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Στην διεθνή βιβλιογραφία καθώς και στον ηµερήσιο και περιοδικό τύπο παρατηρείται  

µια διαρκής σύγχυση γύρω από την έννοια της δηµοκρατίας. Υπάρχει ένας πληθωρισµός της 

λέξεως «δηµοκρατία», που προσδιορίζεται ως κοινοβουλευτική, αστική, µαζική, 

σοσιαλιστική, σύγχρονη, λαϊκή, αντιπροσωπευτική, ηλεκτρονική, ισλαµική,  ο οποίος καθιστά 

προβληµατικό το νόηµά της, δηµιουργώντας µια απλουστευτική αναγωγή στην έννοια που 

είχε η δηµοκρατία στην Αθήνα του 5ου-4ου αιώνα. Η σύγχυση επιτείνεται από το γεγονός ότι 

όλα σχεδόν τα σύγχρονα πολιτεύµατα καλούνται και αυτοαποκαλούνται «δηµοκρατικά» και 

επικαλούνται τον λαό ως «πηγή» της εξουσίας και νοµιµοποιητικό παράγοντα του 

πολιτεύµατος  και του συντάγµατος. Ακόµη σύγχυση προκαλείται από τις γενικές αναφορές 

είτε στον αρχαιοελληνικό πολιτισµό είτε στον ελληνορωµαϊκό, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα 

να µη γίνεται διάκριση ανάµεσα στην αθηναϊκή δηµοκρατία και τις άλλες ελληνικές πόλεις 

της αρχαιότητας που δεν ήταν δηµοκρατικές, ή το πολίτευµα της ρωµαϊκής res publica. H 

σύγχυση υπάρχει και στους θεωρητικούς, οι οποίοι οµιλούν γενικώς περί δηµοκρατίας, 

εννοώντας ένα πολίτευµα οµπρέλα υπό την οποία εισέρχεται οτιδήποτε αυτοί θεωρούν 

δηµοκρατικό. Στην εργασία αυτή θα επιχειρήσω να διερευνήσω την έννοια και τον 

πραγµατικό χαρακτήρα της αθηναϊκής δηµοκρατίας κατά την κλασική εποχή. Από την 

διερεύνηση αυτή θα συναχθούν και οι διαφορές της µε τα σηµερινά πολιτεύµατα που 

αποκαλούνται αντιπροσωπευτικές δηµοκρατίες. 

Αφετηρία της εργασίας αυτής είναι η διαπίστωση ότι απέναντι στην αρχαιοελληνική 

πολιτική σκέψη που ως αποκλειστικοί της αντιπρόσωποι αναφέρονται ο Σωκράτης, ο Πλάτων 

και ο Αριστοτέλης, αρθρώνεται και ένας διαφορετικός λόγος, εκπροσωπούµενος από τον 

∆ηµόκριτο και τους σοφιστές, ο οποίος δεν έχει αναδειχθεί δεόντως αλλά επισκιάζεται από 

τους τρεις φιλοσόφους. σε αυτό συντελεί και το γεγονός ότι τα µόνα έργα που διασώθηκαν 

ολοκληρωµένα στον χώρο της φιλοσοφίας είναι του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Είναι 
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όµως επίσης αλήθεια ότι από τις απαρχές της η αρχαία ελληνική σκέψη διακρίνεται για την 

ποικιλία και την πολλαπλότητα των απαντήσεων και την αλληλοκριτική µεταξύ των 

φιλοσόφων. Ακόµη και οι µαθητές απαντούν, αντιτίθενται και ασκούν κριτική στους 

διδασκάλους, κάτι που συχνά παραγνωρίζεται σήµερα, ενώ είναι έκδηλο στους ίδιους τους 

αρχαίους φιλοσόφους. Σχεδόν στο µεγαλύτερο µέρος του έργου του, ο Πλάτων ασκεί κριτική 

στους σοφιστές και στις δηµοκρατικές αντιλήψεις. αντιστοίχως κριτικός είναι και ο 

Αριστοτέλης, ο οποίος επί πλέον ασκεί κριτική και στις απόψεις του διδασκάλου του. Η 

ελληνική σκέψη διαποτίζεται από µία ασίγαστη διαµάχη και αντιπαλότητα, χαρακτηρίζεται 

από ένα αγωνιστικό πνεύµα, όπως και η σύνολη ελληνική πραγµατικότητα, από µια 

γιγαντοµαχία, την οποία εξέφρασε χαρακτηριστικά προκειµένου για την οντολογία ο Πλάτων 

ως γιγαντοµαχία περὶ τῆς οὐσίας1. ∆ιαπιστώνοντας την ύπαρξη δύο αντιτιθέµενων 

ρευµάτων, του δηµοκρατικού και του αντιδηµοκρατικού, επιχειρώ στην παρούσα µελέτη να 

αναδείξω την διαµάχη αυτή και να διερευνήσω κατά πόσον αυτή αποτυπώνεται στα Πολιτικά. 

Παράλληλα, η µελέτη των κειµένων φανερώνει µια µεγάλη απόκλιση της θεωρίας από 

την δηµοκρατική πράξη. Ενώ ο Πλάτων είναι γνωστό ότι δεν υπήρξε δηµοκράτης, για τον 

Αριστοτέλη όµως επικρατεί στην έρευνα η άποψη ότι είναι περισσότερο ευνοϊκός απέναντι 

στην δηµοκρατία από ό,τι ο διδάσκαλός του και γενικώς θεωρείται ως υποστηρικτής της 

λεγόµενης «µετριοπαθούς» δηµοκρατίας. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι αναζητώντας 

λύσεις για τη σηµερινή κατάσταση,  πολλοί θεωρητικοί προσφεύγουν αξιωµατικά στην 

αριστοτελική θεωρία, παρακάµπτοντας την ζώσα πραγµατικότητα της εποχής που εξέθρεψε 

τον µεγάλο φιλόσοφο, και απαλείφοντας έτσι την κοινωνική και πολιτική πραγµατικότητα της 

δηµοκρατικής  πόλεως. Όµως η πράξη, οι αξίες, οι θεσµοί και η οργάνωση της δηµοκρατίας 

είναι καταστάλαγµα και ενσάρκωση ιδεών και αντιλήψεων που επί δύο τουλάχιστον αιώνες 

αποτελούν αντικείµενο δηµοσίου διαλόγου στο πλαίσιο της πόλεως. Το γεγονός αυτό 

αντικατοπτρίζεται στα Πολιτικά και έχει σηµασία να διερευνηθεί κατά πόσον στο σπουδαίο 

αυτό έργο αντανακλάται η πολιτική θεωρία και πράξη της εποχής του και σε ποιο βαθµό 

αυτές είναι και  απόψεις  του ίδιου του Αριστοτέλη.  

 

Φιλοσοφία της δηµοκρατίας δεν διασώθηκε. Τα αποσπάσµατα του Πρωταγόρα και του 

∆ηµόκριτου υποτυπώνουν ιδέες προς την κατεύθυνση της δηµοκρατίας και έχουν γίνει 

ορισµένες προσπάθειες να αναλυθούν τα σωθέντα αποσπάσµατά τους. Η παρούσα έρευνα 

αξιοποιεί τα πορίσµατα αυτών των προσπαθειών και επιχειρεί να αναδείξει επίσης αγνοηµένες 

                                                 
1 Πλάτων Σοφιστής 246 α. 
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πλευρές τους. Η ανασυγκρότηση των δηµοκρατικών αντιλήψεων και της επιχειρηµατολογίας 

αναζητείται επίσης στους σοφιστές, στους λόγους των ρητόρων, στον Πλάτωνα, αλλά κυρίως 

στον Αριστοτέλη, ο οποίος παραθέτει και συζητεί αντιλήψεις και  επιχειρήµατα και από τις 

δύο αντιτιθέµενες πλευρές. Ιδιαίτερη σηµασία έχουν οι αντιλήψεις, τις οποίες παραθέτει και 

συζητεί στα Πολιτικά, ως αντίθετες στην ολιγαρχική και γενικώς την αντιδηµοκρατική 

επιχειρηµατολογία. Επίσης η µελέτη µας αντλεί υλικό από την δηµοκρατική πρακτική και 

τους θεσµούς, το ήθος (τον τρόπο του βίου της), τα γεγονότα και τις αντιλήψεις, δηλαδή 

αντλεί υλικό και από τις τέσσερις όψεις υπό τις οποίες παρουσιάζεται το πολιτικό φαινόµενο. 

∆ηλαδή για την ανασύσταση της δηµοκρατικής επιχειρηµατολογίας, των σηµασιών και  

αρχών της δηµοκρατικής κοινωνίας  χρησιµοποιώ και τις πρωτογενείς πηγές, τους θεσµούς 

και τους νόµους, τους οποίους αντιµετωπίζω ως την πολιτική σκέψη θεσµισµένη, ως 

ενσάρκωση των αντιλήψεων και πεποιθήσεων της δηµοκρατικής κοινωνίας.  

Εντός αυτού του πλαισίου προσπαθώ να τοποθετήσω τον Αριστοτέλη και τις απόψεις 

που αυτός εκφράζει εν σχέσει προς τη δηµοκρατία.   Για τις απόψεις του βασικό υλικό στην 

ερευνά µου είναι κυρίως τα Πολιτικά, επίσης τα Ηθικά Νικοµάχεια, η Ρητορική και η 

Αθηναίων Πολιτεία, τα οποία αντιµετωπίζονται ως κείµενα µε αβεβαιότητες και αµφιβολίες, 

µε κενά και απορίες,  αµφιλεγόµενα σηµεία και ρωγµές2. ∆ηλαδή η προσέγγιση που 

επιχειρείται στην παρούσα εργασία είναι διαφορετική από αυτήν άλλων µελετητών, οι οποίοι 

προσπάθησαν να βρουν στο αριστοτελικό κείµενο µόνο απαντήσεις και αλήθειες, χωρίς να  

αντιµετωπίσουν κριτικά τις ιδέες του και χωρίς αντιπαράθεση µε την πολιτική 

πραγµατικότητα. 

Εκ των πραγµάτων λοιπόν, από τη στιγµή που µια απο τις κύριες πηγές για τις 

δηµοκρατικές αντιλήψεις και τα δηµοκρατικά επιχειρήµατα είναι τα Πολιτικά, τίθενται τα 

εύλογα ερωτήµατα: µέχρι ποιο  βαθµό ο Αριστοτέλης τα παραδίδει πιστά και  σε ποιο βαθµό 

τα δέχεται ή τα απορρίπτει; Προς απάντηση αυτών των ερωτηµάτων  κρίθηκε αναγκαίο να 

διερευνηθεί η δηµοκρατία ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της και να αντιπαραβληθεί µε 

τις αριστοτελικές αντιλήψεις και αναπτύξεις. Η αντιπαράθεση αυτή θα βοηθήσει στην 

καλύτερη κατανόηση α) της δηµοκρατίας, της αποκαλούµενης άµεσης δηµοκρατίας, η οποία 

υπήρξε στην Αθήνα για πρώτη και µοναδική φορά στην ανθρώπινη ιστορία, και αποτέλεσε 

µήτρα σηµαντικών εννοιών, θεσµών και πολιτικών πρακτικών που τροφοδοτούν έκτοτε µε 

τον έναν ή τον άλλο τρόπο την ανθρωπότητα και β) την κατανόηση σε σχέση µε αυτήν της 
                                                 
2 Για τα προβλήµατα των Πολιτικών, και τη χαοτική µορφή τους, βλ. Pellegrin (1990). Στην παρούσα εργασία οι 
παραποµπές στα Πολιτικά γίνονται χωρίς να σηµειώνεται ο τίτλος του έργου ούτε το όνοµα του Αριστοτέλη, ενώ 
οι παραποµπές στα άλλα έργα του Αριστοτέλη γίνονται µε αναγραφή του τίτλου του έργου, χωρίς όµως πάλι το 
όνοµα του Αριστοτέλη. Οποιαδήποτε άλλη παραποµπή γίνεται µε πλήρη τρόπο.  
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αριστοτελικής πολιτικής θεωρίας, η οποία είναι η πιο ολοκληρωµένη πολιτική αντίληψη από 

αυτές που διασώθηκαν, και έκτοτε τροφοδοτεί και αυτή µε τη σειρά της τη σκέψη,  τη 

συζήτηση και την πολιτική αναζήτηση. Με τη µέθοδο αυτή καθίσταται πιο εύκολο να 

προσεγγισθεί τόσο η δηµοκρατία όσο και οι αντιλήψεις του Αριστοτέλη, αφού η 

αντιπαραβολή τους απαιτεί απο τον ερευνητή ακρίβεια και αντικειµενικότητα στις 

αντιπαρατιθέµενες θέσεις. Θα λέγαµε δε ότι επιβάλλεται διότι αφ’ενός µεν υπάρχουν πολλές 

«επιχωµατώσεις» και στην µία και στην άλλη πλευρά, και αφ’ετέρου µε αυτόν τον τρόπο 

υπερβαίνουµε την ενασχόληση µε τη θεωρία µόνο (εν προκειµένω την αριστοτελική), και τη 

δοκιµάζουµε στην αντιπαράθεσή της µε την ιστορική πράξη (εν προκειµένω τη δηµοκρατία), 

αποφεύγοντας έτσι τον σκόπελο της θεωρητικολογίας, της  «εσωστρεφούς» και  κλειστής  

θεωρητικής ανάλυσης.  Με τη µέθοδο αυτή γίνεται ταυτοχρόνως προσπάθεια να κατανοηθεί 

και να απαντηθεί το παράδοξο φαινόµενο ότι, ενώ υπάρχει πληθώρα προσφυγών στη πολιτική 

θεωρία του Αριστοτέλη, από την άλλη δεν υπάρχει η αντίστοιχη συζήτηση για την άµεση 

δηµοκρατία (µε ελάχιστες εξαιρέσεις όπως αυτή του Κ. Καστοριάδη).   

Την προσέγγιση αυτή υποβαστάζει η ιδέα ότι η ιστορία είναι δηµιουργική πηγή 

νόµων, θεσµών, αξιών–«ολικών µορφών ανθρώπινης ζωής»– από τις οποίες µπορούµε να 

εµπνευσθούµε για να προσανατολισθούµε στο σήµερα.  Η αναζήτηση αυτή νοµιµοποιείται 

από το γεγονός ότι, κατά γενική οµολογία, τα σηµερινά πολιτεύµατα έχουν τις ρίζες τους στην 

αρχαία  ελληνική δηµοκρατία, ότι ο δυτικοευρωπαϊκός πολιτισµός αντλεί απο αυτήν. Το 

ζήτηµα συνεπώς που τίθεται είναι οι οµοιότητες και οι διαφορές των δύο πολιτισµών µεταξύ 

τους, όπως και το ερώτηµα:  µπορεί η αρχαία δηµοκρατία να έχει ένα πολιτικό ενδιαφέρον για 

µας ή ίσως η αριστοτελική θεωρία δίνει καλύτερες απαντήσεις; Τα ερωτήµατα αυτά αποκτούν 

δραµατική επικαιρότητα δεδοµένου ότι η σηµερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από βαθύτατη 

κρίση της πολιτικής πρακτικής και της πολιτικής θεωρίας, όπως διαπιστώνεται απο πολλές 

πλευρές. Εννοείται ότι η έρευνα αυτή δεν αναζητεί µοντέλο το οποίο πρέπει να αντιγράψουµε 

ή να µιµηθούµε αλλά πυξίδα, αναζητεί στοιχεία µιας πολιτικής δηµιουργίας, τα οποία να είναι 

γονιµοποιά για µας σήµερα. 

 

Προσπαθώ συνεπώς, στην ερευνά µου, πρώτον να αναδείξω το πραγµατικό νόηµα που 

παρουσιάζει η πολιτική και η δηµοκρατία στην Αθήνα του 5ου-4ου αιώνα, δεύτερον να 

αναλύσω την κριτική του Αριστοτέλη απέναντι στην δηµοκρατία και τρίτον να εξετάσω τις 

λύσεις που προτείνει ο φιλόσοφος στο πολιτικό πρόβληµα. Επιλέξαµε την τριµερή διάρθρωση 

της εργασίας µας για να φανεί καλύτερα και η έννοια της δηµοκρατίας αλλά και η θέση του 

Αριστοτέλη Στο πρώτο µέρος εξετάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά, οι αρχές, η οργάνωση 
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και οι θεσµοί της δηµοκρατίας και ταυτοχρόνως στο δεύτερο τµήµα εκάστου κεφαλαίου (που 

φέρει τον τίτλο «η κριτική») εξετάζεται η αναλυτική θέση του Αριστοτέλη σε κάθε βασική 

οµάδα χαρακτηριστικών της δηµοκρατίας. Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι ουσιώδεις 

αντιλήψεις και τα επιχειρήµατα µε τα οποία υποστηρίζεται η δηµοκρατία απο τη δηµοκρατική 

σκοπιά και ταυτοχρόνως παρατίθεται πάλι ξεχωριστά (στο δεύτερο τµήµα εκάστου 

κεφαλαίου) αναλυτικά σε κάθε αντίληψη και επιχείρηµα η αριστοτελική θέση και η 

επιχειρηµατολογία, µε κριτική πάντα διάθεση. Η κατ’αυτόν τον τρόπο σηµείο προς σηµείο 

αντιπαράθεση διευκολύνει την κατανόηση των διαφορών και των αποκλίσεων των 

αντιτιθέµενων απόψεων και επιχειρηµάτων. Τέλος στο τρίτο µέρος προβαίνουµε σε µια άµεση 

έκθεση και ανάλυση των βασικών εννοιών που συνιστούν την αριστοτελική πολιτική 

αντίληψη, και αναζητείται η σκοπιµότητά τους, η λειτουργικότητά τους, η σχέση τους µε τη 

δηµοκρατία και ο ρόλος τους στη διαµόρφωση του αριστοτελικού πολιτικού προτάγµατος.      

  

Αναλυτικώτερα στο πρώτο µέρος της µελέτης µου εξετάζονται οι βασικές αρχές και η 

οργάνωση της αθηναϊκής δηµοκρατίας, ταυτοχρόνως δε οι απόψεις του Αριστοτέλη εν σχέσει 

προς αυτές. Κατ’ αρχάς (Πρώτο κεφάλαιο) εξετάζονται οι ιστορικές πολιτικές µεταβολές που 

συνέβησαν στη δηµοκρατία από τον 6ο ως τον 4ο αι. ως αποτέλεσµα των αγώνων του δήµου, 

τα κοινωνικο-οικονοµικά µέτρα που ελήφθησαν προς όφελος των κατωτέρων στρωµάτων 

(µισθοὶ ἀρχόντων, θεωρικόν, λειτουργίαι, ἑορταὶ) και τέλος τα µέτρα αυτοπεριορισµού 

που η δηµοκρατία η ίδια έλαβε (οὐδὲν ἀπροβούλευτον, γραφὴ παρανόµων, γραφὴ 

νόµον µὴ ἐπιτήδειον θεῖναι, τραγωδία). Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύονται τα στοιχεία 

που συνιστούν την κυριαρχία του δήµου και συνίσταται στην αυτοπρόσωπη συµµετοχή των 

πολιτών σε όλες τις ρητές θεσµισµένες εξουσίες: στη βουλή, στα δικαστήρια, στις αρχές, στην 

εκκλησία για τη συζήτηση και τη ψήφιση των νόµων, τη λήψη των σηµαντικών καθοριστικών 

αποφάσεων, την εκλογή και τον έλεγχο των αρχόντων. Τα στοιχεία αυτά επιτρέπουν την 

αυτοκυβέρνηση του δήµου. Το τρίτο κεφάλαιο πραγµατεύεται την κλήρωσιν, η οποία κατά 

τον γράφοντα αποτελεί τον βασικό θεσµό, µε τον οποίο πραγµατοποιείται η κυριαρχία του 

δήµου και η ισότητα µεταξύ των πολιτών. Εν συνεχεία (κεφάλαιο 4) εξετάζεται η δηµιουργία 

του δηµοσίου χώρου ως ικανή και αναγκαία συνθήκη για την κυριαρχία του δήµου, την 

ισότητα, τη συµµετοχή, τη συλλογικότητα και την εγρήγορση των πολιτών. Ο δηµόσιος 

χώρος δεν ανήκει σε άτοµα ή οµάδες αλλά σε όλους τους πολίτες, έτσι το µέτρο του 

οστρακισµού εξασφαλίζει την ισότητα και τη µη ιδιοποίησή του από ιδιώτες. Στο πέµπτο 

κεφάλαιο αναλύονται οι συνιστώσες της πολιτικής.  πρόκειται για τη συµµετοχή των πολιτών 
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στη διακυβέρνηση των κοινών, µε την οποία επιτυγχάνεται ένας διαρκής προσανατολισµός 

και καθορισµός των θεσµών, της φυσιογνωµίας και των σκοπών της πόλεως. Η δηµοκρατική 

πολιτική έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία θεσµών, οι οποίοι διευκολύνουν τη συµµετοχή, 

την ισότητα και την ελευθερία των πολιτών. Τέλος (κεφάλαιο 6) εξετάζεται η δηµοκρατική 

παιδεία, η οποία δεν είναι θεσµοθετηµένη σε σχολεία και σχολές, αλλά διατρέχει όλους τους 

θεσµούς της συµµετοχής και της συλλογικής ασκήσεως της εξουσίας. Και στα έξι αυτά 

κεφάλαια, στο κάθε ένα ξεχωριστά, αντιπαρατίθενται και αξιολογούνται οι απόψεις που 

εκφράζει ο Αριστοτέλης. 

Στο δεύτερο µέρος εξετάζονται οι βασικές και ουσιαστικές αντιλήψεις και σηµασίες 

της δηµοκρατίας, οι οποίες συνιστούν τις αρχές και τα επιχειρήµατά της. Εξετάζεται επίσης το 

ζήτηµα κατά πόσον αυτές οι σηµασίες και οι αντιλήψεις είναι απλώς «ιδεώδη» και ιδέες 

αφηρηµένες, ή  αντιστοιχούν σε διαδικασίες και πρακτικές συγκεκριµένες, ιστορικο-

κοινωνικές, οι οποίες επινοήθηκαν και πραγµατοποιήθηκαν σε µία συγκεκριµένη περίοδο της 

ιστορίας (508-322 π.Χ.). Η δηµοκρατική επιχειρηµατολογία εξετάζεται πάλι σε αντιπαραβολή 

µε τις αριστοτελικές απόψεις. Στο πρώτο κεφάλαιο διερευνάται το επιχείρηµα της ελευθερίας, 

που υποστηρίζει ότι όλοι οι ελεύθεροι πρέπει να συµµετέχουν στην εξουσία, πράγµα που 

αποτελεί διαφοροποιητικό στοιχείο από τα υπόλοιπα πολιτεύµατα, αφού σε αυτά η ελευθερία 

δεν αποτελεί τη µοναδική προϋπόθεση για τη συµµετοχή στην πολιτεία και την εξουσία. Η 

ελευθερία είναι ταυτοχρόνως και σκοπός της δηµοκρατίας. Εν συνεχεία (κεφάλαιο2) γίνεται 

λόγος για την ατοµική ελευθερία ως συµπληρωµατικό απαραίτητο στοιχείο της πολιτικής 

ελευθερίας. Αναζητείται δε αυτή στις ποικίλες εκδηλώσεις του κοινωνικού βίου, στις σχέσεις 

µεταξύ των πολιτών στον ιδιωτικό τους βίο, όπως επίσης και στη θέση των µη πολιτών 

(µέτοικοι, δούλοι). Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζεται η βασική αντίθεση νόµος-φύσις, που 

διατρέχει την πόλιν και θεµατοποιείται από τους σοφιστές. Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζεται 

η αντίληψη της αριθµητικής ισότητας, η οποία υποστηρίζει ότι όλοι είναι ίσοι πολιτικώς και 

πρέπει να συµµετέχουν στις αποφάσεις και στην εξουσία χωρίς κανένα περιοριστικό κριτήριο 

καταγωγής, περιουσίας και παιδείας. Εξασφαλίζεται δε από την κλήρωσιν που είναι ο 

γενικευµένος τρόπος αναδείξεως των αρχών. Στο πέµπτο κεφάλαιο εξετάζεται η έννοια της 

δικαιοσύνης και η ιδιαίτερη µορφή της στη δηµοκρατική επιχειρηµατολογία, αφού συνδέεται 

µε την πολιτική ισότητα σε όλους τους τοµείς. Η µορφή αυτή της πολιτικής δικαιοσύνης δεν 

αποκλείει την αξία, την πολιτική ικανότητα και την αρετή, αφού στα αξιώµατα που 

απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις και εµπειρία εκλέγονται  οι πιο ικανοί. Εν συνεχεία (κεφάλαιο 

6) αναλύεται η αντίληψη ότι για τα πολιτικά πράγµατα δεν υπάρχουν ειδικοί, δεν υπάρχουν 

ειδικές γνώσεις που επιτρέπουν τις πολιτικές αποφάσεις και την άσκηση εξουσίας. Στην 
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πολιτική υπάρχει µόνο δόξα και όχι επιστήµη, πράγµα που δίνει τον κύριο ρόλο στην 

συλλογικότητα όλων των αποφάσεων και στην εναλλαγή στην εξουσία όλων των ελευθέρων. 

