Η 

κάθε κοινωνική ομάδα αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο πολίτευμα, ο λαός 

στη δημοκρατία, οι πλούσιοι στην ολιγαρχία, οι επιφανείς στην 

αριστοκρατία, ο ένας άριστος στη βασιλεία και ο ένας χείριστος στην 

τυραννίδα. Η εξουσία παρέχοντας δύναμη σ’ αυτόν που τη φέρει, 

σχετίζεται με τη διαχρονική διαμάχη των τάξεων. 

                                                           
46J. Coleman, Ιστορία της Πολιτικής σκέψης: Από την Αρχαία Ελλάδα μέχρι τους 

πρώτους Χριστιανικούς χρόνους, ό.π., σ. 420-430. 
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  Οι φτωχοί επιχειρούν να αμβλύνουν τη διαφορά τους από τους 

πλούσιους στην κατοχή πλούτου-περιουσίας, να βελτιώσουν τις συνθήκες 

διαβίωσης και να αποβάλλουν τη στέρηση και από την άλλη οι πλούσιοι 

αρνούνται να χάσουν όσα κατέχουν και προσπαθούν να τα διατηρήσουν 

και να τα αυξήσουν.  

 Από την άλλη θεωρητικά, υπάρχουν πέντε ενδεχόμενοι διεκδικητές 

της εξουσίας: Το σύνολο του λαού, οι «εύποροι», οι άριστοι, ο ένας (που 

υπερτερεί από όλους) και ο τύραννος και ο Αριστοτέλης απορρίπτει τον 

καθένα από αυτούς (συμπεριλαμβανομένων και των άριστων) με τα εξής 

επιχειρήματα.  

 Στην περίπτωση, για παράδειγμα, που ο λαός είναι ο κάτοχος της 

εξουσίας θα μπορούσε να δημεύσει τις περιουσίες των πλουσίων για να 

τις καρπωθεί με σκοπό να πλουτίσουν εις βάρος των πλουσίων και 

φυσικά παρανομώντας. Ωστόσο κάτι τέτοιο, δηλαδή η διανομή των 

αγαθών των λίγων από τους πολλούς μετατρέπει τους εύπορους σε 

φτωχούς όχι όμως και τους πολλούς σε εύπορους. Δηλαδή, η διανομή των 

περιουσιών αυτών θα αποτελέσει αιτία συγκρούσεων και προβλημάτων 

μεταξύ των πολλών, επομένως και αιτία φθοράς για την πόλη.  

 Από την άλλη απορρίπτεται και ο τύραννος αφού επιβάλλεται με 

τη βία. Μάλιστα όπως έχει ήδη λεχθεί παραπάνω ο τύραννος εκτός του 

ότι επιβάλλεται με την βία το μόνο που επιζητά είναι το προσωπικό του 

κέρδος εις βάρος των πολλών. Ούτε βέβαια και οι λίγοι και εύποροι είναι 

κατάλληλοι, αφού δεν είναι δίκαιο να αρπάζουν την περιουσία των 

πολλών (λαού). Επιπλέον ούτε οι άριστοι ή ο ένας, όσο κι αν υπερτερούν, 

είναι δίκαιο να αποκλείσουν τους άλλους από την εξουσία. 

  Η επιλογή λοιπόν, των κυβερνώντων δεν πρέπει να γίνεται με 

βάση την αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης. Σύμφωνα και με τον F. 

Wolff: «...κανένας δεν μπορεί να διεκδικεί την εξουσία σαν να του την 
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οφείλουν...κανένας δεν μπορεί να επικαλείται «a priori» τίτλους 

προκαταβολικής δικαίωσης για τις αποφάσεις του…»47. 

 Μετά την απόρριψη όλων των παραπάνω διεκδικητών της 

εξουσίας, ο Αριστοτέλης καταλήγει στο σημείο που αναλύει το πολίτευμα 

της Πολιτείας, την οποία προκρίνει ως το καλύτερο πολίτευμα που μπορεί 

να εφαρμοστεί. Σύμφωνα με τον φιλόσοφο η εξουσία θα είναι καλύτερο 

να ασκείται από όλους τους πολίτες και όχι από κάποια κοινωνική ομάδα, 

προβάλλοντας το ακόλουθο επιχείρημα: οι πολλοί λειτουργώντας ως 

σύνολο κι όχι μεμονωμένα, είναι ανώτεροι κι από τους πιο σπουδαίους. 

 Ο Αριστοτέλης αναθέτει στο λαό αρμοδιότητες-εξουσίες, που 

ασκούνται συλλογικά και οι οποίες δεν απαιτούν ιδιαίτερη τεχνική 

δεξιότητα. Αυτό αντίθετα που απαιτούν είναι η πολυμέρεια απόψεων, 

αλλά και η ενότητα του συλλογικού σώματος. Και αν η πολυφωνία 

απόψεων παραλύει ενδεχομένως τη δράση ή διασπά τη συνοχή της 

διοίκησης, ωστόσο εμπλουτίζει τη σκέψη και την κρίση. Η συνέλευση, 

λοιπόν, του λαού αποτελεί ένα σύνολο ατομικών κρίσεων που μπορεί μεν 

κάποιες φορές να είναι άστοχες ή και λιγότερο σαφείς, ωστόσο 

υπερτερούν από τις ατομικές κρίσεις ακόμα και των πιο σοφών 

ανθρώπων. Αυτό που κάνει την κρίση του λαού ανώτερη από τις ατομικές 

κρίσεις είναι η φιλία που συνδέει τους πολίτες μεταξύ τους σε μια πόλη, 

και η οποία εγγυάται την ενότητα της. Η ενότητα αυτή δεν θα μπορούσε 

να υπάρχει μεταξύ εχθρών, ούτε μεταξύ ατόμων που τους συνέδεαν 

ιδιωτικά μόνο συμφέροντα, ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Έτσι, η φιλία 

ωθεί τους πολίτες να υπηρετούν το γενικό συμφέρον.  

 Συμπερασματικά, το πρόβλημα της εξουσίας, τουλάχιστον όσον 

αφορά τις βουλευτικές και δικαστικές αρμοδιότητες, λύνεται με την λαϊκή 

κυριαρχία. Ωστόσο, επειδή πάντα υπάρχει το ενδεχόμενο αδικιών, 

                                                           
47F. Wolff, Ο Αριστοτέλης και η Πολιτική,  ό.π., σ. 135.    
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κυρίαρχοι πρέπει να είναι πάντα οι νόμοι. Στα πλαίσια ενός ορθού 

πολιτεύματος, οι νόμοι είναι δίκαιοι. Επομένως η κυριαρχία του λαού 

προσδιορίζεται ως εξής: πρώτον, αφορά τα όργανα της βουλευτικής και 

δικαστικής αρμοδιότητας και δεύτερον, οφείλει να βρίσκεται σε πλήρη 

αρμονία με τους νόμους. Το ιδεώδες κράτος για τον Αριστοτέλη, 

περιγράφεται, ως ο χώρος όπου επικρατεί η ισότητα των πολιτών, ενώ η 

διακυβέρνηση ασκείται με βάση νόμους. 

 Παρόλα αυτά τις ανώτερες λειτουργίες της κοινωνίας στο 

πολίτευμα της Πολιτείας  τις ασκούν οι πραγματικοί πολίτες, αυτοί 

δηλαδή που έχουν στην κατοχή τους γη, είναι μορφωμένοι και είναι κατ’ 

επέκταση ευγενικής καταγωγής, ενώ τα κατώτερα οικονομικά στρώματα 

στην ουσία αποκλείονται από οποιαδήποτε μορφή άσκησης της εξουσίας. 

Εδώ φαίνεται να επιβεβαιώνονται αυτοί που λένε ότι η «ιδανική πολιτεία» 

του Αριστοτέλη δεν είναι τίποτε άλλο από μια ιδανική αριστοκρατία. 

 Πάνω στο ζήτημα αυτό ο Γ. Πλάγγεσης αναφέρει ανάμεσα σε 

άλλα: «Στην πραγματικότητα και παρόλο που για τον Αριστοτέλη η 

πολιτεία αυτή συγκροτείται μόνο από ίσους πολίτες, η συγκρότηση της 

προϋποθέτει μια αυστηρή ταξική διάρθρωση. Προϋποθέτει τον αποκλεισμό 

από τη συμμετοχή στην πραγματική πολιτική όσων ασχολούνται με τις 

παραγωγικές διαδικασίες και για τον λόγο αυτόν δεν μπορούν να επιτελούν 

λειτουργίες που αφορούν το σκοπό του κράτους.… Οι τεχνίτες, οι γεωργοί 

και οι έμποροι και φυσικά οι δούλοι, δεν διάγουν βίο κατάλληλο για τις 

ανώτερες λειτουργίες του κράτους, και τα επαγγέλματά τους ευνοούν 

αξίες αντίθετες προς αυτές τις πραγματικής αρετής48». 