Στο έβδοµο κεφάλαιο εξετάζεται η δηµοκρατική επειχειρηµατολογία περί της κυριαρχίας του 

νόµου. Αυτή υποστηρίζει ότι η δηµοκρατία είναι η µόνη πολιτεία όπου ο βίος ρυθµίζεται από 

νόµους γενικής ή πλειοψηφικής αποδοχής, οι οποίοι ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως 

κοινωνικής ή οικονοµικής θέσεως, ενώ αντιθέτως στις άλλες πολιτείες ισχύει η θέληση του 

ενός ή των ολίγων ισχυρών. Στο επόµενο κεφάλαιο (8ο ) εξετάζεται η αντικειµενικότητα του 

νόµου, δηλαδή το ότι ο δηµοκρατικός νόµος αποβλέπει και εξασφαλίζει το γενικό συµφέρον, 

το κοινό συµφέρον της πόλεως και όχι των ιδιαίτερων  οµάδων ή τάξεων, εν προκειµένω των 

κατώτερων στρωµάτων. Το ένατο κεφάλαιο πραγµατεύεται την επιχειρηµατολογία περί της 

υπεροχής των πολλών, η οποία υποστηρίζει ότι οι πολλοί ως συλλογική διακυβέρνηση είναι 

καλύτεροι από τον έναν ή τους ολίγους, ανεξαρτήτως του κριτηρίου που λαµβάνεται υπ’όψιν 

(αρετή, φρόνησις, πλούτος). Η θεωρία αυτή είναι βασική για τη συγκρότηση της ουσιαστικής 

πολιτικής διακυβερνήσεως του δήµου. Στο δέκατο κεφάλαιο συζητείται η δηµοκρατική 

αντίληψη περί της συνοχής δια της κοινωνικής µίξεως. Αυτή υποστηρίζει ότι η συµµετοχή 

όλων των κοινωνικών στρωµάτων στην διακυβέρνηση της πόλεως ωφελεί την πόλιν διότι 

εξασφαλίζει την κοινωνική συνάφεια και συνοχή. Στο τελευταίο κεφάλαιο (11ο) εκτίθεται η 

αντίληψη για την προτεραιότητα της πολιτικής έναντι της ηθικής, χωρίς όµως  να 

παρακάµπτεται η ηθική διάσταση των προβληµάτων ή να παραβιάζεται ο ιδιωτικός χώρος.  

Αντιθέτως ο ιδιωτικός χώρος είναι διακριτός και σεβαστός αλλά η προτεραιότητα των αξιών 

ανήκει στον  δηµόσιο πολιτικό χώρο.           

  

   Στο  τρίτο µέρος της εργασίας γίνεται κατά κάποιο τρόπο η αντίστροφη πορεία, 

δηλαδή εξετάζονται όλες οι θεµελιώδεις έννοιες που αναπτύσσει ο Αριστοτέλης και 

αποτελούν τον πυρήνα της πολιτικής του φιλοσοφίας, και φυσικά εξετάζεται η σχέση τους µε 

την δηµοκρατία. Εξετάζονται προκαταρκτικώς οι απόψεις του για τις λεγόµενες ευνοµούµενες 

πολιτείες των Λακεδαιµονίων, Κρητών και Καρχηδονίων. Εν συνεχεία εξετάζεται η 

αντιµετώπιση εκ µέρους του της πολιτείας του Σόλωνος, η οποία ήταν καθοριστική για την 

δηµιουργία και την  πορεία της δηµοκρατίας. Οι απόψεις του Σταγειρίτη για την πολιτεία 

αυτή είναι ενδεικτικές της πολιτικής του τοποθετήσεως. Κατόπιν (κεφάλαιο 2) ασχολούµαστε 

µε την στάση του έναντι του θεσµού της βασιλείας αλλά και συγκεκριµένων µοναρχών. Οι  

προκαταρκτικές διερευνήσεις περατούνται (κεφάλαιο 3) µε τις απόψεις του για την τυραννίδα, 

για τον τύραννο Πεισίστρατο, και τους ανατροπείς της δηµοκρατίας Θηραµένη και Κριτία, 

έκαστος εκ των οποίων διαδραµάτισε έναν αµφισβητούµενο ρόλο στην αθηναϊκή πολιτεία. Εν 
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συνεχεία (κεφάλαιο 4) εξετάζεται η αριστοτέλεια διάκριση και κατάταξη των πολιτειών και η 

βασική σηµασία της για την όλη του πολιτική θεωρία, αφού αναφέρεται στο δίκαιον, στο 

κοινό συµφέρον και στις ορθές πολιτείες. Κατόπιν (κεφάλαιο 5) αναλύονται τα είδη της 

δηµοκρατίας, που διακρίνει ο φιλόσοφος, η σχέση τους µε την ιστορική και πολιτική 

πραγµατικότητα, καθώς και τα µέτρα σωτηρίας τους που αυτός προτείνει. Το έκτο κεφάλαιο 

εξετάζει την έννοια της αριστοτελικής εὐδαιµονίας, τη σχέση της µε την ἀρετὴ και τη σχολή 

και την πολιτική της σηµασία . Το έβδοµο κεφάλαιο πραγµατεύεται την έννοια της ἀρίστης 

πολιτείας, και το ζήτηµα κατά πόσον αυτή είναι πραγµατική ή πραγµατοποιήσιµη. Στο 

όγδοο κεφάλαιο αναλύεται η πολιτεία των  µέσων, που στηρίζεται στη βασική αριστοτελική 

έννοια της µεσότητος, όπως και η σχέση της µε τις άλλες πολιτείες. Στο τελευταίο κεφάλαιο 

(9ο) πραγµατευόµαστε την «πολιτεία», την οποία ο φιλόσοφος αντιπαραθέτει στη δηµοκρατία, 

και εξετάζουµε τις διαφορές της από αυτή την τελευταία, καθώς και το τι αυτή σηµαίνει για 

την πολιτική του προτίµηση.              
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Στο πρώτο µέρος ασχολούµαστε µε τις βασικές αρχές, την οργάνωση και τους 

θεσµούς της δηµοκρατίας. Επιλέξαµε όµως µια παρουσίαση που διαφέρει από τις 

συνηθισµένες που παραθέτουν τους θεσµούς και τα χαρακτηριστικά τους (εκκλησία, βουλή, 

δικαστήρια, κ.λπ) µε τα ιστορικά στοιχεία τους. Εδώ αντιµετωπίζουµε τη δηµοκρατία πιο 

πολύ απο πολιτική σκοπιά,  σε κεφάλαια που το καθένα αναλύει πολιτικά χαρακτηριστικά και 

πολιτικές πρακτικές, αναδεικνύοντας την πρωτοτυπία και τη µοναδικότητά τους. Ετσι 

αναδεικνύεται η διαρκής ρητή αυτοθέσµιση, το κύριον της πόλεως, η κλήρωσις, ο δηµόσιος 

χώρος, η πολιτική και η παιδεία. Κύριο χαρακτηριστικο που διακρίνει αυτές τις λειτουργίες 

είναι η άµεση ενεργός παρουσία του δήµου και η συµµετοχή του στο σύνολο του πολιτικού 

βίου–µε άλλα λόγια έχουν να κάνουν µε το ερώτηµα: τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι της πόλεως, το 

οποίο αποτελεί το µείζον ερώτηµα της δηµοκρατικής πόλεως αλλά και των Πολιτικών. Το 

κύριο ζήτηµα που αναδεικνύει το µέρος αυτό είναι η συνάφεια των χαρακτηριστικών αυτών 

µεταξύ τους και η σπουδαιότητά τους για την ύπαρξη της πολιτικής και της δηµοκρατίας, 

πράγµατα  τα οποία δεν έχουν τονισθεί στην έρευνα. Αυτά τα πολιτικά χαρακτηριστικά είναι 

εκ των ών ουν άνευ και συνιστούν τα ειδοποιά χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας, πράγµα που 

µας επιτρέπει να ανασυνθέσουµε τον προβληµατισµό και την πολιτική σκέψη που 

ενσαρκώνουν αυτοί οι θεσµοί και αυτές οι πρακτικές.  Ταυτοχρόνως, η παρουσίαση αυτή 

επιτρέπει αρκετά καθαρά να ειδωθεί και η πλευρά της αριστοτελικής τοποθετήσεως µέσα απο 

την  αντιπαράθεσή της σηµείο προς σηµείο µε τα πιο πάνω βασικά πολιτικά χαρακτηριστικά 

της δηµοκρατίας.       
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1. Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: ∆ΙΑΡΚΗΣ ΡΗΤΗ ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ  
 

  

Ο πρώτος ίσως ορισµός της δηµοκρατίας (υπό το όνοµα ἰσονοµία) συναντάται στον 

Ηρόδοτο, ο οποίος παραθέτει τα εξης χαρακτηριστικα της: α) η κυριαρχία του πλήθους και όχι 

η αυθαιρεσία του µονάρχη β) ο καθορισµός των αρχών δια της κληρώσεως γ) η λογοδοσία και 

το υπεύθυνον των αρχών δ) η λήψη όλων των αποφάσεων από τον δήµο. Τα χαρακτηριστικά 

της αναπτύσσονται περισσότερο στην υπόλοιπη οµιλία του Οτάνη κατά την γνωστή συζήτηση 

των τριών Περσών περί πολιτευµάτων3. Η δεύτερη περιγραφή της δηµοκρατίας δίνεται 

κυρίως από τον «επιτάφιο» του Περικλη στον Θουκυδίδη, αλλά και από άλλες αναφορές του. 

Τα χαρακτηριστικά εδω είναι περισσότερο ανεπτυγµένα, πάντα µε την γνωστή 

χαρακτηριστική συµπύκνωση και λιτότητα του θουκυδίδειου ύφους4. Η τρίτη περιγραφή 

δίνεται από τον Πλάτωνα σε διάφορα σηµεία και κυρίως στο 8ο βιβλίο της Πολιτείας, και η 

τέταρτη περιγραφή δίνεται από τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, διασκορπισµένη σε πολλα µέρη 

και συγκεντρωµένη στο 6, 1317α 40-1317β 17. Η δε ιστορική περιγραφή και εξέλιξη της 

αθηναϊκής δηµοκρατίας  προσφέρεται στην Ἀθηναίων Πολιτεία5. Ολες αυτές οι περιγραφές 

αναφέρονται κυρίως στο πολιτικό περιεχόµενο και δευτερευόντως ή παρεµπιπτόντως σε άλλα 

χαρακτηριστικά της, κοινωνικά και οικονοµικά, τα οποία και αυτά την διαφοροποιούν από τα 

υπόλοιπα πολιτεύµατα της εποχής της, αλλά και από τα σηµερινά. 

     

                                                 
3 πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα µὲν οὔνοµα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονοµίην, δεύτερα δὲ τούτων τῶν ὁ 
µοὺναρχος ποιέει οὐδὲν πάλω µὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύµατα δὲ πάντα ἐς 
τὸ κοινὸν ἀναφέρει. (3,80-82. πρβλ. 4, 137.2 και 6, 131.1). Ο όρος δηµοκρατία συναντάται για πρώτη φορά 
στο 6, 43.3. Πρβλ. Αισχύλος Ικέτιδες 602-603. Στο τελευταίο, που χρονολογείται γύρω στο 464 π.Χ., οι λέξεις 
δῆµος και κρατεῖν  συναντώνται για πρώτη φορά µαζί (Vidal-Naquet [1993], 9). 
4 2, 36-46. 
5Χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας υπάρχουν και σε άλλα έργα της αρχαιοελληνικής γραµµατείας, όπως στην 
Αθηναίων πολιτεία του ψευδο-Ξενοφώντος, στην τραγωδία και την κωµωδία, και στους λόγους των ρητόρων. 
Φαίνεται επίσης ότι υπήρχαν αρκετοί συγγραφείς οι οποίοι είχαν εκδόσει έργα περί πολιτικής, όπως συνάγεται 
από αναφορές πολλών συγγραφέων, όπως λ.χ. στα Πολιτικά που υπάρχουν τέτοιες αναφορές (4, 1288β 35: οἱ 
πλεῖστοι τῶν ἀποφαινοµένων περὶ πολιτείας, καὶ εἰ τἆλλα λέγουσι καλῶς, τῶν γε χρησίµων 
διαµαρτάνουσιν).    
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Η δηµοκρατία εννοείται εδώ όπως αυτή υπήρξε για πρώτη και µοναδική φορά στις 

αρχαίες ελληνικές πόλεις,  ως αποτέλεσµα της πολιτικής δραστηριότητας του δήµου που 

εµφανίζεται ήδη από το δεύτερο ήµισυ του 7ου αιώνα και κατά τον 6ο αιώνα, και η οποία 

στην Αθήνα µε τις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνος και κυρίως του Κλεισθένη αλλά και µετά µε 

διαδοχικές συνεχείς αλλαγές οδήγησε στο πολίτευµα που λίγο πολύ περιγράφεται από τον 

Αριστοτέλη στην Ἀθηναίων Πολιτεία και στα Πολιτικά. Βεβαίως η δηµοκρατία αυτή ήταν 

άµεση και ουδεµία σχέση είχε µε κανένα άλλο πολίτευµα της εποχής της, ούτε µε οιοδήποτε 

άλλο µεταγενέστερο (ολιγαρχία, αριστοκρατία, ρωµαϊκή res publica, µοναρχία κ.λπ.).  

H δηµοκρατία  είναι µια µοναδική εξαίρεση στην ανθρώπινη ιστορία, µια παραξενιά 

αν όχι σκάνδαλο. Για πρώτη και µοναδική φορά τα κατώτατα κοινωνικά στρώµατα όχι µόνο 

έχουν πολιτικά δικαιώµατα και πολιτική υπόσταση αλλά ασκούν εξουσία, λαµβάνουν τις 

αποφάσεις, θέτουν τον νόµο, εν ολίγοις είναι το κύριον της πόλεως. Γι’ αυτό άλλωστε η 

δηµοκρατία προκάλεσε πλήθος κριτικές και πολεµικές ήδη από την γέννησή της µέχρι 

σήµερα. Γι’ αυτό ο δήµος - τα κατώτερα στρώµατα, οι θήτες, οι  εργάτες, οι τεχνίτες, οι 

επαγγελµατίες, οι σκυτοτόµοι, οι τέκτονες, οι έµποροι, οι χαλκείς, οι βάναυσοι, οι γεωργοί -

επισύρουν την αποστροφή και περιφρόνηση των ολιγαρχικών, όπως του Σωκράτη και του 

Πλάτωνα. Όταν τα στρώµατα αυτά, η βάση του δηµοκρατικού πολιτεύµατος, αποσύρθηκαν 

από το πολιτικό προσκήνιο επεκράτησε η εξουσία του ενός ή των ολίγων. Επεκράτησε η 

µακεδονική µοναρχία, τα ελληνιστικά µοναρχικά παράγωγά της, η ρωµαϊκή µοναρχία στο 

πρόσωπο του αυτοκράτορος, η βυζαντινή µοναρχία της Νέας Ρώµης, οι µεσαιωνικές 

φεουδαρχικές µοναρχίες µε αποκορύφωµα την απόλυτη µοναρχία της δυτικής Ευρώπης. Ο 

δήµος, ο λαός, επανεµφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας κατά τον 18ο αιώνα µ.Χ. και µε 

τις επαναστάσεις που συνετάραξαν την δυτική Ευρώπη και την Βόρεια Αµερική, επιβάλλει 

µια άλλη τροπή στον ρου της ιστορίας. Αναδύονται ξανά τα αιτήµατα της ελευθερίας, της 

ισότητας, της δικαιοσύνης, της λαϊκής βούλησης και συµµετοχής στην εξουσία, τα οποία 

είχαν απωθηθεί, καταπιεσθεί και ξεχασθεί επί είκοσι και πλέον αιώνες. Και αντιστρόφως τα 

αιτήµατα αυτά δηµιούργησαν πραγµατικές καταστάσεις ελευθερίας και ένα νέο δηµοκρατικό 

κίνηµα που ενσαρκώθηκε σε φιλελεύθερες πολιτειακές µορφές, µόνο και χάρις στην 

επανεµφάνιση του δήµου στο προσκήνιο της ιστορίας. Αν η απουσία του λόγου δηµιουργεί 

τέρατα, η απουσία του δήµου από την πολιτική δηµιουργεί πολιτικά τέρατα  (µοναρχίες, 

απολυταρχίες, θεοκρατίες, µεσαίωνες). Η σηµερινή ανησυχητική παγκόσµια κατάσταση  είναι 

αψευδής µάρτυς της ανωτέρω διαπιστώσεως. 
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Η δηµοκρατία ως πολιτεία συγκροτείται από θεσµούς και σηµασίες, από πράξη και 

θεωρία, δεν είναι ένα πολίτευµα συγκροτηµένο άπαξ δια παντός, πλήρως και τελείως 

οργανωµένο, όπως το εννοούµε σήµερα ή όπως το εννοεί ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, 

τουτέστιν ένα «σύνταγµα» µε ορισµένα άρθρα και αρχές καθορισµένες και παγιωµένες άπαξ 

δια παντός, αλλά ένα πολίτευµα ανοικτό, εν εξελίξει, έτοιµο ανά πάσα στιγµή να 

αναθεωρήσει τους νόµους και τους θεσµούς του, να αµφισβητήσει παραδεδοµένες σηµασίες 

και αντιλήψεις, να δηµιουργήσει νέες, ενσαρκωµένες σε θεσµούς και διαδικασίες, πράγµα το 

οποίο διαπιστώνεται και µαρτυρείται από τη σύνολη ιστορία των πόλεων και δη των Αθηνών.  

Ο Αριστοτέλης στην Ἀθηναίων Πολιτεία  αναφέρει ένδεκα µεταβολάς του αθηναϊκού 

πολιτεύµατος, δηλαδή η δηµοκρατία είναι µια διαδικασία, ένα πλαίσιο εντός του οποίου τα 

προβλήµατα του κοινωνικού και του πολιτικού βίου αναδύονται και τίθενται προς συζήτηση 

στον ανοικτό δηµόσιο χώρο, ρητώς και ελευθέρως, και γίνονται αντικείµενο διαµάχης και 

διαπάλης, µε επιχειρήµατα και πειθώ, κατά τέτοιον τρόπο ώστε να µην διασπάται η ενότητα 

και η συνοχή της κοινωνίας. ∆εν είναι δηλαδή µία ειδυλλιακή κατάσταση τελείας κοινωνίας 

και ορθής πόλεως µε ιδανικούς θεσµούς, την οποία θα χρησιµοποιούσαµε ως µοντέλο ή 

πρότυπο υπό την πλατωνική έννοια, µε σκοπό να αντιγράψουµε ή να προσαρµόσουµε στη 

σηµερινή κατάσταση για να λυθούν τα προβλήµατά µας. 

Στην δηµοκρατία το σύνολο της κοινότητας, ο δήµος, είναι η πηγή των νόµων και των 

θεσµών, η πηγή κάθε εξουσίας, και οι αθηναϊκοί νόµοι και οι πολιτικές αποφάσεις αρχίζουν 

πάντα µε την φράση ἔδοξε τῇ βουλῇ καὶ τῷ δήµῳ. Υπάρχει δηλαδή αυτεπίγνωση, 

αυτοσυνείδηση, αναγνώριση σαφής και ρητή της κυριαρχίας του δήµου, των πολιτών. Η 

αυτοσυνείδηση αυτή είναι εµφανής και στις πρώτες µαρτυρίες περί των θεσµοθετών: αυτοί 

που θέτουν τους θεσµούς είναι οι άνθρωποι, οι πολίτες και όχι οι θεοί, η φύσις κ.λπ. Το 

γεγονός αυτό δηλώνει επίσης την ρήξη µε την παραδοσιακή αντίληψη του ιερού και της 

θρησκείας: η ίδια η κοινωνία είναι η πηγή και η αιτία των θεσµών. H δηµοκρατία είναι 

αυτοδηµιουργία των Ελλήνων, και δή των δηµοκρατών6. Η αντίληψη αυτή διατρέχει την 

ιστορία των Αθηνών και ισχυροποιείται ιδίως αµέσως µετά τους Περσικούς πολέµους και τη 

νίκη στην Σαλαµίνα, όπως την εκφράζει ο Αριστοτέλης, αρνητικώς βεβαίως για τη δική του 

                                                 
6 Υπ’ αυτήν την έννοια διαφωνούµε µε αυτό που λέει ο  Finley (1989), 77 ότι οι Ελληνες ανεκάλυψαν την 
δηµοκρατία, µε αυτο που λέει η Romilly (1992) ότι οι Ελληνες ανεκάλυψαν την ελευθερία, και µε αυτό που λέει 
ο Snell (1984), ότι οι Ελληνες ανεκάλυψαν το πνεύµα. Η δηµοκρατία, η ελευθερία, η πολιτικη, η ισότητα, η 
σκέψη, η φιλοσοφία δεν υπήρχαν κάπου και τα ανεκάλυψαν, αλλά τα δηµιούργησαν «εκ του µηδενός», όπως 
λέει χαρακτηριστικά ο Καστοριάδης, είναι «φαντασιακές δηµιουργίες».    
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αντίληψη7. Είναι χαρακτηριστικός εξάλλου ο τρόπος µε τον οποίο επικρίνει ο Πλάτων την 

αλλαγή που σηµειώθηκε µετά τους Μηδικούς πολέµους. Κατηγορεί τους Αθηναίους ότι 

έχασαν τον φόβο προς τους παλαιούς νόµους και κατά συνέπειαν έχασαν και την πειθαρχία 

τους8. Αυτό που ενοχλεί τον Πλάτωνα είναι η αυτοσυνείδηση, η αυτογνωσία, η δυναµική 

παρουσία στον πολιτικό χώρο των κατώτερων στρωµάτων, και η συνακόλουθη ρητή 

αυτοθέσµιση.  

Η αµφισβήτηση αυτή προϋποθέτει την αντίληψη ότι οι θεσµοί και γενικώς µεγάλα 

τµήµατα της θέσµισης της κοινωνίας δεν έχουν τίποτε το «ιερό» και θείο, τίποτε το 

µεταφυσικό και  «φυσικό» αλλά ανήκουν σε αυτό που ονοµάσθηκε «νόµος» µε την ευρύτερη 

και βαθύτερη σηµασία9, και από την άλλη ότι τα κοινά πράγµατα και η εξουσία δεν είναι 

ιδιοκτησία ουδενός ιδιαιτέρου κοινωνικού στρώµατος το οποίο δήθεν υπερβαίνει κατά ένα 

οποιοδήποτε στοιχείο (γνώση, αρετή, καταγωγή, πλούτο) τους υπολοίπους. Για πρώτη φορά 

στην ιστορία της ανθρωπότητας µια κοινωνία αναγνωρίζει τον εαυτό της συνειδητώς ως πηγή 

και εγγυητή του νόµου και των θεσµών, και όχι κάποιον  άλλον παράγοντα εξωκοινωνικό ή 

υπερβατικό όπως ήταν συνηθισµένο µέχρι τότε, αλλά και µετέπειτα ακόµη και στις ηµέρες 

µας. Η αντίληψη αυτή εκφράσθηκε ήδη µε τον Σόλωνα, οποίος στις ελεγείες του τονίζει στις 

πολιτικές υποθέσεις τον ανθρώπινο παράγοντα εν αντιθέσει προς τον θεϊκό10. Το ρεύµα που 

διαπερνά τον κόσµο της πόλεως και που πολύ εύστοχα χαρακτηρίσθηκε ως µετάβαση απο τον 

µύθο στο λόγο χρονολογείται απο τον 6ο αιώνα και εκφράζεται ρητώς στην Αθήνα του 5ου 

αιώνα από τους Σοφιστές. Απ’ότι φαίνεται δεν είναι κτήµα µόνο  ενός πεπερασµένου κύκλου 

αλλά ευρέων στρωµάτων της κοινωνίας, είναι ανοικτή διαδικασία και τρόπος του βίου. Αυτο 

προκύπτει απο την µη προσφυγή στο θεῖον για την επικύρωση µιας απόψεως ή ενος 

επιχειρήµατος, για την πλαισίωση µιας συζητήσεως στη βουλή ή την εκκλησία,  για τη 

δικαιολόγηση ενός νόµου ή µιας αποφάσεως στην εκκλησία11.   

                                                 
7 Τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆµος αἴτιος γενόµενος ἐφρονηµατίσθη καὶ δηµαγωγοὺς 
ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτευοµένους τῶν ἐπιεικῶν.  2,1274α11-15. Για το «φρόνηµα» του αθηναϊκού 
δήµου µετά τους Περσικούς πολέµους, από αντίθετη σκοπιά, βλ. ψευδο-∆ηµοσθένης Κατ’ Αριστογείτονος, 198 
κεξ. 
8 Νόµοι 3, 699γ κεξ. πρβλ. Ισοκράτης, Αρεοπαγητικός, 29 κεξ. 
9 Βλ. κεφάλαιο «Νόµος-φύσις».  Ο Καστοριάδης (1990), 60 γράφει χαρακτηριστικά: «Αν οι Έλληνες µπόρεσαν 
να δηµιουργήσουν την πολιτική, τη δηµοκρατία, τη φιλοσοφία, είναι επίσης επειδή δεν είχαν ιερά βιβλία, δεν 
είχαν αλήθεια εξ αποκαλύψεως και δεν είχαν προφήτες. Είχαν ποιητές , είχαν φιλοσόφους, είχαν νοµοθέτες και 
είχαν πολίτες». Υπάρχουν  κάποιες αναφορές ρητόρων σε θεούς αλλά αυτές είναι  εξαιρέσεις και προσωπικές 
αντιλήψεις (βλ. λ.χ. Αντιφών, Φαρµακείας κατὰ τῆς µητρυιᾶς (Ι), 3: τοῖς νόµοις τοῖς ἡµετέροις οὕς 
παρά τῶν θεῶν καὶ τῶν προγόνων διαδεξάµενοι) 
10 Βλ. Λαµπρόπουλος (2000). 
11 Βλ. και κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι).  
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Υπ’ αυτήν την έννοια η δηµιουργία της δηµοκρατίας είναι φιλοσοφικώς, κοινωνικώς, 

πολιτικώς και ηθικώς σηµαντικότατη και αυτή η σηµασία της συγκαλύπτεται πολλές φορές 

από την επικρατούσα αντίληψη, που της προσάπτει τον αποκλεισµό των γυναικών και των 

δούλων από τον πολιτικό βίο. Αναµφισβητήτως η ύπαρξη δουλείας και η κατωτερότητα της 

γυναίκας µε τα σηµερινά κριτήρια είναι κατακριτέα, αλλά το να κατακρίνεται η αθηναϊκή 

πολιτεία ως µη δηµοκρατία εξ αιτίας της στερήσεως δικαιωµάτων, τα οποία µόλις προσφάτως 

(20ος αιώνας) αποκτήθηκαν, η άποψη αυτή είναι ανιστορική και αναχρονισµός12. Η αντίληψη 

αυτή (κοινωνιοκεντρισµός) θεωρεί την εποχή της  προνοµιούχα και κριτήριο για να κριθεί το 

παρελθόν  στο οποίο επιβάλλει έτσι βιαίως αξίες και κανόνες µιας τυχαίας, πρόσκαιρης και 

σχετικής περιόδου της ιστορίας. Η συνειδητοποίηση του προβλήµατος αυτού είναι η πρώτη 

απαραίτητη συνθήκη για µια σοβαρή και δηµιουργική έρευνα.  Υπερβαίνει επίσης η 

δηµιουργία της δηµοκρατίας την ελληνική πόλιν, η οποία είναι βεβαίως σηµαντικότατη 

δηµιουργία   του ελληνικού φαντασιακού αλλά διαφοροποιείται και υπολείπεται τα µάλα από 

τη δηµοκρατική πόλιν.  

Η ισότητα και η ελευθερία υπήρξε δηµιουργία και κατόρθωµα του δήµου, δεν του 

δόθηκαν εξ ουρανού ούτε φύσει ούτε από κάποιον βασιλέα ή από άλλους κυβερνώντες13. Οι 

αγώνες του ήδη από τον 7ο π.Χ. αιώνα εναντίον των ευγενών και ευπατρίδων, είχαν ως 

αποτέλεσµα τις µεταρρυθµίσεις του ∆ράκοντος, κατόπιν του Σόλωνος, και εν συνεχεία τις 

µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη, µετά του Εφιάλτη, του Περικλή κ.λπ. Η δηµοκρατία όχι µόνο 

δηµιουργεί τους νόµους και γνωρίζει ότι τους δηµιουργεί, αλλά είναι σε θέση να τους θέσει 

ρητώς υπό αµφισβήτηση και να τους αλλάξει. Αυτό είναι απαραίτητη συνθήκη της, και ίσως 

αυτό που την χαρακτηρίζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι αυτή η συνεχής ρητή 

                                                 
12 Όπως σωστά επισηµαίνει και ο Ober (2003), 29 και ο Καστοριάδης σε πολλά µέρη. Άλλωστε η δουλεία δεν 
είναι προϋπόθεση για την δηµοκρατία.  η κοινωνικο-οικονοµική βάση της δηµοκρατίας είναι η κοινότητα των 
µικρών ανεξάρτητων παραγωγών, όπως πίστευε και ο Μαρξ ( Το Κεφάλαιο, 1).   Η δουλεία αντιθέτως δύναται να 
θεωρηθεί ως παράγων που συνετέλεσε στην κατάλυση της δηµοκρατίας, αφού αυτή δεν διηύρυνε την ιδιότητα 
του πολίτη όχι µόνο σε κατηγορίες δούλων αλλά και µετοίκων. Βλ. Καστοριάδης (200γ) και Φωτόπουλος 
(1999), 351. Aλλωστε οι αποκλεισµοί δεν είναι χαρακτηριστικό µόνο της αρχαίας εποχής: η δουλεία 
καταργήθηκε τον 19ο αι., η καθολική ψηφοφορία για τους άνδρες καθιερώθηκε τον 19ο αιώνα, οι γυναίκες 
απέκτησαν δικαίωµα ψήφου στο δεύτερο ήµισυ του 20ου αιώνα οι σύγχρονοι µέτοικοι ακόµα. Οι αποκλεισµοί 
δεν λείπουν  και από τους  πιο προωθηµένους στοχαστές των Νέων Χρόνων. Το πρόγραµµα λ.χ. του Rousseau 
(Oeuvres completes, t. III, 941) για την Κορσική περιλαµβάνει αρκετούς αποκλεισµούς: αποκλείονται από το 
δικαίωµα του πολίτη όλοι εκείνοι που δεν είναι έγγαµοι στα σαράντα τους, όπως επίσης οι ξένοι, για τους 
οποίους κάθε πενήντα έτη θα αποδίδεται η υπηκοότητα σε έναν µόνο.   
13 6, 1318 β1-5: «αν είναι πολύ δύσκολο να ανακαλύψει κανείς την αλήθεια γύρω από την ισότητα και την 
δικαιοσύνη, είναι όµως πιο εύκολο να την βρει παρά να πείσει αυτούς που έχουν την εξουσία να την 
ακολουθήσουν. διότι την ισότητα και την δικαιοσύνη ζητούν πάντα οι αδύνατοι ,οι δε ισχυροί δεν ενδιαφέρονται 
καθόλου» (ἀλλὰ µὲν περὶ τοῦ ἴσου καὶ τοῦ δικαίου, κἀν ἢ πάνυ χαλεπὸν εὑρεῖν τὴν ἀλήθειαν περὶ 
αὐτῶν, ὅµως ῥᾷον ἢ συµπεῖσαι τοὺς δυναµένους πλεονεκτεῖν. ἀεὶ γὰρ ζητοῦσι τὸ ἴσον καὶ τὸ δίκαιον 
οἱ ἥττους, οἱ δὲ κρατοῦντες οὐδὲν φροντίζουσιν).  Πρβλ. 5, 1303 β14-18. Για τους πολιτικούς αγώνες στην 
Αθήνα και εν γένει στις αρχαίες ελληνικές πόλεις. Βλ. Lintott (1982) και Croix (1998). 
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συλλογική αυτοθέσµιση14. Αυτό εκφράζεται χαρακτηριστικά από τον Περικλή στον τελευταίο 

του λόγο, στον οποίο συµβουλεύει τους Αθηναίους ότι για να διατηρήσουν την κυριαρχία 

τους, την ελευθερία τους και το µεγαλείο της πόλεως πρέπει συνεχώς να επαγρυπνούν και να 

προσπαθούν και όχι να εφησυχάζουν και να επαναπαύονται. Εάν θέλετε να είσθε ελεύθεροι, 

λέει ο Περικλής στους συµπολίτες του, πρέπει να προσπαθείτε, πρέπει να διαλέξετε: 

απράγµονες ή ελεύθεροι15. Αυτό διαφαίνεται ήδη από τον 6ο αιώνα τουλάχιστον µε τον 

Σόλωνα και συνεχίζεται έως το τέλος της, το 322 π.Χ. Από τον Σόλωνα ως τον Κλεισθένη 

µεσολαβούν περίπου 90 έτη, που σηµαίνει ότι οι αγώνες του δήµου, των κατώτερων 

στρωµάτων, διήρκεσαν πάνω από έναν αιώνα έως τη δηµιουργία της δηµοκρατίας. Αυτόν τον 

αγώνα και τη θέληση του αθηναϊκού δήµου δεν µπόρεσε να εµποδίσει και να σταµατήσει ούτε 

η µακρά περίοδος της τυραννίδος των Πεισιστρατιδών (τριάντα έτη κατά περιόδους, από το 

560 π.Χ. ως το 510 π.Χ.).  

Οι µεταρρυθµίσεις που έγιναν επί Κλεισθένους και εδραίωσαν την δηµοκρατία δεν 

είναι κεραυνός εν αιθρία, ούτε βεβαίως κάποιο θαύµα16, αλλά οφείλονται στη βούληση και τη 

θέληση του αθηναϊκού δήµου που αρχικώς προκάλεσαν τις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνος17, οι 

οποίες απετέλεσαν την απαρχή των ριζικών και επαναστατικών αλλαγών. Πριν οι πολλοί δεν 

µετείχαν ουδεµιάς αρχής18, µε τον Σόλωνα αρχίζει η συµµετοχή των κατώτερων στρωµάτων 

στους θεσµούς της πόλεως, αλλά µόνο στο δικάζειν και εκκλησιάζειν, και σε καµία άλλη 

αρχή19. Πράγµατι µε τον Σόλωνα άνοιξε ο δρόµος που οδήγησε στη δηµιουργία και εδραίωση 

της δηµοκρατίας επί Κλεισθένους, και πρέπει να τονισθούν ιδιαιτέρως δύο στοιχεία της 

µεταρρυθµίσεως αυτής, τα οποία έπαιξαν σηµαντικό ρόλο: πρώτον η θέσπιση του 

δικαστηρίου από δικαστές που δεν ήταν επαγγελµατίες ούτε ευγενείς ούτε «ειδικοί», αλλά 

ορίζονταν µε κλήρωσιν από όλο τον δήµο20,  και δεύτερον η συµµετοχή και των θητών µε το 

                                                 
14Βλ. Καστοριάδης (1990), 23. 
15 Θουκυδίδης 2, 60-64, ιδιαιτέρως 63. 
16 Όπως απεκάλεσε τον ελληνικό πολιτισµό ο Ε. Renant (1999), 22, δέσµιος της χριστιανικής ιδεολογίας και 
µεταφυσικής, υιοθετώντας το υπερβατικό και µεταφυσικό στη γένεση και την ερµηνεία των ιστορικο-
κοινωνικών φαινοµένων. Για τις µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη βλ. Vidal-Naquet – Leveque (1989). Η 
Αθηναίων Πολιτεία (20) περιγράφει  τους αγώνες του δήµου πριν τις µεταρρυθµίσεις αυτές. 
17Αθηναίων Πολιτεία 5: τοιαύτης δὲ τῆς τάξεως οὔσης ἐν τῇ πολιτείᾳ, καὶ τῶν πολλῶν δουλευόντων 
τοῖς ὀλίγοις, ἀντέστη τοῖς γνωρίµοις ὁ δῆµος. Ἰσχυρὰς δὲ τῆς στάσεως οὔσης , καὶ πολὺν χρόνον 
ἀντικαθηµένων ἀλλήλοις, εἵλοντο κοινῆ διαλλακτὴν καὶ ἄρχοντα Σόλωνα καὶ τὴν πολιτείαν 
ἐπέτρεψαν αὐτῷ ποιήσαντι. 
18 Αθηναίων Πολιτεία 2,3: οὐδενὸς γάρ, ὡς εἰπεῖν, ἐτύγχανον µετέχοντες 
19 Αθηναίων Πολιτεία 7,4: τοὺς δ’ ἄλλους θητικόν, οὐδεµιᾶς µετέχοντας ἀρχῆς.. Το ίδιο αναφέρει και ο 
Πλούταρχος (Σόλων 18): Σόλων τὰς µὲν ἀρχὰς ἁπάσας ὥσπερ ἦσαν τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν 
βουλόµενος, τὴν δ’ ἄλλην µεῖξαι πολιτείαν, ἧς ὁ δῆµος οὐ µετεῖχεν (...) τῷ συνεκκλησιάζειν καὶ 
δικάζειν µόνον µετεῖχον τῆς πολιτείας. 
20 Σακελλαρίου (1999), 92. 



 40

δικαίωµα του εκλέγειν στην ἐκκλησία του δήµου. Οι αλλαγές αυτές συνέβαλαν τα µέγιστα 

στην ανάπτυξη και ενδυνάµωση του δηµοκρατικού πνεύµατος και στη διαπαιδαγώγηση του 

δήµου στις αξίες και σηµασίες της συλλογικότητας, της ισότητας, του δικαίου, της έννοµης 

τάξεως και της κυριαρχίας του νόµου. Η σηµασία των µεταρρυθµίσεων του Σόλωνος, 

ιδιαιτέρως δε η σπουδαιότητα των λαϊκών  δικαστηρίων, ήταν σηµαντικές για την µετέπειτα 

εξέλιξη πράγµα που αναγνωρίζεται και από τους επικριτές του Σόλωνος, απόηχο των οποίων 

έχουµε  στην Αθηναίων Πολιτεία και στα Πολιτικά: «ο δήµος αφ’ ης στιγµής έγινε κύριος της 

δικαστικής ψήφου έγινε κύριος της πολιτείας»21. Η πολιτεία του Σόλωνος κατά τη διάρκεια 

των τριάντα περίπου ετών που διήρκεσε  εµπότισε µε τις αρχές και σηµασίες της τον 

αθηναϊκό δήµο τόσο πολύ ώστε αυτός, και µετά την τριακονταετή τυραννίδα των 

Πεισιστρατιδών, να προχωρήσει ώριµος στην ίδρυση και εδραίωση της δηµοκρατίας το 508/7 

π.Χ.   

Εν συνεχεία µε τον Κλεισθένη η φυλετική κοινωνία των γενῶν αποδυναµώνεται 

αποφασιστικά µε την ιδιοφυή ανακατανοµή των φυλών µε βάση τις τριττύες διαφορετικών 

περιοχών της Αττικής, ενισχύεται η πολιτικη κοινωνία και διευρύνεται το πολιτικό σώµα. Οι 

νέες φυλές δεν έχουν καµιά σχέση µε τις παλαιές, δεν είναι φυλές του γένους αλλά διοικητικές 

ενώσεις τριών τριττύων – απο την µεσόγειο, το άστυ και την παραλία. Συγκροτείται η βουλή 

των πεντακοσίων, απο πενήντα βουλευτές εκάστης φυλής δια κληρώσεως, µε θητεία ενός 

έτους. Οι πενήντα βουλευτές εκάστης φυλής κυβερνούν εκ περιτροπής την πόλιν επί 36 

ηµέρες. Τα κατώτερα στρώµατα συµµετέχουν στην εκκλησία, στη βουλή και στα δικαστήρια. 

Εισάγεται ο ὀστρακισµὸς22. 

Eν συνεχεία έχουµε τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη το 462/1, οι οποίες κατέστησαν 

την εκκλησία απολύτως κυρίαρχη και αποδυνάµωσαν την εξουσία των ευγενών όπως αυτή 

εκφραζόταν από τον Αρειο Πάγο. Οι εξουσίες που αφαιρέθηκαν από τον Αρειο Πάγο ήταν 

σηµαντικότατες (δικαστικές, ο έλεγχος των νόµων – η  νοµοφυλακία–, ο έλεγχος των 

αρχόντων), µε συνέπεια την απελευθέρωση και ενδυνάµωση του δήµου.  

Η διεύρυνση των δικαιωµάτων του δήµου συµβαίνει και µε την εισαγωγή των µισθών 

(πρώτα των δικαστών, µετά των βουλευτών και τέλος των αρχόντων) από τον Περικλή, µετά 

το 458 π.Χ.. Ο εκκλησιαστικός µισθός καθιερώθηκε µετά το τέλος του πελοποννησιακού 

                                                 
21 Αθηναίων Πολιτεία 9: ὧ µάλιστά φασιν ἰσχυκέναι τὸ πλῆθος, ἡ εἰς τὸ δικαστήριον ἔφεσις. κύριος γὰρ 
ὤν ὁ δῆµος τῆς ψήφου κύριος γίγνεται τῆς πολιτείας. Και 2, 1274α 1-5. 
22 Βλ. Vidal-Naquet (1989). 
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πολέµου, το 395 π.Χ.23. Ο  Αριστοτέλης αναφέρει ότι η πόλις έτρεφε είκοσι χιλιάδες άνδρες24.  

Οι µισθοί επέτρεπαν στα φτωχότερα στρώµατα να συµµετάσχουν στην πολιτική χωρίς να 

υποστούν στερήσεις. Ο Περικλής εισήγαγε επίσης την οικονοµική ενίσχυση για την 

παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων (θεωρικά). Συνεπώς η µισθοδοσία των 

πολιτικών αρχόντων και η οικονοµική ενίσχυση των κατώτερων στρωµάτων είναι 

χαρακτηριστικό µέτρο της δηµοκρατίας και όχι των άλλων πολιτειών.  

 Άλλη αλλαγή αφορά  τους ἐννέα ἄρχοντες οι οποίοι µέχρι το 487 π.Χ. εκλέγονταν 

µόνο από τους πεντακοσιοµεδίµνους. Από αυτήν την χρονολογία και εντεύθεν κληρώνονται 

από 100 προκρίτους συµπεριλαµβανοµένων και των ἰππέων. Οι ζευγίται, η τρίτη κατά 

σειράν από τις τάξεις (τέλη), αποκτά το δικαίωµα να αναδεικνύει άρχοντες από τους κόλπους 

της το 457 π.Χ., µε πρόταση του Περικλή και ψήφισµα από την εκκλησία. Το ίδιο έτος 457 

έγινε η κατάργηση της προκρίσεως για τους άρχοντες και η αντικατάστασή της από την 

κλήρωσιν25. Οι θήτες επισήµως δεν είχαν το δικαίωµα να αναδεικνύουν άρχοντες, αλλά 

φαίνεται ότι η θεσµική απαγόρευση έµεινε νεκρό γράµµα και µπορούσαν να κληρωθούν και 

αυτοί26. Εξάλλου ο δήµος δύναται να αλλάζει ή να καταργεί µέτρα τα οποία αποδεικύονται 

αναποτελεσµατικά ή έχουν φθαρεί και δεν λειτουργούν ουσιαστικώς, όπως έγινε το 417 π.Χ. 

µε  τον ὀστρακισµὸ27. 

Η ίδια κινητικότητα εκδηλώνεται και στην οργάνωση και τη λειτουργία της εξουσίας 

και του τρόπου ασκήσεώς της. ∆ηλαδή υπάρχει µία συνεχής αφαίρεση εξουσιών και 

προνοµίων από την αριστοκρατική τάξη, και διεύρυνση των πολιτικών δικαιωµάτων στα 

κατώτερα στρώµατα και στα δηµοκρατικά συλλογικά όργανα.  