                                                           
48Γ. Πλάγγεσης, Η έννοια του «πολιτικού» και η διαλεκτική της εξουσίας στην 

πολιτική φιλοσοφία του Αριστοτέλη», πρόλογος στο Αριστοτέλης, Πολιτικά, 

Ζήτρος, Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 29 , 31. 
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Ε π ί λ ο γ ο ς 

 

 

 Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη, για να μπορέσει να λειτουργήσει 

σωστά το πολίτευμα είναι αναγκαία η συμμετοχή των πολλών. Το πλήθος 

ενωμένο διαμορφώνει το πολίτευμα και με τη συγκατάθεση των πολλών, 

υποστηρίζονται καλύτερα οι δημοκρατικοί θεσμοί και λειτουργίες. Ο 

αποκλεισμός των πολλών από τα αξιώματα, σε συνδυασμό με τη 

φτώχεια, δημιουργεί ένα εκρηκτικό κλίμα για τη σταθερότητα και την 

ασφάλεια της πόλης.  

 Είναι προτιμότερο, δικαίωμα στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας 

να έχουν όλοι οι πολίτες και όχι μια μόνο κοινωνική ομάδα. Το πλήθος 

είναι ικανό να ασκήσει εξουσία διότι στο σύνολό του είναι πιο υπεύθυνο 

και μπορεί να λάβει ορθές αποφάσεις. Ο ένας άριστος μπορεί να υπερέχει 

ατομικά από το κάθε άτομο του συνόλου, όμως το πλήθος ως σύνολο 

είναι ανώτερο από το πιο σπουδαίο άτομο. Η συμμετοχή των πολλών στη 

διακυβέρνηση, είναι πιο αποτελεσματική από την εξουσία των λίγων ή 

του ενός. Το πλήθος, ακόμη, είναι δυσκολότερο να παρασυρθεί από το 

πάθος σε σχέση με ένα άτομο γιατί είναι δυσκολότερο να καταληφθούν 

από το ίδιο πάθος όλοι την ίδια χρονική στιγμή.  

 Ο Αριστοτέλης επίσης, θεωρεί ότι το πλήθος είναι αδιάφθορο και οι 

ηθικές αντιστάσεις του είναι ισχυρότερες από του ενός ατόμου ή των 

λίγων. Επομένως, το σώμα των πολιτών είναι αυτό που πρέπει να άρχει 

στην πόλη, έχοντας τη βουλευτική και δικαστική εξουσία. Για να 

εκλείψουν οι κοινωνικές αδικίες εφαρμόζονται οι νόμοι και συγκεκριμένα 

                                                                                                                                                                      

 Κ. Ψυχοπαίδης, Ο φιλόσοφος, ο πολιτικός και ο τύραννος, Πόλις, Αθήνα 1999, σ. 

85-116. 
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οι ορθοί, που έχουν θεσπιστεί με τους κανόνες του ορθού πολιτεύματος. Ο 

Αριστοτέλης δείχνει εμπιστοσύνη στο νόμο ως αξιόπιστη πηγή δικαίου 

και υπερασπίζεται ένα κράτος δικαίου. Όταν επικρατούν οι ορθοί νόμοι, η 

λαϊκή κυριαρχία δε επιφέρει κοινωνικές αδικίες. Συμβαίνει όμως και ο 

αρτιότερος νόμος να είναι ψυχρός και αυστηρός ως προς τον άνθρωπο 

που καλείται να υπακούσει και να τον εφαρμόσει.  

 Γι’ αυτό το λόγο ο Αριστοτέλης εισηγείται μια αρχή πολιτικής 

ανθρωπολογίας. Εισάγει το ρόλο του πολιτικού, ο οποίος έχει 

εξισορροπητικό ρόλο σε σχέση με αυτό που ο νόμος δεν μπορεί να 

προβλέπει εξαιτίας της γενίκευσης και της προτερόχρονης διατύπωσής 

του. Ο πολιτικός χρειάζεται να έχει γνώσεις πολιτικής φιλοσοφίας και οι 

κινήσεις του να είναι βελτιωτικές, αφού πρώτα προβεί σε διαπίστωση των 

αδύνατων σημείων.  

 Ο πολιτικός για τον Αριστοτέλη είναι ο τέλειος αυτός που έχει 

φτάσει στην θέα του αγαθού, αυτός που κατέχει όλη εκείνη την γνώση, 

την εμπειρία και το ήθος. Αυτός που κατέχει την πολιτική αρετή. Βέβαια 

δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι παρόλο που ο Αριστοτέλης προτείνει ως 

ιδανικό πολίτευμα την Πολιτεία που συγκροτείται από ίσους πολίτες η 

συγκρότηση των πολιτών στην εξουσία προϋποθέτει μια αυστηρή ταξική 

διάρθρωση. 
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