Μία άλλη σηµαντική αλλαγή είναι µετά την οδυνηρή ήττα του 404 π.Χ. από τους 

Λακεδαιµονίους και την αιµατηρή εκτροπή των Τριάκοντα, επι άρχοντος Ευκλείδου, όταν οι 

Αθηναίοι θεσπίζουν καινούργια διαδικασία για τον έλεγχο, την ψήφιση και την εφαρµογή των 

                                                 
23 Μεταξύ 403-393 ο Αγύρριος εισήγαγε τον 1 οβολό, µετα ο Ηρακλείδης ο Κλαζοµένιος 2 οβολούς και ξανά ο 
Αγύρριος 3 οβολούς (Αθηναίων Πολιτεία 41.3) και αργότερα έγιναν 9 οβολοί για την κύρια εκκλησία και 6 
οβολοί για τις άλλες εκκλησίες (62.2). 
24 Αθηναίων Πολτεία 24. Αναφέρει τους εξής αριθµούς: συνέβαινεν γὰρ ἀπὸ τῶν φόρων καί τῶν τελῶν καὶ 
τῶν συµµαχῶν πλείους ἦ δισµυρίους ἄνδρας τρέφεσθαι. ∆ικασταὶ µὲν γὰρ ἦσαν ἐξακισχίλιοι, 
τοξόται δ’ἑξακόσιοι καὶ χίλιοι, καὶ πρὸς τούτοις ἱππεῖς χίλιοι καὶ διακόσιοι, βουλὴ δὲ πεντακόσιοι, 
καὶ φρουροὶ νεωρίων πεντακόσιοι, καὶ πρὸς τούτοις ἐν τῇ πόλει φρουροὶ πεντήκοντα , ἀρχαὶ 
δ’ἔνδηµοι µὲν εἰς ἑπτακοσίους ἄνδρας, ὑπερόριοι δ’εἰς ἑπτακοσίους.πρὸς δὲ τούτοις ἐπεὶ 
συνεστήσαντο τὸν πόλεµον ὕστερον, ὁπλῖται µὲν δισχίλιοι καὶ πεντακόσιοι, νῆες δέ φρουρίδες εἴκοσι, 
ἄλλαι δὲ νῆες αἱ τοὺς φόρους ἄγουσαι (...) τοὺς ἀπὸ τοῦ κυάµου δισχιλίους ἄνδρας, ἔτι δὲ πρυτανεῖον 
καὶ ὀρφανοὶ καὶ δεσµωτῶν φύλακες. ἅπασι γὰρ τούτοις ἀπὸ τῶν κοινῶν ἡ διοίκησις ἦν.  
25 Τουλουµάκος (1979), 32.  
26 Αθηναίων Πολιτεία 7,3. 
27 Ορισµένοι θεωρούν ότι το µέτρο ήταν εν ισχύι στα χρόνια του Αριστοτέλη (βλ. Καλογεράκος [1999],151). 
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νόµων µε τη θέσµιση του νέου σώµατος των νοµοθετῶν (βλ. πιο κάτω για το σώµα αυτό στο 

παρόν κεφάλαιο). Η µεταρρύθµιση αυτή συνδυάζεται και µε άλλα µέτρα που δείχνουν  την 

πρόθεση για µια καινούρια αρχή, όπως η χρησιµοποίηση του ιωνικού αλφαβήτου για την 

ἀναγραφὴ των νόµων, η εκ νέου αναγραφή σε πέτρα του επισήµου θρησκευτικού 

ηµερολογίου θυσιών28, η ίδρυση κεντρικού αρχείου (µητρῶον)  στο παλαιό βουλευτήριον   

για την φύλαξη των νόµων, των ψηφισµάτων και άλλων επισήµων ντοκουµέντων γραµµένων 

σε πάπυρο και όχι σε πέτρα29.  

Η συνεχής αυτή ρητή αυτοθέσµιση είναι χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας, και έχει ως 

αποτέλεσµα τη δυναµική της παρουσία στον ελληνικό κόσµο, σε όλους τους τοµείς, µε 

συνέπεια τη διακριτή θέση της και την αναγνώρισή της, πράγµα που δηλώνεται µε εκπληκτικό 

τρόπο στον Θουκυδίδη δια στόµατος Κορινθίων30. Αν θα θέλαµε να συµπυκνώσουµε  την 

πολιτική ιστορία των Αθηνών θα λέγαµε ότι µε τον Σόλωνα έχουµε το habeas corpus, µε τον 

Κλεισθένη το habeas mentem, και µε τον Εφιάλτη και Περικλή το habeas potestas.  

Από την άλλη όµως ο δήµος θεσµοθετεί και περιοριστικά µέτρα, όπως µε πρόταση του 

Περικλή το 451 π.Χ., τον περιορισµό της ιδιότητας του πολίτη µόνο στα άτοµα των οποίων 

και οι δύο γονείς είναι αθηναίοι πολίτες –δηλαδή απαγόρευση γάµου µε ξένη ή ξένο - πράγµα 

που είχε ως συνέπεια τον αποκλεισµό περίπου 5000 ατόµων από το σώµα των πολιτών31. Η 

θεσµιστική δραστηριότητα του δήµου άλλωστε δεν άγγιξε όλες τις πλευρές της 

κοινωνικοπολιτικής ζωής, όπως την εκπαίδευση, την οικονοµική ισότητα, τον αναδασµό της 

γης, τη θέση της γυναίκας και των δούλων.  

    

Η αγωνιστικότητα διέπει τη δηµοκρατία από την αρχή έως το τέλος, και εκδηλώνεται 

στους διαρκείς αγώνες του δήµου κατά των ευγενών και των γνωρίµων, ήδη από τον 7ο αιώνα 

π.Χ., στην συνεχή του προσπάθεια για την απόκτηση πολιτικών δικαιωµάτων, για την 

κατάκτηση της ελευθερίας, της πολιτικής ισότητας αλλά και τη διατήρησή της. Η δηµοκρατία 

                                                 
28 Λυσίας Κατά Νικοµάχου 4-5, και 17-21. 
29 ∆ηµοσθένης Περί της παραπρεσβείας 119. Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 187. Η  τελευταία καινοτοµία πρέπει 
να επέφερε τεράστια βελτίωση στην χρήση των δηµοσίων αρχείων, αφού π.χ. θα ήταν στο εξής ευκολώτερο να 
προσκοµισθούν τα κείµενα και να αναγνωσθούν στο δικαστήριο. Βλ. MacDowell (1986), 74 κεξ.  
30Θουκυδίδης  1,71. Οι αλλαγές δεν αφορούν µόνο τους πολιτικούς θεσµούς αλλά και τους άλλους τοµείς του 
κοινωνικού βίου, θέατρο, κεραµεική, µουσική, που έχουν αναλυθεί απο τους ιστορικούς κια τους ειδικούς. Χάριν 
παραδείγµατος αναφέρουµε την «επανάσταση» στη µουσική του αυλού από τους αθηναίους µουσικούς του 5ου 
αιώνα και δή τον Λαµπροκλή (βλ. Wallace [2003]). Επίσης ο ψευδο-Πλούταρχος (Περί µουσικής, 1136 ε) 
παραδίδει την πληροφορία ότι ο ∆άµων δηµιούργησε µία καινούρια ἁρµονία, παραλλαγή της λυδικής.       
31 Βλ. Patterson (1981). Iσως ο νόµος αυτός να έµεινε νεκρό γράµµα κατά τα τελευταία έτη του πελ/κού 
πολέµου, όπως δυνάµεθα να εικάσουµε από µιά αποστροφή του Αριστοτέλη (6, 1319 β8-10) για την  τελευταίαν 
δηµοκρατίαν, στην οποία πολίτες είναι και αυτοί που και οι δύο γονείς τους δεν είναι Αθηναίοι. Βλ. Newman 
(1973 IV), xl-xli και  Robinson (1997), 42, n. 28. 
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είναι δηµιουργία των αγώνων του δήµου, δηλαδή των κατώτερων τάξεων, των πτωχών, των 

ἀπόρων, οι οποίοι για πρώτη  φορά στην ιστορία, κατάφεραν να γίνουν το κύριον τῆς 

πόλεως, της πολιτικής και της εξουσίας. Η κυριαρχία αυτή δεν υπήρξε οµαλή και 

διασφαλισµένη. Καθ’ όλη τη διάρκειά της αµφισβητήθηκε και πολεµήθηκε εντόνως, όχι 

µόνον από στοχαστές (Σωκράτης, Πλάτων, Ξενοφών, Ισοκράτης), αλλά κυρίως µε δύο 

αιµατηρές ανατροπές της: µία το 411 π.Χ. µε τους Τετρακοσίους και µία το 404 π.Χ. µε τους 

Τριάκοντα. Αυτές οι εκτροπές, οι οποίες δεν διατηρήθηκαν επί πολύ χάρις στην επαγρύπνηση 

και τη θέληση του δήµου πάντα, φανερώνουν επίσης τη διαρκή αντιπαλότητα των δύο 

στρατοπέδων, των ολιγαρχικών και των δηµοκρατικών. Η αντιπαλότητα αυτή είναι παρούσα, 

ρητώς ή υπορρήτως, σε όλα τα πολιτικά κείµενα των φιλοσόφων, των ιστορικών, των 

ρητόρων, και των κωµικών ποιητών. Η παρούσα µελέτη αναδεικνύει κυρίως την 

αντιπαλότητα αυτή στα Πολιτικά του Αριστοτέλη. 

Οι δηµιουργίες της δηµοκρατίας  στους τοµείς του πνεύµατος, της επιστήµης, της 

ιστοριογραφίας, της ρητορικής, της φιλοσοφίας, της τραγωδίας, της τέχνης κ.λπ. κατέστησαν 

την Αθήνα πρυτανεῖον της σοφίας32, και πᾶσαν πόλιν της Ἑλλάδος παίδευσιν εἶναι33, 

εκφράζουν δε και διασώζουν το πνεύµα της δηµοκρατίας και συνιστούν στοιχεία της 

δηµοκρατικής πολιτικής και θεωρίας, καθώς και επιχειρήµατα υπέρ της δηµοκρατίας. Τα 

έµπρακτα αυτά επιχειρήµατα αντιπαρατίθενται και απαντούν στην κριτική που ασκήθηκε 

εναντίον της. ∆εν θα ήταν υπερβολή εάν υπεστήριζε κάποιος ότι και µόνο η αναφορά των 

επιτευγµάτων αυτών θα συνιστούσε την επιχειρηµατολογία της δηµοκρατίας και του δήµου. 

Αυτή η εκπληκτική δηµιουργία είναι αποτέλεσµα της δηµοκρατικής ελευθερίας και ισότητας, 

αποτέλεσµα αυτού του περιφρονηµένου από τους φιλοσόφους δήµου και δεν συναντάται στα 

ολιγαρχικά, αριστοκρατικά πολιτεύµατα της Σπάρτης, της Καρχηδόνος, των Κρητών, των 

Θηβών, των Κορινθίων ή στα µοναρχικά της Πέλλας. Πράγµατι σε αυτές τις πόλεις έχουµε 

µια εχθρότητα προς την άνθηση της πνευµατικής καλλιέργειας, µια κατάσταση που την 

παραλύει και την παρεµποδίζει34.  Λόγος γάρ  ἔργου  σκιά έλεγε ο ∆ηµόκριτος, και τα έργα 

και οι δηµιουργίες της αθηναϊκής δηµοκρατίας µαρτυρούν για τις αξίες και τις αρετές της 

πόλεως και των πολιτών της: τα αριστουργήµατα της αρχιτεκτονικής, της γλυπτικής, της 

κεραµεικής, της τραγωδίας και της κωµωδίας, της φιλοσοφίας και της ρητορικής, αποτελούν 

ενσάρκωση της δηµοκρατικής ηθικής και αισθητικής – αποτελούν τον λόγο της δηµοκρατίας, 

                                                 
32 Ετσι την χαρακτηρίζει ο Ιππίας ο Ηλείος στον πλατωνικό Πρωταγόρα 
33 Ο Περικλής στον «επιτάφιο» (Θουκυδίδης 2, 41). 
34 Ο  Νίτσε ίσως ήταν από τος πρώτους που το παρατήρησε αυτό αλλά κακώς το γενικεύει για όλες τις 
αρχαιοελληνικές πόλεις (Ανθρώπινο πολύ ανθρώπινο, Ι. 474). 
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το µέγιστο επιχείρηµά της.   

 

Στα άλλα πολιτεύµατα δεν υπάρχει αυτή η διαρκής αλλαγή, η πολιτική ενεργητικότητα 

και θεσµιστική ζωτικότητα του δήµου αλλά ακινησία, στατικότητα και τελµάτωση. 

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η περίπτωση της Σπάρτης όπου, σύµφωνα µε τους 

ερευνητές, έχουµε µια από τις αρχαιότερες πηγές πολιτικής σκέψεως και θεσµών. Πρόκειται 

για την  νοµοθεσία του Λυκούργου, γνωστή και ως Ρήτρα, η οποία όµως δεν εξελίχθηκε 

περαιτέρω προς δηµοκρατικό πολίτευµα, αλλά αντιθέτως προς ολιγαρχικό. Στην  

Λακεδαίµονα δεν υπάρχει ουδεµία  ρητή αυτοθέσµιση, όσο οι πηγές µαρτυρούν, αλλά 

αντιθέτως µια στατικότητα και η µόνη αλλαγή που µαρτυρείται είναι από τους δύο  βασιλείς 

Πολύδωρο και Θεόποµπο, στα µέσα του 6ου αιώνα κατά της εξουσίας της ἀπέλλας. Αυτοί 

κατήργησαν το δικαίωµα του δήµου να έχει γνώµη και παρενέγραψαν στην Ρήτρα του 

Λυκούργου, ότι εάν ο δήµος προτιµούσε κακή απόφαση, δηλαδη απόφαση µε την οποία 

διαφωνούσαν οι γέροντες και οι βασιλείς, τότε αυτοί οι τελευταίοι  δεν την ελάµβαναν υπ’ 

όψιν και θα διέλυαν τη συνέλευση του δήµου35. Η στασιµότητα αυτή της Σπάρτης εκφράζεται 

πολύ ωραία στον Θουκυδίδη δια στόµατος Κορινθίων: ἀρχαιότροπα ὑµῶν τὰ 

ἐπιτηδεύµατα πρὸς αὐτοὺς ἔστιν. ἀνάγκη δὲ ὥσπερ τέχνης αἰεὶ τὰ ἐπιγιγνόµενα 

κρατεῖ 36. Σηµειωτέον ότι στη Λακεδαίµονα δεν έχουµε ούτε δηµοκρατία, ούτε φιλοσοφία, 

ούτε τραγωδία, ούτε ρητορική, ούτε γλυπτική, ούτε ιστοριογραφία.  

Αλλά και στην ρωµαϊκή ολιγαρχία, αν και υπήρξαν αλλαγές υπό την πίεση  (και προς 

όφελος) των κατωτέρων στρωµάτων, εν τούτοις οι αλλαγές αυτές δεν κατόρθωσαν να 

συγκροτήσουν δηµοκρατική κοινωνία, και για τούτο άλλωστε στις κρίσιµες µεταρρυθµίσεις 

οδηγήθηκε σε σκληρές εµφύλιες διαµάχες και εν συνεχεία σε αλληλοεξοντωτικούς πολέµους 

µεταξύ των ισχυρών ανδρών και οµάδων, µέχρι την τελική κατάργησή της από τον Οκταβιανό 

και την µετατροπή της σε απόλυτη εξουσία του αυτοκράτορος για 15 αιώνες.   

 

Μία παραγνωρισµένη πλευρά της δηµοκρατίας είναι τα κοινωνικό-οικονοµικά µέτρα 

που είχε θεσπίσει για την ενίσχυση των οικονοµικώς ασθενέστερων τάξεων,  όχι µόνο για 

                                                 
35Ὕστερον µέντοι τῶν πολλῶν ἀφαιρέσει καὶ προσθέσει τὰς γνώµας διαστρεφόντων καὶ 
παραβιαζοµένων, Πολύδωρος καὶ Θεόποµπος οἱ βασιλεῖς τάδε τῇ ῥήτρα παρενέγραψαν. «αἱ δὲ 
σκολιὰν ὁ δᾶµος αἱροῖτο, τοὺς πρεσβυγενέας καὶ ἀρχαγέτας ἀποστατῆρας ἦµεν», τούτ’ ἔστι µὴ 
κυροῦν, ἀλλ’ ὅλως ἀφίστασθαι καὶ διαλύειν τὸν δῆµον, ὡς ἐκτρέποντα καὶ µεταποιοῦντα τὴν γνώµην 
παρὰ τὸ βέλτιστον  (Πλούταρχος Λυκούργος 6). 
36 1,71. Βλ. κεφάλαιο «Ο Αριστοτέλης και η ολιγαρχία» (Μέρος ΙΙΙ). 
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πολιτικούς αλλά και για ηθικούς λόγους. Τέτοια ήταν η προστασία των ατοµικών ελευθεριών, 

όχι µόνο ως αντίληψη και ιδεώδες αλλά νοµικώς και πολιτικώς, οι µισθοί για την άσκηση των 

πολιτικών δηµοσίων καθηκόντων, το θεωρικόν, οι λειτουργίαι (τριηραρχία, χορηγία, 

γυµνασιαρχία, λαµπαδαρχία, ἑστίασις των µελών των φυλών κατά την διάρκεια των 

Παναθηναίων και των Μεγάλων ∆ιονυσίων, η σίτισις – η διανοµή σίτου)37. Οι λειτουργίαι 

ήταν µια άµεση µορφή φορολογίας των εύπορων πολιτών και επιτελούσαν δηµόσιο 

κοινωφελές έργο. Υπήρχαν επίσης οι εἰσφοραὶ και φορολογίες των ευπόρων ενώ οι άποροι 

όχι µόνο απαλλάσσονταν αλλά και ενισχύονταν38. Η νέα οργάνωση της εἰσφορὰς µετά το 

378 π.Χ. και η θέσπιση της προεισφορᾶς το 362 π.Χ. µε τις συµµορίες για τις στρατιωτικές 

επιχειρήσεις, επιβάρυνε τους πλουσίους39. Υπήρχαν οι ποικίλες ἑορταὶ και ἀγῶνες υπό την 

αιγίδα των πολιτικών αρχών, για τα οποία επαίρεται ο Περικλής40. Οι πολίτες µετά την 

ενηλικίωσή τους για ένα έτος απαλλάσσονταν από τις λειτουργίες41, όσοι διέθεταν ολιγώτερον 

από τρεις µνας και έπασχαν από αναπηρία ελάµβαναν βοήθεια δύο οβολών42, υπήρχε 

υγειονοµική βοήθεια υπό τύπον νοσοκοµείων43, επίσης προστασία εναντίον της κακής 

µεταχειρίσεως των γονέων, των ορφανών, της επικλήρου, της εγκύου µετά τον θάνατο του 

συζύγου, των ανηλίκων44. ∆ηλαδή υπάρχει ένας αριθµός κοινωνικο-οικονοµικών µέτρων που 

συνιστούν την προσπάθεια εφαρµογής µιας  κοινωνικής δικαιοσύνης. O ∆ηµοσθένης, ακόµη 

και στα έτη που τα οικονοµικά της πόλεως ήταν δύσκολα υπερθεµατίζει για τα µέτρα της 

κοινωνικής πολιτικής45.  

 

                                                 
37 Βλ. Pantel (1996), 238.  
38 Βλ. Λυσίας Υπερ αδυνάτου 
39 Mossé (1981), 264. 
40 Θουκυδίδης  2, 38. 
41 Λυσίας, Κατά ∆ιογείτονος 24.  
42 Αθηναίων Πολιτεία 49.4. 
43 Flacelière (1986), 178. 
44 Αθηναίων Πολιτεία 56.6-7. Βλ. επίσης ∆ηµοσθένης Προς Ευβουλίδην 30: οὐ µόνον παρὰ τὸ ψήφισµα τὰ 
περὶ τὴν ἀγορὰν διέβαλλεν ἡµᾶς Εὐβουλίδης, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοὺς νόµους οἳ κελεύουσιν ἔνοχον εἶναι 
τῇ κακηγορίᾳ τὸν τὴν ἐργασίαν τὴν ἐν τῇ ἀγορᾷ ἢ τῶν πολιτῶν ἢ τῶν πολιτίδων ὀνειδίζοντά τινί. Του 
ιδίου Κατά Μειδίου 47-49, όπου ο Αθηναίος ρήτωρ παραθέτει το κείµενο ενός νόµου (νόµος ύβρεως), οποίος 
προβλέπει την προσαγωγή σε δίκη ενώπιον της Ηλιαίας οποιουδήποτε  «προσβάλλει βιαίως έναν άλλον, παίδα ή 
γυναίκα, ελεύθερο ή δούλο ή διαπράξει παράνοµη πράξη εις βάρος των προηγουµένων». Πρβ. για τον ίδιο νόµο 
Αισχίνης Κατά Τιµάρχου 16.  
45 ∆ηµοσθένης Κατά Φιλίππου ∆΄, 43: «Αρνούµαι να δεχθώ ότι υπάρχει και ένας µόνο άνθρωπος, ακόµη 
περισσότερο ένας Αθηναίος, τόσον άθλιος και σκληρός, ο οποίος να στενοχωρείται βλέποντας να λαµβάνουν 
βοηθήµατα οι άποροι που στερούνται των αναγκαίων».  Ωστόσο αργότερα θεωρεί το θεωρικόν  πολυτέλεια και 
προτείνει  την υπαγωγή του στο πολεµικό ταµείο, σε στιγµές κρίσιµες για την πόλιν, όταν αυτή απειλείται από 
την δύναµη των Μακεδόνων (πρβλ. ∆ηµοσθένης Περί των εν Χερρονήσω, 76).   
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Η θεσµιστική δραστηριότητα και ελευθερία του δήµου είναι απεριόριστη, αλλά αυτό 

δεν σηµαίνει ότι µπορεί να κάνει ό, τι θέλει, όπως µπορεί κανείς να συµπεράνει αν βασισθεί 

στις αιτιάσεις του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ή και σε ορισµένα µεµονωµένα ιστορικά 

γεγονότα που υποδηλώνουν µια τέτοια τάση, όπως π.χ. κατά την δίκη των Στρατηγών, µετά 

την ναυµαχία των Αργινουσών, όπου µερικοί διαµαρτυρήθηκαν φωνάζοντας ότι «είναι 

τροµερό να µην αφήνει κανείς τον δήµο να πράττει ό,τι θέλει»46. Το θέµα του µέτρου και των 

ορίων συνδέεται γενικώς µε την αρχαιοελληνική σκέψη και τον τρόπο του βίου των αρχαίων 

Ελλήνων47, εκεί όµως που γνώρισε την κοινωνική εφαρµογή και έµπρακτη πολιτική 

διερώτηση είναι η δηµοκρατία. Πράγµατι, από την στιγµή που ο δήµος είναι απόλυτος 

κυρίαρχος (τὸ κύριον τῆς πόλεως), και ελεύθερος να αποφασίσει και να νοµοθετήσει 

οτιδήποτε, από την στιγµή που δεν αναγνωρίζει άλλη εξωκοινωνική ή υπερβατική πηγή του 

νόµου και των θεσµών (προγόνους, ήρωες, θεούς, Θεό, φύσιν, λόγον), από την στιγµή αυτή 

τίθεται το πρόβληµα των ορίων: πού σταµατά, πού πρέπει να σταµατήσει η δραστηριότητα 

του δήµου; Τίθεται έτσι η αναγκαιότητα του αυτοπεριορισµού. Από την στιγµή δηλαδή που ο 

δήµος δύναται να πράξει οτιδήποτε και έχει συνείδηση αυτής της δυνατότητας, από την 

στιγµή αυτή οφείλει να σκεφθεί µέχρι πού δύναται να φθάσει, να σκεφθεί ποια είναι τα όρια 

του. δηλαδή να αποδεχθεί ότι δεν δύναται να πράξει οτιδήποτε και, συνεπώς, πρέπει να 

αυτοπεριορισθεί. Αυτό εξασφαλίζεται από την πολιτική παιδεία και αγωγή παρεχόµενη από 

και για την δηµοκρατία, από την πολιτική συνείδηση και εγρήγορση των πολιτών.  

 Η αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζεται σαφώς από τους αθηναϊκούς νόµους, τους 

θεσµούς και την πολιτική πρακτική, όπως ο ουσιαστικός χαρακτηριστικός θεσµός  του οὐδὲν 

ἀπροβούλευτον, η απαίτηση δηλαδή της συµφωνίας βουλής και εκκλησίας, για όλα τα 

θέµατα, που θα συζητούσε η εκκλησία και θα αποφάσιζε. 

Xαρακτηριστικό επίσης παράδειγµα αυτοπεριορισµού είναι η γραφή παρανόµων 

(µαρτυρείται από το 415 π.Χ)48 η οποία ήταν δίκη δηµοσίου δικαίου που αφορούσε νόµους 

και ψηφίσµατα και εκδικαζόταν από τα δικαστήρια της Ηλιαίας. Εντός ενός έτους από την 

ψήφιση µιας προτάσεως νόµου µπορούσε να ασκηθεί καταγγελία, άρα και δίωξη, από 

οποιονδήποτε πολίτη  κατά του προτείνοντος το νόµο καθώς και κατά των προεδρευόντων 

                                                 
46 Ξενοφών Ελληνικά Ι, 7, 12. Εκεί φαίνεται εξ άλλου ότι ο δήµος ήταν διχασµένος, δεν ήταν εξ ολοκλήρου µε το 
µέρος της παρανοµίας: τοῦ δὲ δήµου ἔνιοι ταῦτα ἐπῄνουν, τὸ δὲ πλῆθος ἐβόα δεινόν εἶναι, εἰ µή τις 
ἐάσει τὸν δῆµον πράττειν ὃ ἂν βούληται.   
47Μηδὲν ἄγαν,  Πᾶν µέτρον ἄριστον, και Ηράκλειτος απ. 43, 94. 
48 Αθηναίων Πολιτεία 59,2. G. Glotz (1981), 190. Mac Dowell (1986), 80. Σακελλαρίου (1999), 157.  Ο David 
Hume ένοιωσε αµηχανία για την «µοναδική στην ιστορία και φαινοµενικά παράλογη» αυτή γραφή (Finley 
[1996], 61). 
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πρυτάνεων, διότι η πρόταση είχε ψηφισθεί µε παραπλάνηση τού δήµου και ήταν «παράνοµη», 

δηλαδή σε  αντίθεση µε τους υφισταµένους νόµους ή κατά παράβαση της υφισταµένης 

νοµοθεσίας. Εάν ο εναγόµενος για γραφή παρανόµων κρινόταν ένοχος  τότε ο νόµος ή το 

ψήφισµα που είχε προτείνει ακυρωνόταν και ο ίδιος προσωπικώς υποχρεωνόταν σε πρόστιµο, 

ενίοτε δε πολύ µεγάλο, και σε ἀτιµία49. Εάν ο ασκών την γραφή παρανόµων δεν κατόρθωνε 

να λάβει το ένα πέµπτο των ψήφων, καταδικαζόταν σε πρόστιµο και µερική ατιµία. Φαίνεται 

δε ότι η συχνότητα υποβολής γραφῆς παρανόµων  ήταν κατά µέσο όρο µία κάθε µήνα50.  

Αυτό σηµαίνει ότι οι αποφάσεις του κυριάρχου δήµου, στην βουλή και την ἐκκλησία, 

υφίσταντο τον έλεγχο των δικαστηρίων ή µε άλλα λόγια ο πολιτικός έλεγχος των δικαστηρίων 

επί των αποφάσεων της βουλής και της εκκλησίας, δεν επέτρεπε την εύκολη και αστόχαστη 

εισαγωγή προτάσεων από τους πολίτες51.  

Υπήρχε επίσης η γραφὴ νόµον µὴ ἐπιτήδειον θεῖναι, η οποία φαίνεται ότι εισήχθη 

µετά το 403/2 µε την γενική αναθεώρηση των νόµων και αφού η γραφή παρανόµων αφορούσε 

πια, µετά την αναθεώρηση αυτή, µόνο τα ψηφίσµατα. Ήταν και αυτή δίκη δηµοσίου 

χαρακτήρα εναντίον της θεσπίσεως ενός ασυµφόρου νόµου, ενός νόµου ο οποίος ήταν 

αντίθετος µε τα συµφέροντα της πόλεως ή «αντισυνταγµατικός». Η διαδικασία ήταν παρόµοια 

µε αυτήν της γραφῆς παρανόµων, όπως επίσης και οι ποινές52. Ως ένα ακόµη µέσο 

αυτοπεριορισµού της δηµοκρατίας µπορεί να θεωρηθεί η καταστατική, οιονεί ιερή, 

απαγόρευση της αποκοπής των χρεών και του αναδασµού της γης και των οικιών, όπως 

εκφράζεται στον όρκο των δικαστών53.  

                                                 
49 Hansen (1991), 207. Γιούνη (1998), 211. 
50 Hansen (1991) 153, 209. πρβ Hansen (1974), 28-43, όπου αναφέρει 39 γνωστές περιπτώσεις µεταξύ 415 και 
322 π.Χ. από τις οποίες οι µισές πιθανόν κατέληξαν σε αθώωση του κατηγορουµένου. Εάν η γραφή ασκείτο µετά 
το πέρας ενός έτους αφορούσε µόνο την νοµιµότητα («συνταγµατικότητα») του νόµου, ενώ ο προτείνας τον υπό 
συζήτηση νόµο δεν διέτρεχε κανένα κίνδυνο.   
51 Hansen (1991), 205-208. Επίσης Hansen (1975), 65. Ο πολιτικός χαρακτήρας των µεγάλων δηµοσίων δικών 
φαίνεται και από το γεγονός ότι ο Αισχίνης περίµενε περίπου έξι έτη για να υποβάλλει την γραφή παρανόµων 
κατά του Κτησιφώντος, ο οποίος είχε προτείνει ψήφισµα περι απονοµής στεφάνου στον ∆ηµοσθένη - στην ουσία 
η γραφή αυτή του στρεφόταν κατά του µεγάλου αντιπάλου του ∆ηµοσθένη. Εκρινε µάλλον ότι το 330 υπήρχε το 
κατάλληλο πολιτικό κλίµα, µετά και την ήττα των Λακεδαιµονίων από τους Μακεδόνες και την επικράτηση των 
φιλοµακεδόνων, αλλά τελικώς έχασε αφού απέτυχε να λάβει το ένα πέµπτο των ψήφων υπέρ της γραφής 
παρανόµων που είχε καταθέσει.  Για να αποφύγει τις κυρώσεις (χρηµατικό πρόστιµο 1.000 δραχµών και απώλεια 
του δικαιώµατος για υποβολή άλλης γραφῆς παρανόµων) ή µάλλον επειδή είχε αποτύχει στον κύριο σκοπό 
του να δυσφηµήσει τον ∆ηµοσθένη και την πολιτική του, κατέφυγε στην Εφεσο, µετά στην Ρόδο το 323 και εν 
συνεχεία στην Σάµο και εξαφανίσθηκε έτσι από την πολιτική ζωή της Αθήνας σε ηλικία  60 ετών. Sinclair 
(1988) 179. Aισχίνης Περί παραπρεσβείας 14, ∆ηµοσθένης Περὶ τοῦ στεφάνου. 103, 222.  
52 Glotz (1981),191. Biscardi (1991), 121. Βλ. Σακελλαρίου (1999), 158, 242-245, 570-573. Hansen (1991),212. 
Τέτοιες γνωστές γραφαί είναι του Λεπτίνη, το 355/4 π.Χ. (∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην) και του Τιµοκράτους, το 
354/3 π.Χ. (∆ηµοσθένης  Κατά Τιµοκράτους). 
53 ∆ηµοσθένης Κατά Τιµοκράτους 149: οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασµόν τῆς 
Ἀθηναίων οὔδ’ οἰκιῶν.  
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Μια άλλη διαδικασία είναι ἡ γραφὴ ἀπάτης του δήµου, και αφορούσε την δίκη 

δηµοσίου χαρακτήρα εναντίον αυτών που είχαν δώσει απατηλές υποσχέσεις στη βουλή ή στην 

εκκλησία (τους συκοφάντες). Η ποινή για τον καταδικασθέντα ήταν θάνατος54  

Ένας άλλος θεσµός αυτοπεριορισµού θεσπίζεται µε την αποκατάσταση της 

δηµοκρατίας το 403 π.Χ. Η συζήτηση για την έγκριση ή απόρριψη των νόµων (νοµοφυλακία) 

γίνεται στο σώµα των νοµοθετῶν,  που συγκροτείτο από ένα ή δύο τµήµατα της Ηλιαίας, 

από 501 ή 1001 δικαστές δια κληρώσεως, όπως συνάγεται από την έκφραση δεδόχθαι τοῖς 

νοµοθέταις, η οποία υπάρχει στον νόµο κατά της τυραννίδος το 336 π.Χ. Η µεταρρύθµιση 

αυτή είχε ήδη δροµολογηθεί  από το 410 π.Χ. µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας από 

την ολιγαρχική εκτροπή των Τετρακοσίων, όταν ορίσθηκε ένα ιδιαίτερο σώµα, οι 

ἀναγραφεῖς ἢ συγγραφεῖς, µε αρµοδιότητα την καταγραφή και τον έλεγχο των νόµων.  Οι 

νοµοθέται εµπλέκονται σε δύο διαφορετικές διαδικασίες του νοµοθετικού έργου: µιας 

τακτικής κατ’ έτος αναθεωρήσεως των νόµων (ἐπιχειροτονία νόµων)55 και µιας, όχι 

τακτικής, νοµιµοποιήσεως αποφάσεων του δήµου περί καταργήσεως η αναθεωρήσεως 

νόµων56.   

Ένας άλλος θεσµός αυτοπεριορισµού, όπως επισηµαίνει ο Καστοριάδης, ήταν η 

τραγωδία, πολιτικός θεσµός που αποτελεί αποκλειστικό δηµιούργηµα της δηµοκρατίας, 

εποµένως είναι ανακρίβεια να γίνεται λόγος για ελληνική τραγωδία57. Ο  σωστός όρος είναι 

αθηναϊκή τραγωδία, διότι µόνο στην Αθήνα δηµιουργείται, εξελίσσεται και βρίσκει την 

κορύφωσή της µε τους τρεις µεγάλους τραγικούς. Η τραγωδία δεν θα µπορούσε να 

δηµιουργηθεί παρά µόνο στην πόλιν όπου η δηµοκρατία, η ρητή, συνεχής και ανοικτή 

αυτοθέσµιση έφθασε στο απόγειό της. Η τραγωδία είναι ένας τέτοιος θεσµός 

αυτοπεριορισµού και υπενθυµίζει διαρκώς στους Αθηναίους πολίτες ότι υπάρχουν όρια 

άγνωστα εκ των προτέρων στο δρων υποκείµενο και ουδείς δύναται να του τα υποδείξει. Είναι 

καταδικασµένος µόνος του να τα καταλάβει ή να τα διαισθανθεί. Αυτή η άγνοια και η 

αδυναµία αναγνωρίσεως των ορίων µε τις ολέθριες συνέπειες συνιστά και την έννοια του 

τραγικού.  

                                                 
54Βλ.  McDowell (1986), 275-278 και Γιούνη (1998), 143  
55 O νόµος ο οποίος την καθιέρωσε είναι γνωστός από τον δικανικό λόγο του ∆ηµοσθένη (Κατά Τιµοκράτους 17-
18,20-23) ο οποίος εκφωνήθηκε το 355. Πρβλ. του ιδίου Προς Λεπτίνην 91-93. Η παλαιότερη µαρτυρία 
εφαρµογής της χρονολογείται το 375/4. Για την αναλυτική διαδικασία βλ. Σακελλαρίου (1999), 247  
56 Βλ. αναλυτικη διαδικασία στο Sinclair (1997), 96. Σακελλαρίου (1999), 158, 248-249, όπου αναφέρει ότι οι 
αποφάσεις των νοµοθετών δεν υποβάλλονταν προς έγκριση στον δήµο.. 
57Καστοριάδης (1995). Βλ. επίσης Οικονόµου (2000). 
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Η υπέρβαση των ορίων συνιστά την ὕβριν, η οποία οδηγεί στην ἄτη, στην τύφλωση 

και την καταστροφή. Η ὕβρις προϋποθέτει αφ’ ενός µεν την ελευθερία σκέψεως και πράξεως, 

αφ’ ετέρου δε την απουσία προ-καθορισµένων «κανόνων», πολύ δε περισσότερο την απουσία 

κάποιου «κανόνα των κανόνων», την απουσία εσχάτων νόµων της ανθρώπινης πράξεως.  Στις 

κοινωνίες στις οποίες ο νόµος  είναι «δοσµένος» από κάποια εξω-κοινωνική αρχή (Θεός, 

φύσις) αυτή ακριβώς η αρχή συνιστά και τον «κανόνα των κανόνων», τον έσχατο νόµο, βάσει 

του οποίου ένας νόµος κρίνεται αν είναι δίκαιος ή άδικος, καλός ή κακός. Αυτό είναι 

χαρακτηριστικό της ετερόνοµης κοινωνίας. Η ὕβρις διαφέρει ριζικώς αφ’ ενός µεν από την 

νοµική έννοια του αδικήµατος, αφ’ ετέρου δε από την θρησκευτική έννοια της αµαρτίας. 

Αδίκηµα είναι η παράβαση ενός καθορισµένου εκ των προτέρων νόµου και αµαρτία η 

παράβαση µιας καθορισµένης εκ των προτέρων θρησκευτικής ή ηθικής εντολής, 

καθορισµένης από την Εκκλησία, το ιερατείο ή τα ιερά βιβλία (Βίβλο, Κοράνι, Τόρα).             

Ίσως υπήρξαν  περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν υπήρξε αυτοπεριορισµός, και θα 

αποτελούν την εξαίρεση, αλλά αυτό που δεικνύει η ιστορία των Αθηνών είναι ότι υπήρχαν και 

θεσµοί και θέληση για τον αυτοπεριορισµό, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο ιστορικό 

γεγονός: Το 431 π.Χ. αποφασίσθηκε ότι ο θησαυρός της Αθηνάς θα εχρησιµοποιείτο µόνο για 

πολεµικές ανάγκες εκτός από ένα ποσό χιλίων ταλάντων που θα έµενε ως απόθεµα στην 

Ακρόπολη. Όποιος θα υπέβαλλε ή θα παρακινούσε άλλον να υποβάλλει στην εκκλησία 

πρόταση για να χρησιµοποιηθεί αυτό το απόθεµα, εκτός της περιπτώσεως της εχθρικής 

απειλής, θα ετιµωρείτο µε θάνατο. Το 413 π.Χ. µετά την πανωλεθρία της Σικελίας και την 

αποσκίρτηση της Ιωνίας, ο δήµος έντροµος και χωρίς πόρους, κατήργησε τις ποινικές 

συνέπειες58.    

Τα µέτρα αυτοπεριορισµού δεν υφίστανται στα άλλα πολιτεύµατα και είναι ενδεικτικό 

ότι η ολιγαρχία του 411 και του 404 κατήργησε µεταξύ των άλλων την γραφή παρανόµων και 

την εἰσαγγελία. Είναι εµφανές ότι η θέληση και το συµφέρον των ολιγαρχικών είναι ο 

κυριότερος παράγων της εξουσίας και κατά συνέπεια δεν τίθεται θέµα περιορισµού τους.  

 

Η κριτική 
 

Ενδεικτικό των προθέσεων του Αριστοτέλη απέναντι στη δηµοκρατία, είναι το 

γεγονός ότι ήδη η πρώτη αναφορά του σε αυτήν στα Πολιτικά αποτελεί και την πρώτη κριτική 

                                                 
58 Θουκυδίδης 2,24. 8,15. 
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και απορριψή της εκ µέρους του59. Πράγµατι αναφερόµενος ο Σταγειρίτης  εν συντοµία στην 

εξέλιξη της αθηναϊκής πολιτείας, στην µετά τον Σόλωνα εποχή, γράφει ότι από την στιγµή 

που τα δικαστήρια έγιναν κληρωτά  ο δήµος έγινε τύραννος ένεκα της κολακείας  των 

δηµαγωγών, οι οποίοι χαριζόµενοι αύξαναν συνεχώς την εξουσία του. Σηµαντικό ρόλο σε 

αυτή την ενδυνάµωση του δήµου έπαιξε ο Εφιάλτης µε την αποδυνάµωση του Αρείου Πάγου 

και ο Περικλής µε τη µισθοφορία των δικαστών, όπως και οι υπόλοιποι δηµαγωγοί, έκαστος 

µε τον τρόπο του, έτσι ώστε να φθάσουµε στη νυν δηµοκρατία, στην οποία ο κυβερνών δήµος 

είναι τύραννος. Οι προγραµµατικές αυτές σκέψεις στο τέλος του βιβλίου 2 θα αναπτυχθούν 

στα επόµενα βιβλία των Πολιτικών. Το πλαίσιο αυτό προαναγγέλλει  τις προθέσεις και τις 

κριτικές διαθέσεις του φιλοσόφου, καθορίζει και τη µετέπειτα αντιµετώπιση της δηµοκρατίας 

εκ µέρους του. Έτσι εξηγείται και η µη ενασχόλησή του στο βιβλίο 2 µε την αθηναϊκή 

δηµοκρατία, όπως γίνεται µε άλλα πολιτεύµατα τα οποία θεωρούνται ότι είναι ευνοµούµενα 

και έχουν καλή φήµη (Λακεδαιµονίων, Κρητών, Καρχηδονίων πολιτείαι), δηλαδή η 

δηµοκρατία δεν είναι για τον Σταγειρίτη, ευνοµούµενη πολιτεία. Η απουσία του ονόµατος της 

Αθήνας εξηγείται από το γεγονός ότι η κριτική της δηµοκρατίας πραγµατοποιείται σε όλα τα 

υπόλοιπα βιβλία των Πολιτικών. Ενώ  δηλαδή  το  όνοµα της Αθήνας δεν αναφέρεται, όχι 

µόνο στο βιβλίο 2 αλλά σε όλα τα βιβλία των Πολιτικών όταν εξετάζονται σηµαντικά 

πολιτικά θέµατα, εν τούτοις στο µεγαλύτερο µέρος τους ασκείται µία πολυµέτωπη κριτική, 

άµεση ή έµµεση, σε αυτήν, όπως θα διαπιστώσουµε εν συνεχεία60. 

Ο Αριστοτέλης είναι αρνητικός γενικώς στην αλλαγή και το γίγνεσθαι και ειδικότερα 

στο θέµα των νόµων είναι εναντίον των συνεχών αλλαγών. Γράφει χαρακτηριστικά: πάντα 

γὰρ σχεδὸν εὕρηται µέν, ἀλλὰ τὰ µὲν οὐ συνῆκται, τοὶς δ’ οὐ χρῶνται 

γινώσκοντες61. Είναι χαρακτηριστικό ότι για τον Σταγειρίτη η δηµιουργία της δηµοκρατίας 

οφείλεται σε ηθικά αίτια, στην αισχροκέρδεια των ολίγων η οποία έστρεψε τον δήµο εναντίον 

τους, καθώς και στην αύξηση του πληθυσµού. Ο φιλόσοφος θεωρεί ότι η δηµοκρατία 

προκύπτει κατά φυσικό τρόπο, ως αναγκαίο στάδιο της ιστορίας, παρακάµπτοντας έτσι τον 

διαρκή αγώνα, τη συνειδητή επιθυµία, και τη θεσµιστική δηµιουργικότητα του δήµου. 

                                                 
59 2,1274α 1κεξ. 
60Η Αθήνα υπονοείται λ.χ. στο 2,1267 β1-3 όταν αναφέρεται στην διωβολία (οι  δύο οβολοί που ελάµβαναν τα 
κατώτερα στρώµατα των Αθηνών για την παρακολούθηση των θεατρικών παραστάσεων απο το θεωρικόν), η 
οποία αργότερα αυξήθηκε διότι κατά τον Σταγειρίτη ἡ πονηρία των ἀνθρώπων ἄπληστος. Μία µόνο φορά 
αναφέρεται ο Αριστοτέλης (6, 1319 β20) ευνοϊκώς στην Αθήνα για την µίξιν των φυλών που πραγµατοποίησε ο 
Κλεισθένης και την συναγωγή τῶν ἰδίων ἱερῶν σὲ ὀλίγα καὶ κοινὰ. 
61 2, 1264 α3-5, όπου στους πλατωνικούς νεωτερισµούς αντιπαραθέτει τα ἔθη, την φιλοσοφία (παιδεία;) και τους 
νόµους των Λακεδαιµονίων και Κρητών. Πρβλ. 2, 1268. Βλ. Aubonnet (1968), 141, n. 2  και κεφάλαιο «Η 
κυριαρχία του νόµου» (Μέρος ΙΙΙ). 
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Πράγµατι σε µία ιστορική παρέκβαση αναφέρει: «κατά το παρελθόν οι άνθρωποι διοικούνταν 

από βασιλείς, για τον λόγο ακριβώς, ότι ήταν δύσκολο να βρεθούν άνδρες που να διαφέρουν 

πολύ κατ’ ἀρετὴν επειδή οι πόλεις είχαν πολύ ολίγο πληθυσµό...επειδή οι αριστοκράτες 

έπαυσαν να είναι αυτοί που ήταν πριν, και χειροτέρευσαν, ήθελαν να πλουτίσουν εις βάρος 

του συνόλου. Εφ’ όσον λοιπόν θεωρούσαν τον πλούτο ως το πολυτιµότερο αγαθό, επόµενο 

ήταν να δηµιουργηθούν ολιγαρχίες. Από τις ολιγαρχίες µετέπεσαν κατόπιν στις τυραννίδες 

και από τις τυραννίδες στη δηµοκρατία, διότι εξ αιτίας της αισχροκέρδειας  γίνονταν συνεχώς 

ολιγότεροι και έκαναν το πλήθος ισχυρότερο, ώστε να επιτεθεί εναντίον τους και να ιδρυθούν 

δηµοκρατίες. Επειδή δε συµβαίνει οι πόλεις να είναι τώρα µεγαλύτερες σε πληθυσµό, ίσως θα 

είναι δύσκολο να υπάρξει στο µέλλον άλλο πολίτευµα εκτός από τη δηµοκρατία»62.   

                                                 
62 3,1286 β8-22 Πρβλ και 4, 1297 β16-28 (δεύτερη µορφή της ιστορικής παρέκβασης). Ο Τουλουµάκος (1979) 
αποδίδει  την αντίληψη αυτού του χωρίου όχι στον Αριστοτέλη αλλά στην δηµοκρατική επιχειρηµατολογία, η 
οποία, κατά την γνώµη του, υπεστήριζε ότι η δηµοκρατία  θα είναι το τελικό αποτέλεσµα της ελληνικής 
ιστορίας. Η  ερµηνεία του αυτη είναι προβληµατικη διότι συγχέει την ιστορικη εξέλιξη των πολιτειών που 
υπάρχει σε αυτο το χωρίο µε την θεωρία µεταβολών των πολιτειών που υποστηρίζει ο Αριστοτελης στο β.5 
(5,1310 α26-35 και 5,1316 α20επ.) γι αυτο αξίζει µερικά σχόλια. 1) Κατ’αρχήν, οπως ο ίδιος ο Τουλ. 
παραδέχεται, δεν µαρτυρείται ‘δηµοκρατικη θεωρία περι µεταβολής των πολιτειών’, πουθενά αλλού (σ.199). 2) 
Η ιστορική παρέκβαση  δεν εισάγεται µε καµία από τις  προσφιλείς εκφράσεις του φιλοσόφου σε περιπτώσεις 
που αποδίδει απόψεις άλλων ή απόψεις µε τις οποίες διαφωνεί και τις ανασκευάζει, όπως δοκεί τισί, δοκούσι, 
λέγουσι τινές. 3) Στη δεύτερη παράθεση της µεταβολής των πολιτειών που έχει µετέπειτα ο Αριστοτέλης (4,1297 
β16-28), και η οποία κατά τον Τουλουµάκο διαφέρει από την πρώτη (σ. 200), το σχήµα µεταβολής των 
πολιτειών είναι σχεδόν το ίδιο µε αυτό της πρώτης: βασιλεία – αριστοκρατία – ολιγαρχία – δηµοκρατία . Λείπει 
µόνο η τυραννίς που στο πρώτο σχήµα παρεµβάλλεται µεταξύ ολιγαρχίας και δηµοκρατίας, ως προτελευταίο 
στάδιο. Το ίδιο σχήµα διακρίνεται και στην Αθηναίων Πολιτεία (1-5 και 41). 4) Το σχήµα αυτό λίγο-πολύ 
ανταποκρίνεται στην ιστορική πραγµατικότητα, και δη της αθηναϊκής πολιτείας,  πράγµα όµως που δεν 
αποκλείει τη συνύπαρξη των διαφόρων πολιτειών στο νυν, στην εποχή του Αριστοτέλη (για την εξέλιξη της 
αθηναϊκής πολιτείας βλ. Κυρτάτας (1995), 46-47). 5) Το σχήµα αυτό συµφωνεί και µε την άποψη του 
Αριστοτέλη ότι όλες οι πολιτείες είναι παρεκβάσεις των δύο αρχικών ἀρίστων πολιτειῶν της βασιλείας και της 
αριστοκρατίας (4,1290 α25-28). 6) Το ότι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί δύο κριτήρια για την ερµηνεία της 
µεταβολής, την αρετή και την αύξηση του πληθυσµού, στοιχείο που κατά τον Τουλουµάκος είναι ένδειξη 
ανοµοιογένειας (σ.199), δεν  αποκλείεται να είναι λάθος του Αριστοτέλη διότι ως γνωστόν υπάρχουν στα 
Πολιτικά πολλές ανακολουθίες, αντιφάσεις, ελλείψεις, αµφισηµίες και αµφισβητήσιµα σηµεία. Άλλωστε και σε 
άλλα χωρία των Πολιτικών ο µεγάλος αριθµός πολιτών σώζει τη δηµοκρατία  (τὰς µὲν οὖν δηµοκρατίας, ἡ 
πολυανθρωπία σώζει.  6,1321 α1). Μία άλλη πιθανή εξήγηση είναι ότι στα βιβλία 4,5,6 ο Αριστοτέλης 
αλλάζει µέθοδο και εγκαταλείπει τον  ιδεαλισµό των βιβλίων 3,7,8, και γι αυτό αντί του κριτηρίου της ἀρετῆς 
που χρησιµοποιεί στην πρώτη παρέκβαση, χρησιµοποιεί στην δεύτερη το κριτήριο της τεχνικής των όπλων και 
της συνθέσεως του στρατού, δηλαδή πιο πραγµατιστικό κριτήριο. Το πρώτο κριτήριο δηλώνει πλατωνική 
επιρροή (R.Weil [1960],342). Άλλωστε ο Αριστοτέλης στο 5,1316 α1επ. ασκεί κριτική της πλατωνικής θεωρίας 
για τη ντετερµινιστική διαδοχή των πολιτειών, και στο 5,1316 α16 επ. δέχεται ότι δεν υπάρχει κάποια 
συγκεκριµένη διαδοχή  πολιτειών αλλά όλες οι αλλαγές είναι δυνατές. Οι δυνατές µεταβολές των πολιτειών είναι 
οι εξής: η τυραννίς προέρχεται από την ολιγαρχία, από τη βασιλεία και από τη δηµοκρατία. Η ολιγαρχία από την 
αριστοκρατία και από τη δηµοκρατία και η δηµοκρατία από την «πολιτεία». Αυτές οι µεταβολές είναι πιο 
ελεύθερες, σχεδόν κάθε µεταβολή είναι δυνατή, και δεν συµφωνούν µε το σχήµα της ανωτέρω ιστορικής 
παρεκβάσεως , το οποίο χαρακτηρίζεται από αναγκαιότητα και ντετερµινισµό (Τουλουµάκος [1979],191). 
 Ο Τουλουµάκος (1979), 199, 204 θεωρεί επίσης ότι αυτή η ιστορική παρέκβαση µεταβολής των πολιτειών είναι 
επινοηµένη από τον Αριστοτέλη για την υποστήριξη της δηµοκρατίας, πράγµα που φαίνεται αδύνατο, διότι ως 
γνωστόν αφ’ ενός µεν ο Αριστοτέλης δεν χαρακτηρίζεται καθόλου από τέτοια διάθεση υποστήριξης της 
δηµοκρατίας, και αφ’ ετέρου είναι έκδηλες οι συµπάθειες του προς τη βασιλεία και την αριστοκρατία, προς 
απάντηση των οποίων υποτίθεται ότι επινοήθηκε η θεωρία αυτή κατά τον Τουλουµάκο. Η επινόηση ενός 
επιχειρήµατος γίνεται µε τον προφανή σκοπό να προωθηθεί η συζήτηση και να εξαντληθούν οι τυχόν 
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Επίσης ο Aριστοτέλης µε τα είδη δηµοκρατίας που διακρίνει είναι σαν να τα 

ακινητοποιεί άπαξ δια παντός, απολυτοποιώντας τα σε ορισµένες στατικές – αν και 

ακαθόριστες εν πολλοίς - µορφές63. Η αντιπραγµατιστική αυτή αντίληψη φαίνεται και όταν 

αποδίδει ή αναφέρει χωρίς αξιολόγηση την πληροφορία ότι ο Χαρώνδας εµπνεύσθηκε τους 

νόµους από την θεά, παρακάµπτοντας τους οικονοµικούς, κοινωνικούς όρους, την πολιτική 

απαίτηση και τον αγώνα των ανθρώπων (απ. 548 Rose).  

Ο φιλόσοφος είναι επίσης κατά των µισθών64, όπως φαίνεται στην ανάλυση και 

ταξινόµησή του των ειδών δηµοκρατίας: στο πρώτο είδος δηµοκρατίας, το οποίο θεωρεί ως το 

καλύτερο,  δεν υπάρχουν µισθοί όπως επίσης και στην «πολιτεία» του. Είναι χαρακτηριστικό 

ότι περιγράφοντας την εισαγωγή των µισθών από τον Περικλή, του αποδίδει προσωπικά και 

ευτελή κίνητρα : θεωρεί ότι ο λόγος για την εισαγωγή τους ήταν η προσωπική φιλοδοξία του 

Αθηναίου πολιτικού, για να κερδίσει την εύνοια του δήµου  και να ανταγωνισθεί τον πλούσιο 

πολιτικό του αντίπαλο Κίµωνα, ο οποίος ένεκα της ευπορίας του προσέφερε αφειδώς στους 

Αθηναίους και έτσι είχε την εύνοιά τους και εξασφάλιζε την εκλογή του65. Εδώ δύναται να 

γίνει λόγος για ιδεολογική χρήση της ιστορίας εκ µέρους του φιλοσόφου αφού δεν διαβλέπει 

την πολιτική σηµασία των µισθών, δηλαδή την αναγκαιότητά τους για την αποζηµίωση των 

ασθενεστέρων στρωµάτων και την εξασφάλιση της συµµετοχής τους στον δηµόσιο πολιτικό 

βίο.   

Ο Αριστοτέλης είναι εναντίον των µισθών διότι κατά την γνώµη του αφ’ ενός µεν ο 

µισθός  προσελκύει τα φτωχότερα και φαυλότερα στρώµατα και αφ’ ετέρου κάνει αυτά τα 

στρώµατα έρµαιο των κακών δηµαγωγών66. Επίσης η µισθοφορία κάνει τον δήµο απόλυτο 

κυρίαρχο, αφού του επιτρέπει να εκκλησιάζει πολύ συχνά και να αποφασίζει για τα πάντα και 

καταλύει έτσι την δύναµη της βουλής67 και των νόµων68.   Την ίδια αντίληψη έχουν και οι 

ολιγαρχικοί και ένα από τα βασικά µέτρα των Τετρακοσίων κατά την ολιγαρχική εκτροπή του 

411 ήταν η κατάργηση των µισθών, πράγµα το οποίο επιβεβαίωσε και το καθεστώς των 

πεντακισχιλίων69. Στα ολιγαρχικά πολιτεύµατα τα αξιώµατα ήταν άµισθα και ασκούνταν από 

                                                                                                                                                      
αντιρρήσεις πράγµα που δεν συµβαίνει εδώ, αφού απλώς αναφέρεται αυτή η παρέκβαση. Η πρόγνωση πάντως 
του φιλοσόφου ότι η δηµοκρατία θα είναι το τελικό στάδιο της ιστορίας δεν επαληθεύθηκε.   
63 Βλ. κατωτέρω κεφάλαιο «Τα είδη δηµοκρατίας» (Μέρος ΙΙΙ). 
64 5,1308 β31-34. 
65 Αθηναίων Πολιτεία 27. 3-4. 
66 6,1320 α18-21:   
67 4,1300 α1-4. 6,1317 β31-35. 
68 4, 1293 α5-10. 
69 Αθηναίων Πολιτεία 33,1. 
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τους πλουσίους, όπως στη Σπάρτη, στην Κρήτη, στη Ρώµη70. Άµισθοι επίσης είναι  οι 

στρατηγοί, οι ταµίαι και όλοι οι αξιωµατούχοι που προέρχονταν αποκλειστικώς από τα δύο 

ανώτερα στρώµατα71.  

Τα κοινωνικά µέτρα της δηµοκρατίας  αγνοούνται από τους περισσοτέρους 

συγγραφείς οι οποίοι περιορίζονται στο πολιτικό της πρόσωπο, πράγµα που κάνει και ο 

Αριστοτέλης. δεν έχει καµία αναφορά σε αυτά τα κοινωνικά µέτρα και φαίνεται από τη σιγή 

του πως είναι αντίθετος µε όλα αυτά, ενώ αναφέρει τα κοινωνικά µέτρα του  τυράννου 

Πεισιστράτου, επιδαψιλεύοντας  του µάλιστα  τα επίθετα µέτριος, φιλάνθρωπος, πρᾶος 

καὶ συγγνωµονικὸς 72.  Μία µόνο φορά αναφέρεται µεταξύ άλλων πολιτειών, στην εκ 

µέρους της πόλεως βάσει νόµου διατροφή των ορφανών, που έχασαν τον πατέρα τους στον 

πόλεµο73. Είναι επίσης εναντίον των λειτουργιών και προτείνει την κατάργησή τους74. Είναι δε 

χαρακτηριστικό ότι ο αριστοτελικός ∆ηµήτριος Φαληρεύς κατά τη διακυβέρνησή του στην 

Αθήνα κατήργησε τη χορηγία και την τριηραρχία, πράγµα το οποίο ήταν  διακαής πόθος των 

πλουσίων75.  

Ο Αριστοτέλης όχι µόνο αποσιωπά τη σηµασία των µέτρων αυτοπεριορισµού της 

δηµοκρατίας, αλλά αντιθέτως παρουσιάζει τον δήµο ως αχαλίνωτο, αποφασίζοντα για τα 

πάντα µε ψηφίσµατα και όχι σεβόµενο τους νόµους, τυφλόν από το συµφέρον του76. Ένα 

µέτρο που προτείνει ο Αριστοτέλης στις δηµοκρατίες είναι να µην προβαίνουν σε αναδασµούς  

ιδιοκτησίας και εισοδήµατος των ευπόρων, δηλαδή της χρεώνει αυτές τις ενέργειες χωρίς να 

αναφέρει παραδείγµατα ιστορικά77. Αυτό αδικεί τη δηµοκρατία διότι, όχι µόνο δεν έχουµε 

τέτοια παραδείγµατα,  αλλά και διότι ή απαγόρευση του αναδασµού γης, οικιών και της 

αποκοπής των χρεών είναι συνταγµατική θα λέγαµε επιταγή, όπως σηµειώσαµε πιο πάνω.  

Μια κραυγαλέα έλλειψη είναι η µη αναφορά του στο σώµα των νοµοθετών. ∆εν αναφέρεται 

επίσης ούτε µία φορά στην πνευµατική δηµιουργία των Αθηνών και όταν πραγµατεύεται την 

τραγωδία την αποστερεί από το περιβάλλον και τον χώρο εντός του οποίου γεννήθηκε και την 

εξετάζει µόνο ως καθαρό «λογοτεχνικό» είδος. ∆ηλαδή του διέφυγε η σηµασία της τραγωδίας 

                                                 
70 2,1273 α17κε: τὸ δὲ ἀµίσθους καὶ µὴ κληρωτὰς ἀριστοκρατικὸν θετέον. Βλ. Γκόφας (1973), 22. Στον  
πλατωνικό Γοργία (516 ε) ο Σωκράτης χαρακτηρίζεται φιλολακεδαίµων επειδή ασκεί κριτική στον µισθό. 
71 Queyrel (2003), 164. 
72 Αθηναίων Πολιτεία 16.2.   
73 2,1268 α8-11. 
74 5,1309 α17-19. 6, 1320 β3-4. 
75 ∆ηµοσθένης Κατά Μειδίου, σ. 204 (εισαγ.-ερµην. σηµειώσ. Γ. Ξανθάκη-Καραµάνου, Ακαδηµία Αθηνών, 
Αθήνα, 1989) 
76 Σε αυτή την άποψη ακολουθείται και από τους µεταγενέστερους, λ.χ. τον Παπαϊωάννου (1992), 48. 
77 5, 1309α 14-17: δεῖ δ’ ἐν µὲν ταῖς δηµοκρατίαις τῶν εὐπόρων φείδεσθαι, µὴ µόνον τῷ τὰς κτήσεις µὴ 
ποιεῖν ἀναδάστους, ἀλλὰ µηδὲ τοὺς καρπούς, ὃ ἐν ἐνίαις τῶν πολιτειῶν λανθάνει γιγνόµενον. 
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ως πολιτικού και εκπαιδευτικού θεσµού, καθώς  έδωσε βάση στα µορφολογικά φορµαλιστικά 

χαρακτηριστικά  και δοµικά στοιχεία της, και τη θεώρησε απλώς  µίµησιν78.  

Συνελόντι ειπείν ο Σταγειρίτης είναι εναντίον βασικών µέτρων που συµβάλλουν στην 

αυτοκυβέρνηση του δήµου, στη ρητή αυτοθέσµισή του, είναι εναντίον της αλλαγής. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78 Καστοριάδης  (1981), 272,274. Του ιδίου (1993). Ας αναφέρουµε τέλος ότι ο Αριστοτέλης καταδικάζει τον 
αὐλὸ (8, 1341 α17-20. 8,1341 β6) και την κιθάρα διότι δεν καθιστούν τους νέους ηθικούς, όπως ο Πλάτων 
απαγορεύει στην πολιτεία του την λυδική αρµονία  µαζί µε την ιωνική, διότι είναι χαλαραί, µαλακαί και 
συµποτικαί ( Πολιτεία 3, 398 ε). 
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2. ΤΟ ΚΥΡΙΟΝ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΕΙΝΑΙ Ο ∆ΗΜΟΣ 

 
 

  Το πολίτευµα της πόλεως (η πολιτεία) αφορά την κατανοµή της εξουσίας, την 

κατανοµή των αρχών και δη της κυριότερης (κυρίας πάντων),  τον σκοπό (τέλος) της πόλεως79 

και το κύριον τῆς πόλεως80. Στη δηµοκρατία το κύριον τῆς πόλεως είναι ο δήµος, o 

πολισσοῦχος λεὼς81, ο οποίος ασκεί την κυριαρχία του σε όλες τις ρητές µορφές  εξουσίας, 

και το µέγιστο όργανο αυτής της κυριαρχίας είναι ασφαλώς η ἐκκλησία, όπου ανάγονται τα 

πάντα. ∆ήµος εδώ σηµαίνει οι πολλοί,οι ελεύθεροι, ενώ στα υπόλοιπα πολιτεύµατα το κύριον 

της πόλεως είναι οι ολίγοι, οι πλούσιοι, ή ο ένας, ο µονάρχης82. H κυριαρχία του δήµου 

εκφράζεται σε όλα τα επίπεδα της πολιτικής ζωής, στην άσκηση της εξουσίας και στη λήψη 

των αποφάσεων. Ενσαρκώνεται σε όλους τους θεσµούς που αφορούν  την οργάνωση και τη 

λειτουργία της πόλεως στην εκκλησία του δήµου, στη βουλή, στα δικαστήρια, στις αρχές, στις 

δηµόσιες εορτές. Όλοι οι πολίτες εµπλέκονται µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη λειτουργία 

της πόλεως και της πολιτικής, όλοι συµµετέχουν στη διαµόρφωσή της και στην άσκησή της.       

Η ἐκκλησία τοῦ δήµου  είναι το κύριο και βασικό όργανο δια του οποίου όλοι οι 

πολίτες άνω των 18 ετών ασκούν άµεσα την εξουσία83. Η ἐκκλησία αποφασίζει για τα πάντα 

άνευ περιορισµού: κύριον δ’ ἐστὶ τὸ βουλευόµενον περὶ πολέµου καὶ εἰρήνης καὶ 

συµµαχίας καὶ διαλύσεως, καὶ περὶ νόµων, καὶ περὶ θανάτου καὶ φυγῆς καὶ 
                                                 
79 3, 1278β 9: Ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ µάλιστα τῆς κυρίας πάντων. 4, 
1289α 17-19: πολιτεία µὲν γάρ ἐστι τάξις ταῖς πόλεσιν ἡ περὶ τὰς ἀρχὰς, τίνα τρόπον νενέµηνται, 
καί τί τὸ κύριον τῆς πολιτείας καὶ τὸ τέλος ἐκάστης κοινωνίας  ἐστίν. 4, 1290α 7-8: Πολιτεία µὲν γὰρ 
ἡ τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί. 
80 3,1281α11-13: Ἔχει δ’ ἀπορίαν, τὶ δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως. ἢ γὰρ τοι τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 
πλουσίους ἢ τοὺς ἐπιεικεῖς ἢ τὸν βέλτιστον ἕνα πάντων ἢ τύραννον. 
81 Αισχύλος Ευµενίδες 775. Επίσης στ.883: πολισσούχων βροτῶν. Θουκυδίδης 2,37: καὶ ὄνοµα µὲν διὰ τὸ µὴ 
ἒς ὀλίγους ἀλλ’ ἒς πλείονας οἰκεῖν δηµοκρατία κέκληται. 5,1310 α28-30: δύο γάρ ἔστιν οἷς ἡ 
δηµοκρατία δοκεῖ ὡρίσθαι, τῶ τό πλεῖον εἶναι κύριον καί τῆ ἐλευθερία. 
82ἐν µὲν ταῖς δηµοκρατίαις κύριος ὁ δῆµος, οἱ δ’ ὀλίγοι τουναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις.  3,1278β11-12. 
Επίσης 4, 1298β 3-11.  Βλ. και ∆ηµοσθένης Κατά Νεαίρας, 88: ὁ γὰρ δῆµος ὁ Ἀθηναίων κυριώτατος ὤν τῶν 
ἐν τῇ πόλει ἁπάντων, καὶ ἑξόν αὐτῷ ποιεῖν ὅ τι ἂν βούληται. ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 107: ἐκεῖ [ἐν. 
Σπάρτη] µὲν γάρ ἐστι τῆς ἀρετῆς ἆθλον τῆς πολιτείας κυρίῳ γενέσθαι µετὰ τῶν ὁµοίων, παρὰ δ’ 
ἡµῖν ταύτης µὲν ὁ δῆµος κύριος, καὶ ἀραί καὶ νόµοι καὶ φυλακαί, ὅπως µηδεὶς ἄλλος κύριος 
γενήσεται. Επίσης Ανδοκίδης Περί της εαυτού καθόδου, 19-20. 
83 Αθηναίων Πολιτεία 42,2: ἁπάντων γὰρ αὐτὸς αὑτὸν πεποίηκεν ὁ δῆµος κύριον, καὶ πάντα διοικεῖται 
ψηφίσµασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἷς ὁ δῆµος ἐστιν ὁ κρατῶν.    
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δηµεύσεως, καὶ περὶ ἀρχῶν αἱρέσεως καὶ τῶν εὐθυνῶν…τὸ µὲν οὖν πάντας καὶ 

περὶ ἁπάντων δηµοτικόν. Τὴν τοιαύτην γὰρ ἰσότητα ζητεῖ ὁ δῆµος84.   Ασκεί επίσης το 

νοµοθετικό έργο σε συνεργασία µε τη βουλή, η οποία προετοιµάζει τα σχέδια των νόµων τα 

οποία θα συζητηθούν στην εκκλησία (προβούλευµα). Όσον αφορά το δικαστικό έργο της 

εκκλησίας αυτό φαίνεται να είναι περιορισµένο, ιδίως σε αυτόφωρα εγκλήµατα κατά της 

ασφαλείας της πόλεως. Είχε όµως απεριόριστη εξουσία ως προς τον καθορισµό της ποινής και 

τη δυνατότητα να παραπέµπει τις υποθέσεις στα δικαστήρια της Ηλιαίας85.  

Ακόµη, η εκκλησία εκλέγει τους αιρετούς άρχοντες και κληρώνει τους κληρωτούς, 

ελέγχει την καταλληλότητά τους πριν αναλάβουν την αρχή (δοκιµασίαι), τον τρόπο µε τον 

οποίο διαχειρίζονται την αρχή τους, διαρκώς καθ’ όλη τη διάρκεια της ετησίας θητείας τους. 

στο τέλος εκάστης πρυτανείας και στο τέλος της θητείας τους ελέγχει τον απολογισµό τους 

(εύθυνα)86. Ο έλεγχος αφορούσε πράξεις παρανοµίας, σπατάλη δηµοσίου χρήµατος, µη 

εφαρµογή του νόµου, κακοδιαχείριση, δωροδοκία, και ήταν πολύ αυστηρός. Οι έλεγχοι ήταν 

δύο ειδών: τακτικοί, που διενεργούντο αυτεπαγγέλτως από την ειδική επιτροπή της βουλής 

(δέκα λογισταί) στο τέλος εκάστης πρυτανείας, και από τον δήµο στην κυρία ἐκκλησία 

εκάστης πρυτανείας µε τη διαδικασία της ἐπιχειροτονίας. Αλλά υπήρχαν και οι έκτακτοι 

έλεγχοι από κάθε πολίτη που µπορούσε να ασκήσει δίωξη κατά οποιουδήποτε αξιωµατούχου, 

είτε µε γραφή είτε µε εἰσαγγελία στη βουλή ή στον δήµο87. Ουδείς εξαιρείται από τη 

λογοδοσία ούτε οι ισόβιοι Αρεοπαγίτες88 ούτε οι ίδιοι οι ασκούντες τον έλεγχο, τα ελεγκτικά 

όργανα (λογισταί, εὔθυνοι, συνήγοροι, πάρεδροι)89. Η διαδικασία της λογοδοσίας (λόγον 

διδόναι)  απετέλεσε µια πολύ ιδιαίτερη και πρωτοποριακή πτυχή της αθηναϊκής δηµοκρατίας 

και δεν συναντάται πουθενά αλλού ούτε στα σηµερινά πολιτεύµατα.    

Oι άρχοντες είναι ουσιαστικώς τα εκτελεστικά όργανα, η εκτελεστική εξουσία, 

εκτελούν τις αποφάσεις και τους νόµους που ψηφίζει η εκκλησία, και υφίστανται τον διαρκή 

                                                 
84 4, 1298α 4-11. 
85 Sinclair (1997), 85. Σακελλαρίου (1999), 308. 
86 Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 17: ἐν γὰρ ταύτῃ τῇ πόλει…οὐδείς ἐστιν ἀνυπεύθυνος τῶν… πρὸς τὰ 
κοινὰ προσεληλυθότων.  Βλ. την προσεκτική προετοιµασία του Περικλή για τα εὔθυνα ενώπιον του δήµου 
(Πλούταρχος Περικλής).   
87 Biscardi (1991), 108. McDowell (1986), 257 κε. Αδάµ (2004), 79 κε. 
88 Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 20. 
89 Αδάµ (2004), 163. Οι µόνοι που ήταν ανυπεύθυνοι ήταν οι δικαστές και ο Πλάτων στους Νόµους 6,761 ε 
προτείνει και την λογοδοσία των δικαστών. αλλά εξαιρεί και αυτός από την πλευρά του τους βασιλείς διότι 
αποφασίζουν τελεσιδίκως. Σηµειωτέον ότι και οι αθηναίοι δικαστές απεφάσιζαν τελεσιδίκως.                                                   
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και ενδελεχή έλεγχο του δήµου προς τούτο90. Οι άλλες εξουσίες – η δικαστική, η 

κυβερνητική, η νοµοθετική - είναι διακριτές και ανεξάρτητες, ουσιαστικώς ανεξάρτητες91. 

Υπάρχουν βεβαίως οι δέκα στρατηγοί -οι οποίοι εκλέγονται από τους πεντακοσιοµεδίµνους, 

όπως και οι δέκα ταµίαι, και αργότερα και από τους ἱππεῖς – που συγκεντρώνουν ίσως 

κάποια δύναµη πολιτική, λόγω ευγλωττίας, κοινωνικού εκτοπίσµατος, παιδείας, ικανοτήτων 

και ευεργεσιών προς την πόλιν ως λειτουργοί. Ο ιδιαίτερος ρόλος τους οφείλεται και στη  

θέση τους αφού δύνανται να παρίστανται στις συνεδριάσεις της βουλής, και να επηρεάσουν 

για το σχέδιο ενός νόµου ή ψηφίσµατος, για τα οικονοµικά και την εξωτερική πολιτική. Όµως 

ο τελικός κριτής είναι ο δήµος92.     

Η πολιτική εξουσία του δήµου υπάρχει και στον θρησκευτικό χώρο, όπου οι 

θρησκευτικές εορτές, θυσίες και τελετουργίες δεν εκτελούνται από κάποιο ιδιαίτερο σώµα, 

διακριτό από την κοινωνία (όπως το ιερατείο στην Αίγυπτο και τις άλλες ανατολικές 

δεσποτείες, τους µάγους της φυλής στους πρωτόγονους λαούς, την εκκλησιαστική ιεραρχία 

στον χριστιανισµό ανατολικό και δυτικό) αλλά από πολίτες οι οποίοι ορίζονται από την 

πολιτεία. Εποµένως στη δηµοκρατία δεν υπάρχει η αντίθεση και αντιπαράθεση κοσµικής και 

θρησκευτικής εξουσίας. Ιδιαιτέρως στις δεκαετίες του 460 π.Χ και του 450 π.Χ. οι 

θρησκευτικές εξουσίες µεταβιβάσθηκαν ρητώς στην κοσµική εξουσία, όπως αυτό φαίνεται 

π.χ. στις Ικέτιδες του Αισχύλου, στο ψήφισµα των Πραξιεργιδών93. Ακόµη στα θρησκευτικά 

αδικήµατα (οι ανθρωποκτονίες που εθεωρούντο µόλυνση, άγος, για την πόλιν, η καταστροφή  

των ιερών ελαιοδένδρων, η κλοπή από τους ναούς, η ασέβεια, οι παραβάσεις κατά τις 
                                                 
90 4, 1298α 29-31: πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ’ ἀρχὰς περὶ µηθενὸς κρίνειν 
ἀλλὰ µόνον προανακρίνειν, ὅνπερ ἡ τελευταία δηµοκρατία νῦν διοικεῖται.   Πρβλ. 4, 1298 α10-11. και 
Αριστοφάνης (Ιππείς 16): οἰκία ἡ πόλις, δεσπότης ὁ δῆµος, θεράποντες οἱ στρατηγοί.  
91 Στο σηµείο αυτό είναι σκόπιµο να διευκρινίσουµε µια παρεξήγηση που υπάρχει σε µερικούς ερευνητές και 
έγκειται στο γεγονός ότι τονίζουν την υποτιθέµενη διάκριση των εξουσιών στα σύγχρονα πολιτεύµατα εν 
αντιθέσει προς την αρχαία δηµοκρατία. Κατ’ αρχάς η διάκριση των εξουσιών στα αντιπροσωπευτικά 
πολιτεύµατα δεν είναι ουσιαστική αλλά τυπική. Πράγµατι η επονοµαζόµενη «εκτελεστική» εξουσία στα 
σύγχρονα κράτη ουσιαστικά ασκεί κυβερνητικό και νοµοθετικό έργο, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν υπάρχει 
ανεξαρτησία µεταξύ τους, αλλά εξάρτηση από την κυβερνητική εξουσία.. Είναι επίσης ανεξέλεγκτη αφού ο 
«έλεγχος» του κοινοβουλίου είναι τυπικός από την στιγµή που η κυβέρνηση έχει την πλειοψηφία και υπάρχει 
ασυλία για τους βουλευτές και τους άλλους αξιωµατούχους. κυρίως όµως αυτό που συµβαίνει είναι η άσκηση 
πιέσεων των διαφόρων οικονοµικο-πολιτικών οµάδων (Lobbies) και αφορά κοµµατικά και διαπλεκόµενα 
συµφέροντα, και δεν έχει καµιά σύγκριση µε την αρχαία δοκιµασία και τα εύθυνα. Από την άλλη η σύγχρονη 
διάκριση διατυπώθηκε τον 17o αιώνα από τον Locke (1632-1704) και τον 18o Montesquieu (1689-1755) για να 
προστατεύσει από τις αυθαιρεσίες της µοναρχίας. Τέλος, η τριπλή διάκριση σήµερα δεν αντιστοιχεί στην 
πραγµατικότητα και θα έπρεπε να γίνει τετραπλή (κυβερνητική, νοµοθετική, δικαστική, εκτελεστική). Επίσης 
δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι οι εξουσίες σήµερα είναι περισσότερες, ρητές και άρρητες όπως η Ευρωπαϊκή Ενωση 
και τα πανίσχυρα εξωθεσµικά mass media. Για περισσότερες διαφορές των σηµερινών πολιτευµάτων από την 
αρχαία δηµοκρατία βλ. Finley (1989) και Καστοριάδης (2000 α) και (2000 β).    
92 Βλ. Queyrel (2003), 164 όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
93 βλ. Farrar (1991), 48 η οποία αναφέρει επίσης ως µαρτυρία για την τάση αυτή και τον ορισµό µιας ἱέρειας δια 
κληρώσεως από όλες τις Αθηναίες, καθώς και την ίδρυση του ναού της Αθηνάς Νίκης. Βλ. επίσης Ostwald 
(1986) 137-171.  
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θρησκευτικές τελετές και εορτές, κλπ.), παρά τον προνοµιούχο ρόλο των δύο αριστοκρατικών 

οικογενειών Ευµολπιδών και Κηρύκων, τον τελευταίο λόγο είχε η κοσµική πολιτική εξουσία 

δια των εκλεγµένων ή κληρωτών αρχόντων και δικαστών. Αν και αυτές οι οικογένειες είχαν 

τον έλεγχο των Ελευσινίων Μυστηρίων, και όριζαν τους ιερείς, ιεροφάντες, ιεροµνήµονες και 

δαδούχους, και παρά το ότι υπήρχαν ἐξηγηταὶ και µάντεις, αυτοί όλοι δεν είχαν καµία  

εκτελεστική ή δικαστική αρµοδιότητα94.  

 

Η έννοια του πολίτη στη δηµοκρατία καθορίζεται ακριβώς από την συµµετοχή στην 

πολιτική ζωή και την εξουσία, χαρακτηρίζεται από την άσκηση εξουσίας υπό όλες τις µορφές 

της (κυβερνητική, εκτελεστική ,δικαστική, νοµοθετική): Πολίτης δ’ ἁπλῶς οὐδενὶ τῶν 

ἄλλων ὁρίζεται µᾶλλον ἢ τῷ µετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς95. Αυτό δεν είναι µια 

αφηρηµένη γενική αρχή, ένα θεωρητικό δικαίωµα, αλλά πραγµατοποιείται ουσιαστικά εντός 

της πόλεως, δια µέσου των θεσµών της και των διαδικασιών της, που δηµιούργησε η ίδια η 

δηµοκρατική κοινωνία. (βουλή των Πεντακοσίων, λαϊκά δικαστήρια της Ηλιαίας, εκκλησία 

του ∆ήµου, αρχαί κληρωταί).. Κυρίως δε η κλήρωσις επιτρέπει την εναλλαγή όλων των 

πολιτών στην εξουσία, το κατὰ µέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι96. Έκαστο πολίτευµα ορίζει 

διαφορετικά την έννοια του πολίτη και την πραγµατώνει διαφορετικά, έτσι η προηγούµενη 

έννοια του πολίτη,  η ουσιαστική συµµετοχή στην εξουσία υπό όλες τις ρητές µορφές της, 

χαρακτηρίζει µόνο τη δηµοκρατία97. Συνεπώς η έννοια αυτή του πολίτη είναι αδιανόητη στα 

άλλα πολιτεύµατα, αριστοκρατία, ολιγαρχία, καθώς και στα σηµερινά98.  

                                                 
94 Βλ. MacDowell (1986), 296-299. 
95 3, 1275α21-23. Βλ. επίσης 3, 1275β: ὧ γὰρ ἐξουσία κοινωνεῖν ἀρχῆς βουλευτικῆς ἢ κριτικῆς πολίτην 
ἤδη λέγοµεν. 3, 1278: ὅτι µὲν οὖν εἲδη πλείω πολίτου φανερὸν ἐκ τούτων καὶ ὅτι λέγεται µάλιστα 
πολίτης ὁ µετέχων τῶν τιµῶν. 3, 1283β42: Πολίτης δὲ κοινῆ µὲν ὁ µετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί 
ἐστι. Συνήθως το κρίσεως αποδίδεται µε την δικαστική κρίσιν, αλλά είναι ίσως περιοριστική αυτή η ερµηνεία. 
Πράγµατι στον Αριστοτέλη επεκτείνεται και σε άλλους τοµείς: στην εκκλησία (2, 1273α 11. 4, 1298α 4-8), στις 
αρχές (4, 1299α 26. 4, 1298α 29-31) στην εξέταση και τον έλεγχο των αρχόντων (3, 1281β 31κεξ.) και γενικώς 
κριτάς τῶν δικαίων καὶ συµφερόντων  (7, 1328β 22). Πρβλ. Θουκυδίδης 2,40: κρίνοµεν γε ἤ 
ἐνθυµούµεθα ὀρθῶς τά πράγµατα 
96 Η άποψη του P. Aubenque (1993), 260 ότι η εναλλαγή των πολιτών ήταν το µέσο για την εξασφάλιση της 
ισότητας απέναντι στο νόµο και όχι της απόλυτης ισότητας, είναι λανθασµένη . 
97ὥστε καὶ τὸν πολίτην ἕτερον ἀναγκαῖον εἶναι τὸν καθ’ ἑκάστην πολιτείαν. διόπερ ὁ λεχθεὶς ἐν µὲν  
δηµοκρατίᾳ µάλιστ’ ἐστὶ πολίτης, ἐν δὲ ταῖς ἄλλαις ἐνδέχεται µέν, οὐ µὴν ἀναγκαῖον    (3, 1275β 5-7). 
Και 3, 1278α 15: ἐπεὶ γὰρ πλείους εἰσὶν αἱ πολιτεῖαι, καὶ εἴδη πολίτου ἀναγκαῖον εἶναι πλείω, καὶ 
µάλιστα τοῦ ἀρχοµένου πολίτου, ὥστ’ ἐν µέν τινί πολιτείᾳ τὸν βάναυσον ἀναγκαῖον εἶναι καὶ τὸν 
θῆτα πολίτας, ἐν τισι ἀδύνατον, οἷον εἴ τίς ἐστιν ἥν καλοῦσιν ἀριστοκρατικὴν καὶ ἐν ἧ κατ’ ἀρετὴν αἱ 
τιµαὶ δίδονται καὶ κατ’ ἀξίαν.   
98O Hansen (1982), 242 γράφει ότι η µόνη µορφή που θα µπορούσε να παραβληθεί µε την άµεση δηµοκρατία 
είναι η πολιτειακή οργάνωση ορισµένων ελβετικών καντονιών (Landsgemeinden), στα οποία οι συνελεύσεις 
είχαν την πολιτική κυριαρχία και την διακυβέρνηση. Οµως η κυριαρχία των συνελεύσεων των καντονιών είναι 
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Ο πολίτης εξ άλλου ταυτίζεται µε τον οπλίτη, και συµµετέχει στα εκστρατευτικά 

σώµατα, δεν υπάρχουν επαγγελµατίες πολιτικοί όπως δεν υπάρχουν επαγγελµατίες οπλίτες99. 

Στην δηµοκρατία ο πολίτης ενθαρρύνεται και διευκολύνεται, υποχρεούται και προωθείται από 

τους θεσµούς, τους νόµους, την οργάνωση και τη λειτουργία της πολιτείας και τη γενικότερη 

πολιτική αντίληψη, ατµόσφαιρα και νοοτροπία, στη γνώση της κοινωνίας και της πολιτικής 

ζωής, στη συµµετοχή στην εξουσία και στις αποφάσεις100.  

 

Η κριτική-- οι όµοιοι 
 

 Η  βασική  ἀπορία  στα Πολιτικά είναι για το κύριον τῆς πόλεως. Η συζήτηση ex 

professo για το ζήτηµα αυτό γίνεται στο 3ο βιβλίο και επαναλαµβάνεται µε τον ένα ή τον άλλο 

τρόπο και στα άλλα βιβλία των Πολιτικών. Ορισµένοι ερευνητές πιστεύουν  ότι ο 

Αριστοτέλης τάσσεται υπέρ της «λαϊκής κυριαρχίας», όπως ο F. Wolff λ.χ που οδηγείται σε 

αυτό το συµπέρασµα, επειδή ανάγει την έννοια της «λαϊκής κυριαρχίας» στην σηµερινή 

εκδοχή της στα σηµερινά αντιπροσωπευτικά πολιτεύµατα, όπως οµολογεί ο ίδιος101. Μα το 

ζήτηµα δεν είναι τι εννοούµε σήµερα µε την λέξη «δηµοκρατία» και «λαϊκή κυριαρχία», αλλά 

τι ήταν στην πραγµατικότητα στις δηµοκρατικές πόλεις της Αρχαίας Ελλάδος και δη στην 

Αθήνα και ποια η στάση του Αριστοτέλη απέναντί της. Βεβαίως η έννοια του όρου κύριον 

τῆς πόλεως  δεν έχει καµία σχέση µε τον σηµερινό όρο «λαϊκή κυριαρχία» ή «κυρίαρχος 

λαός» των δυτικών κοινοβουλευτικών πολιτευµάτων, ο οποίος δεν εκφράζει καµία 

πραγµατική και ουσιαστική κυριαρχία, αλλά απλώς και µόνο το γεγονός ότι κάθε τέσσερα ή 

πέντε χρόνια ο λαός ψηφίζει µόνο  για το ποιο κόµµα και ποια άτοµα θα είναι κυρίαρχα και θα 

αποφασίζουν και θα ασκούν εξουσία εν ονόµατί του και ερήµην του102.  

Ο Αριστοτέλης τροποποιεί τον ορισµό του πολίτη προκειµένου για την άριστη 

πολιτεία: πολίτης δὲ κοινῆ µὲν ὁ µετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί ἐστι, καθ’ 
                                                                                                                                                      
περιορισµένη αφ’ ενός µεν από την κεντρική οµοσπονδιακή κυβέρνηση και αφ’ ετέρου από το γεγονός ότι 
συνέρχονται άπαξ του έτους (βλ. Εffenterre [1985], 235. Hansen [1991], 2. Woodhead [1967],132. Επίσης για 
την σηµερινή πολιτική Ελβετία βλ. U. Marti (1996).  
99 Για τον θεσµό της εφηβείας βλ. Claude Mossé (1986),  31-32 όπου και η βιβλιογραφία. Επίσης Vidal-Naquet, 
(1983), 133-185, 206 κε. 
100 Βλ. κεφάλαιο «Η πολιτική» (Μέρος Ι).  
101 Wolff (1995),139: «δηλαδή για ό,τι σήµερα εννοούµε συνήθως και µε πλατιά σηµασία δηµοκρατία». Πρβ.σ. 
9, 135. ∆εν είναι εξ άλλου ο µόνος που θεωρεί τον Αριστοτέλη δηµοκράτη, σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν και 
άλλοι συγγραφείς, όπως λ.χ. ο Καστοριάδης (2000), 197, και (1997), 22. ο P. Aubenque (1993), 262. o 
Labarriere (1993). ο Κ. ∆εσποτόπουλος (1980), 160. Υπάρχουν όµως και άλλοι που δεν τον θεωρούν δηµοκράτη, 
όπως ο  Finley (1989), o Hansen (1991), o Vidal- Naquet (2000). 
102 Πράγµα το οποίο επεσήµαναν ήδη ο J. J. Rοusseau, ο A. Τοcqueville, o B. Constant και από τους νεότερους ο 
Michels, ο Castoriadis.  
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ἐκάστην δὲ πολιτείαν ἕτερος, πρὸς δὲ τὴν ἀρίστην ὁ δυνάµενος καὶ προαιρούµενος 

ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πρὸς τὸν βίον τὸν κατ’ ἀρετὴν (3, 1283β 42- 1284α 3). Είναι 

εµφανής η διαφορά  από τον πολίτη της δηµοκρατίας, διότι στην άριστη πολιτεία ο ορισµός 

αφορά τον δυνάµενο και προαιρούµενο και επί πλέον τον βίο τον σύµφωνο µε την ἀρετὴ. 

Είναι χαρακτηριστικό το πώς ο Αριστοτέλης υπερβαίνει την απορία κατά πόσον ο 

αποκλεισµός των βαναύσων από το σώµα των πολιτών103 αντιφάσκει µε τον ορισµό του 

πολίτη. Εφ’ όσον  πολίτης είναι αυτός ο οποίος µετέχει της εξουσίας, τότε πού θα τοποθετηθεί 

ο βάναυσος, εφ’ όσον ούτε δούλος είναι, ούτε µέτοικος, ούτε απελεύθερος; Η απάντηση του 

Σταγειρίτη είναι ότι θα τοποθετηθεί στην ίδια κατηγορία µε τους παίδες οι οποίοι ἐξ 

ὑποθέσεως πολῖται µὲν γὰρ εἰσίν, ἀλλ’ ἀτελεῖς.104  ∆ηλαδή δεν θα είναι κανονικοί 

πολίτες (ἁπλῶς)  αλλά ἀτελεῖς. Η επινοητικότητα του φιλοσόφου είναι εκπληκτική, 

ανεξάντλητη για την κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Στις ήδη υπάρχουσες κοινωνικές και 

πολιτικές κατηγορίες (πολῖται, δοῦλοι, µέτοικοι, ἀπελεύθεροι) προσθέτει και µία 

καινούρια, ἀτελεῖς πολῖται για τους βαναύσους, αγοραίους, γεωργούς, ναύτες, θήτες. Αυτά 

τα στοιχεία αποκλεισµού και διακρίσεων επαναλαµβάνονται επίσης σαφέστατα  και σε άλλα 

σηµεία, όπως στο χωρίο που θα σχολιάσουµε ευθύς αµέσως .  

Ορισµένοι συγγραφείς105 νοµίζουν λανθασµένα ότι η εναλλαγή των πολιτών στην 

εξουσία είναι και θέση του Αριστοτέλη, επικαλούµενοι δύο σχετικά χωρία των Πολιτικών, τα 

οποία συνιστούν το µέγιστο επιχείρηµά τους. Το πρώτο χωρίο που επικαλούνται, στο πρώτο 

µέρος του δέχεται τη δυνατότητα να µην υπάρχει εναλλαγή στην εξουσία, αλλά να κυβερνούν 

οι ίδιοι συνεχώς, δηλαδή οι βασιλείς ή οι πλούσιοι της δεσποτικής ολιγαρχίας106. Η εναλλαγή 

στην εξουσία γίνεται εκεί όπου δεν είναι δυνατόν να ευρεθούν αυτοί που θα κυβερνούν 

συνεχώς οι ίδιοι.  Το χωρίο, εν συνεχεία,  αναφέρεται στη συµµετοχή όλων στην εξουσία 

(πάντας ἄρχειν) και στη συµµετοχή στην εξουσία κατά µέρος107. Χρησιµοποιείται δε πρίν η 

φράση διόπερ το ἴσον τὸ ἀντιπεπονθὸς σῴζει τὰς πόλεις108, στην οποία πρέπει να 

                                                 
103 3, 1278α 6-8.  Και  7, 1328β 33-1329α 2.  Και 7, 1329α 18-26.  
104 3, 1277β 33-1278α 6. 
105Οπως λ.χ. ο Fr. Wolff (1995), 139-140. Επίσης Lintott (1992), 115. Nussbaum (1990β), 205 και 233. Ο Wolff 
δεν αναφέρεται στην εναλλαγή των πολιτών στην άσκηση εξουσίας, αλλά λανθασµένως στην «εναλλαγή 
καθηκόντων» ή  στην «εναλλαγή λειτουργηµάτων», δηµιουργώντας έτσι συγχύσεις.  
106 2,1261 α37-39. Τη δυνατότητα αυτή αναφέρει ο Σταγειρίτης και στα χωρία 4, 1289 α39. 7, 1332 β16 κε. 
Πρβλ. Ισοκράτης Βούσιρις 16. και Προς Νικοκλέα 17-18.   
107 2,1261 α39-β5. 
1082, 1261α 30-β5: «δια τούτο το ίσον το αντιπεπονθός σώζει τις πόλεις, όπως έχει εκτεθεί προηγουµένως στα 
Ηθικά. Αλλωστε η ανάγκη επιβάλλει αυτό ανάµεσα στους ελευθέρους και ίσους. επειδή δηλαδή δεν µπορούν να 
είναι συγχρόνως άρχοντες, πρέπει να ασκούν την εξουσία ή κατά την διάρκεια ενος έτους ή κατά κάποια άλλη 
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αναζητηθεί η ερµηνεία του χωρίου. Το ἴσον τὸ ἀντιπεπονθὸς, όπως αναλύεται στα Ηθικά 

Νικοµάχεια109, αναφέρεται στους ἐλευθέρους καὶ ἴσους, πράγµα που σηµαίνει ότι για τον 

Σταγειρίτη, όλοι οι ελεύθεροι δεν είναι ίσοι (ενώ στη δηµοκρατία οι ελεύθεροι είναι ίσοι). 

Πράγµατι, στο χωρίο 1, 1255β 20  η ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἀρχὴ110 αντιδιαστέλλεται µε την 

δεσποτική αρχή, συνεπώς δεν είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας αλλά 

χαρακτηρίζει και την αριστοκρατία, την ολιγαρχία και την «πολιτεία». Θα λέγαµε µάλιστα ότι 

αυτή δεν είναι χαρακτηριστικό της νῦν δηµοκρατίας, αφού ο ίδιος ο Αριστοτέλης θεωρεί 

την τελευταία δεσποτική πολιτεία και τυραννική.   

Επί πλέον το ἀντιπεπονθὸς είναι το αναλογικό δίκαιο, και  συνεπώς δεν έχει σχέση 

µε το αριθµητικό δίκαιο της δηµοκρατίας. Το δίκαιο το ἀντιπεπονθὸς σώζει τις πόλεις και 

αποδίδει σε κάποιον το αντίστοιχο, το ἀνάλογον, που αυτός έδωσε ή έχει, είναι λοιπόν το 

κατ’ ἀξίαν δίκαιον, που είναι η γνωστή δεδηλωµένη θέση του φιλοσόφου, όπως θα δούµε 

στο οικείο κεφάλαιο «Το δίκαιο είναι το ἴσον». Έτσι λοιπόν αποδίδεται από τον Αριστοτέλη η 

εξουσία  στους έχοντες ἀρετὴν και παιδείαν (ὅµοιοι καὶ ἴσοι), ενώ στους µη έχοντες αρετή 

(βαναύσους, θῆτας, ἐµπόρους, τεχνίτας, γεωργοὺς) δεν αποδίδεται.  Την σηµασία του 

ἀντιπενθότος εκφράζει σωστά ο Newman: “the ruler renders to the ruled the offices of a 

good ruler, and the ruled repay him with the offices of good subjects”111. Αυτοί συνεπώς οι 

οποίοι συµµετέχουν κατά µέρος στην εξουσία  είναι οι ἴσοι, οι ὅµοιοι των ανώτερων τάξεων.  

Το πάντας ἄρχειν αναφέρεται στα µέλη των ανωτέρων στρωµάτων τα οποία έχουν σχολή, 

ἀρετή, παιδεία,  ευγενή καταγωγή (και  συνεκδοχικώς  πλούτο) και τα οποία πρέπει να 

ασκούν την εξουσία, κατά την γνωστή θέση του Αριστοτέλη. Οι ὅµοιοι και οι ἴσοι δεν είναι 

                                                                                                                                                      
τάξη ή κατά ορισµένη χρονική περίοδο. Με αυτό τον τρόπο είναι δυνατόν όλοι να άρχουν , όπως άν οι σκυτείς 
και οι τέκτονες άλλαζαν επάγγελµα και δεν ήταν πάντα οι ίδιοι σκυτοτόµοι και τέκτονες. Θα ήταν καλύτερο το 
ίδιο να ίσχυε και στην πολιτική κοινωνία, δηλαδή να άρχουν πάντοτε οι ίδιοι ει δυνατόν. Εκεί όµως όπου αυτό 
δεν είναι δυνατόν, επειδή όλοι είναι ίσοι από την φύσιν και επειδή είναι δίκαιο να µετέχουν όλοι στην εξουσία -
είτε αυτό είναι αγαθόν είτε φαύλον-, µιµούνται αυτό  µε το να κυβερνούν δι’ εναλλαγής, και να είναι ένα µέρος 
από τους ίσους στην εξουσία και να θεωρούνται όµοιοι έξω από αυτήν. Ετσι οι µεν άρχουν οι δε άρχονται κατά 
µέρος σαν να γίνονταν άλλοι άνθρωποι».  . 
109 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1132β 33-35: ἀλλ’ ἐν µὲν ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον 
δίκαιον, τὸ ἀντιπεπονθός, κατ’ ἀναλογίαν καὶ µὴ κατ’ ἰσότητα. Τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον 
συµµένει ἡ πόλις. Επίσης Ηθικά  Νικοµάχεια 9, 1163β 32- 35: ἐν πάσαις δὲ ταῖς ἀνοµοειδέσι φιλίαις τὸ 
ἀνάλογον ἰσάζει καὶ σῴζει τὴν φιλίαν, καθάπερ εἴρηται, οἷον καὶ ἐν τῇ πολιτικῇ τῷ σκυτοτόµω ἀντὶ 
τῶν ὑποδηµάτων ἀµοιβὴ γίνεται κατ’ ἀξίαν, καὶ τῷ ὑφαντῆ καὶ τοῖς λοιποῖς. Πρβ. Ηθικά Ευδήµεια 7, 
1243 β29 κε. 
110Εννοια την οποία επικαλείται και η Nussbaum (1986), 353 για να στηρίξει την δηµοκρατικότητα του 
Αριστοτέλη. 
111 Newman (1973 II), 233. 
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όλοι όσοι απαρτίζουν την πόλιν, δεδοµένου ότι ο φιλόσοφος αναφέρεται στην ἀρίστη 

πολιτεία από την οποία έχουν εξαιρεθεί οι βάναυσοι, οι τεχνίτες, οι χερνήτες, οι αγοραίοι και 

οι γεωργοί112. Η ερµηνεία µας αυτή ενισχύεται και από το χωρίο 3, 1278 α15, όπου 

αναφέρεται στο θέµα   ποιος είναι ή πρέπει να είναι πολίτης, και µάλιστα ποιος πρέπει να 

είναι αρχόµενος πολίτης, όχι να ασκεί εξουσία και να γίνει άρχων. Ο Αριστοτέλης αποκλείει 

πάλι τον βάναυσον και τον θήτα, αφού τους αποκλείει και η αριστοκρατία, στην οποία κατ’ 

ἀρετὴν αἱ τιµαὶ δίδονται καὶ κατ’ ἀξίαν.    

Το διά τὴν φύσιν ἴσους εἶναι πάντας (2,1261 β1), αναφέρεται σε αυτούς τους 

ὁµοίους -και όχι γενικώς σε όλους, διότι βεβαίως είναι γνωστό ότι ο Αριστοτέλης δεν 

κηρύσσει την φύσει ισότητα των ανθρώπων και των ελευθέρων. Αυτοί οι ὅµοιοι 

εναλλάσσονται στην εξουσία, όπως συµβαίνει στα αριστοκρατικά και ολιγαρχικά 

πολιτεύµατα στα οποία η εξουσία ασκείται από ένα περιορισµένο συµβούλιο (βουλή, βωλά, 

γερουσία) και ορισµένους άρχοντες οι οποίοι µετά το πέρας της αρχής γίνονται αυτοδικαίως 

µέλη του συµβουλίου αυτού113. Η ερµηνεία αυτή συνάδει και µε τον τροποποιηµένο ορισµό 

του πολίτη που δίνει ο Αριστοτέλης, και αναφέραµε πιο πριν, σύµφωνα µε τον οποίο ο 

πολίτης έχει κοινό χαρακτηριστικό σε όλες τις πολιτείες να µετέχει τού άρχειν και άρχεσθαι, 

αλλά δεν είναι ο ίδιος διότι την ιδιότητα αυτή έχουν στην µεν ολιγαρχία οι πλούσιοι, στην 

αριστοκρατία οι ἐπιεικεῖς, στη δηµοκρατία το πλήθος και στην «πολιτεία» οι κατέχοντες την 

αρετή.  

Στο δεύτερο χωρίο, που επικαλούνται οι υποστηρικτές της απόψεως ότι ο                

Αριστοτέλης τάσσεται υπέρ της εναλλαγής όλων των πολιτών στην εξουσία, διατυπώνεται η 

                                                 
1123,1278α8: ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον πολίτην. Πρβλ. ∆ιό παρ’ ἐνίοις οὐ µετεῖχον οἱ 
δηµιουργοῖ τὸ παλαιὸν ἀρχῶν, πρὶν δῆµον γενέσθαι τὸν ἔσχατον (3,1277β1-3). Ἐπεὶ δὲ τυγχάνοµεν 
σκοποῦντες περί τῆς ἀρίστης πολιτείας, αὕτη δ’ ἐστὶ καθ’ ἥν ἡ πόλις ἂν εἴη εὐδαίµων, τὴν δ’ 
εὐδαιµονίαν ὅτι χωρὶς ἀρετῆς ἀδύνατον ὑπάρχειν εἴρηται πρότερον, φανερὸν ἐκ τούτων ὡς ἐν τῇ 
κάλλιστα πολιτευοµένῃ πόλει καὶ τῇ κεκτηµένῃ δικαίους ἄνδρας ἁπλῶς, ἀλλὰ µὴ πρὸς ὑπόθεσιν 
,οὔτε βάναυσον βίον οὔτ’ ἀγοραῖον δεῖ ζῆν τοὺς πολίτας (ἀγεννὴς γὰρ ὁ τοιοῦτος βίος καὶ πρὸς 
ἀρετὴν ὑπεναντίος), οὐδὲ δὴ γεωργοὺς εἶναι τοὺς µέλλοντας ἔσεσθαι (δεῖ γὰρ σχολῆς καὶ πρὸς τὴν 
γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς τὰς πράξεις τὰς πολιτικάς) (7,1328β34-1329α2). Τὸ γὰρ βάναυσον οὐ 
µετέχει τῆς πόλεως, οὐδ’ ἄλλο οὐθὲν γένος ὃ µὴ τῆς ἀρετῆς δηµιουργόν ἐστιν (7,1329α20-21). 
113 Αυτό συνέβαινε στην Ρώµη (Σύγκλητος και άρχοντες), Σπάρτη (γερουσία και έφοροι), Κρήτη (κόσµοι και 
βωλά), Βοιωτική κοινοπολιτεία (στην οποία η βουλή εχωρίζετο σε τέσσερα µέρη και έκαστο κυβερνούσε το 
τέταρτο του έτους), Κόρινθο (στην οποία η βουλή των 80 µελων ανέθετε ένα µέρος της εξουσία της σε ένα 
ολιγοµελες σώµα, τους προβούλους)και στην Αθήνα πριν τις µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένους (Βουλή του 
Αρείου Πάγου και οι άρχοντες). Βλ. Mossé (1993), 56. Αναφέρουµε ενδεικτικώς τις επιγραφικές µαρτυρίες για 
ορισµένες ολιγαρχικές πόλεις  που εφάρµοζαν τον τρόπο αυτόν: ∆ρήρος (650 π.Χ.), Γόρτυνα (6ος π.Χ), Ερυθραί 
(5ος π.Χ). Σε αυτές αναφέρεται λ.χ. ότι δε επιτρέπεται στο ίδιο πρόσωπο να αναδειχθεί ξανά στο αξίωµα του 
κόσµου σε διάστηµα δέκα ετών. βλ. Effenterre & Ruze (1994), Nr. 81, 82 και 84 αντιστοίχως.  
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θέση ότι επειδή είναι δύσκολο να βρεθεί κάποιος ή ολίγοι που να υπερβαίνουν τους 

υπολοίπους κατά τήν ψυχήν (κατά την αρετή δηλαδή), γι αυτό είναι ἀναγκαῖον πάντας 

ὁµοίως κοινωνεῖν τοῦ κατὰ µέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι114. Αυτό όµως που δεν 

λαµβάνουν υπ’ όψιν τους οι εν λόγω συγγραφείς είναι η περιοριστική άποψη που έχει ο 

Αριστοτέλης για την έννοια του πάντας, όπως ανεφέρθη προηγουµένως, η οποία δεν 

περιλαµβάνει το σύνολο των πολιτών της αθηναϊκής δηµοκρατίας, αλλά ένα πολύ 

περιορισµένο τµήµα της.   Πράγµατι το χωρίο 7, 1332β 12-29 πρέπει να διαβασθεί ολόκληρο 

και όχι αποµονώνοντας µία φράση ή µέρος µιας φράσεως115. To χωρίο αυτό εξετάζει το 

ζήτηµα εάν στην ἀρίστη πολιτεία  είναι καλύτερο να κυβερνούν οι ίδιοι άρχοντες – πράγµα 

το οποίο παραπέµπει στη βασιλεία και στη δεσποτική ολιγαρχία - ή να εναλλάσσονται στην 

εξουσία οι ὅµοιοι, δηλαδή τα ανώτερα στρώµατα - πράγµα το οποίο παραπέµπει στην 

ολιγαρχία, την αριστοκρατία και την «πολιτεία». Το ζήτηµα εξετάζεται διότι πρέπει να 

αποφασισθεί εάν η παιδεία πρέπει να είναι διαφορετική για άρχοντες και αρχοµένους –στην 

περίπτωση που πρέπει να κυβερνούν πάντα οι ίδιοι – ή κοινή και για τους δυο – στην 

περίπτωση εναλλαγής στην εξουσία. Το συµπέρασµα στο οποίο καταλήγει είναι ότι πρέπει να 

εναλλάσσονται στην εξουσία επειδή είναι ὅµοιοι κατά την αρετήν - εννοείται στην εξουσία 

της ἀρίστης  πολιτείας: «είναι φανερό ότι για πολλές αιτίες είναι αναγκαίο πάντες ὁµοίως 

να συµµετέχουν κατά µέρος στο άρχειν και άρχεσθαι. διότι ίσον σηµαίνει να αποδίδεται το 

ίδιο στους ὁµοίους, και είναι δύσκολο να διατηρηθεί η πολιτεία η οποία ενεργεί παρά το 

δίκαιον»116. Ὅµοιοι είναι οι κατέχοντες την αρετήν, δηλαδή όχι οι βάναυσοι και οι γεωργοί, 

ούτε οι ἀγοραῖοι και ο ναυτικὸς ὄχλος, ούτε το θητικὸν117. Ο όρος ὅµοιοι λοιπόν εδώ 

                                                 
114 7, 1332β 26-27 . 
115 Όπως  κάνει η Nussbaum (1986), 353. Το συγκεκριµένο χωρίο καθώς  επίσης και οποιοδήποτε άλλο, δεν 
πρέπει να εξετάζονται αποµονωµένα αλλά εν σχέσει µε το όλο σώµα του επιχειρήµατος αλλά και µε το γενικό 
πλαίσιο των πολιτικών απόψεων και της πολιτικής θεωρίας του φιλοσόφου. Αυτή τη συνθήκη τηρεί η παρούσα 
εργασία, εντάσσει, προσπαθεί δηλαδή να εντάξει τις επί µέρους απόψεις, οι οποίες είναι προβληµατικές στη 
γενική αριστοτελική πολιτική θεώρηση. Το αντίθετο δηµιουργεί παρερµηνείες και αντιφατικά συµπεράσµατα 
116 7, 1332β 23-28: ἐπεὶ δὲ τοῦτ’ οὐ ῥᾴδιον λαβεῖν οὐδ’ ἐστὶν ὥσπερ ἐν Ἰνδοῖς φησί Σκύλαξ εἶναι τοὺς 
βασιλέας τοσοῦτον διαφέροντας τῶν ἀρχοµένων, φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίας ἀναγκαῖον πάντας 
ὁµοίως κοινωνεῖν τοῦ κατὰ µέρος ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι. Τό τε γὰρ ἴσον ταὐτόν τοῖς ὁµοίοις, καὶ 
χαλεπὸν µένειν τὴν πολιτείαν τὴν συνεστηκυίαν παρὰ τὸ δίκαιον. Το ίδιο επίσης συναντάται  στο 3, 
1279α 9-13: διό καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχάς, ὅταν ἢ κατ’ ἰσότητα τῶν πολιτῶν συνεστηκυία καὶ καθ’ 
ὁµοιότητα, κατὰ µέρος ἀξιοῦσιν ἄρχειν, πρότερον µέν, ἢ πέφυκεν, ἀξιοῦντες ἐν µέρει λειτουργεῖν, 
καὶ σκοπεῖν τινα πάλιν τὸ αὐτοῦ ἀγαθόν, ὥσπερ πρότερον αὐτὸς ἄρχων ἐσκόπει τὸ ἐκείνου 
συµφέρον.  
117 7, 1327β 10-11. 1328β 39-1329α 2. 1329α 32-35. 
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αφορά την πνευµατική, ηθική ή πολιτική συγκρότηση, και συνεπώς αυτοί πρέπει να 

κυβερνούν και να εναλλάσσονται στην εξουσία προς αποφυγή προστριβών και αντιθέσεων.  

Με αυτή την έννοια χρησιµοποιείται ο όρος και από τον ∆ηµοσθένη, όταν αυτός 

αντιπαραθέτει χαρακτηριστικά της Σπάρτης και της Αθήνας, οι οποίες ως γνωστόν διαφέρουν 

πολιτικώς µεταξύ τους αφού στην πρώτη που είναι ολιγαρχία κυβερνούν οι ὅµοιοι, ενώ στη 

δεύτερη όλοι οι ελεύθεροι πολίτες: «Όταν κάποιος δείξει τη συµπεριφορά που πρέπει και γίνει 

δεκτός στη γερουσία, γίνεται δεσπότης των πολλών. διότι στη Σπάρτη το βραβείο για την 

αρετή είναι να γίνει κύριος της πολιτείας µετὰ τῶν ὁµοίων. Σ’ εµάς όµως κύριος της 

εξουσίας είναι ο δήµος και υπάρχουν ἀραὶ καὶ νόµοι καὶ φυλακαὶ  για να µη γίνει κύριος 

κάποιος άλλος. υπάρχουν όµως στέφανοι και ατέλειες και σιτίσεις  και άλλες παρόµοιες τιµές 

τις οποίες δύναται να αποκοµίσει ο αγαθός άνδρας. Και οι δύο θεσµοί ορθώς έχουν, διότι στις 

ολιγαρχίες όλοι όσοι µετέχουν στα κοινά είναι ίσοι µεταξύ τους και αυτό τους κάνει να 

οµονοούν, στις δε δηµοκρατίες η ελευθερία περιφρουρείται από την άµιλλα που αναπτύσσουν 

µεταξύ τους οι αγαθοί άνδρες για να κερδίσουν τις τιµές του δήµου»118.  

Η ίδια ιδέα εκφράζεται και αλλού, αλλά υπό ένα διαφορετικό κλίµα: οἱ ὅµοιοι  άρχουν 

τώρα κατά µέρος πάλι αλλά επίσης λειτουργούν (ἀξιοῦντες ἐν µέρει λειτουργεῖν)119. Το 

λειτουργεῖν, παραπέµπει στις γνωστές λειτουργίες της δηµοκρατίας κατά τις οποίες µόνο τα 

ανώτερα κοινωνικά στρώµατα υποχρεούντο να αναλάβουν οικονοµικές υποχρεώσεις προς 

όφελος του συνόλου, να συνεισφέρουν οικονοµικώς σε δηµόσιες εκδηλώσεις που είχε 

θεσπίσει η πόλις. Βεβαίως εδώ δεν πρόκειται περί αυτού αλλά περί αρχής που ασκείται από 

τους ίσους καθ’ ὁµοιότητα  χωρίς οικονοµική αµοιβή, πράγµα που προϋποθέτει την ύπαρξη 

οικονοµικής ανέσεως και ελευθέρου χρόνου (σχολῆς), χαρακτηριστικά και τα δύο των 

ευπόρων στρωµάτων. Αυτό όµως είναι αντίθετο µε την δηµοκρατική αρχή της ισότητας 

σύµφωνα µε την οποία η άσκηση δηµοσίου αξιώµατος συνοδεύεται από την οικονοµική 

αποζηµίωση για να µπορούν και οι άποροι να συµµετέχουν στην εξουσία. ∆ηλαδή ακόµη µια 

φορά ο Αριστοτέλης αναφέρεται στην κατά µέρος άσκηση της αρχής, θεωρουµένης εδώ ως 

λειτουργίας,  από τα ανώτερα στρώµατα, τα µέλη των οποίων (πρέπει να) ασκούν την εξουσία 

δι’ εναλλαγής. Αντιδιαστέλλει δε το πρότερον (την εποχή που ίσχυε αυτή η εναλλαγή) µε το 

                                                 
118 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην,107-108. Πρβλ. Πλούταρχος Λυκούργος 26, όπου αναφέρει ότι οι γέροντες 
«εκλέγονται» από τους αρίστους κατ’ αρετήν: ἄριστον ἀρετὴ κριθέντα ( …) ἐν ἀγαθοῖς καὶ σώφροσιν 
ἄριστον καὶ σωφρονέστατον ἔδει κριθέντα νικητήριον ἔχειν τῆς ἀρετῆς διὰ βίου τὸ σύµπαν ὡς εἰπεῖν 
κράτος. 
119 3,1279 9-13. 
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νῦν, όπου δεν συµβαίνει αυτή η εναλλαγή διότι στην εποχή του οι ίδιοι επιθυµούν να άρχουν 

λόγω των ωφελειών που έχουν από την άσκηση της αρχής και την διαχείριση των κοινών.        

H πόλις κατά τον Αριστοτέλη αποτελείται εξ ἀνοµοίων120 (κοινωνικώς, οικονοµικώς, 

επαγγελµατικώς), αλλά αυτοί οι οποίοι κατέχουν την αρετή είναι ὅµοιοι, ακριβώς διότι 

κατέχουν την αρετή. Την ίδια σηµασία εκφράζει και το χωρίο: τοῖς γὰρ ὁµοίοις τό καλὸν 

καὶ τὸ δίκαιον [ἐν] τῷ ἐν µέρει, τοῦτο γὰρ ἴσον καὶ ὅµοιον. τὸ δὲ µὴ ἴσον τοῖς ἴσοις 

καὶ τὸ µὴ ὅµοιον τοῖς ὁµοίοις παρὰ φύσιν, οὐδὲν δὲ τῶν παρὰ φύσιν καλὸν121. Μεταξύ 

αυτών των ὁµοίων αναζητείται το ηγετικό και εξουσιαστικό επιτελείο της ἀρίστης πολιτείας, 

οι οποίοι µεταξύ τους στην άσκηση της εξουσίας πρέπει να συµπεριφέρονται δηµοκρατικώς, 

ήτοι να ασκούν εξ ίσου την εξουσία, δι’ εναλλαγής, όπως οι ελεύθεροι στην δηµοκρατία. 

∆ιότι, όπως πολύ χαρακτηριστικώς το διατυπώνει ο Σταγειρίτης, το ἴσον που ζητούν οι 

δηµοκρατικοί για το πλήθος το ίδιο πρέπει να εφαρµόζεται και ἐπὶ τῶν ὁµοίων ως δίκαιον 

και συµφέρον: «η ισότητα την οποία ζητούν για το πλήθος οι δηµοκρατικοί, δεν είναι µόνο 

δίκαιη για τους ὁµοίους αλλά και συµφέρουσα. Γι αυτό εάν οι ὅµοιοι είναι πολλοί, συµφέρει 

να δανείζονται πολλά δηµοκρατικά νοµοθετήµατα, όπως το να είναι οι αρχές εξάµηνες, για να 

δύνανται αυτοί  να µετέχουν διαδοχικώς. διότι οι ὅµοιοι είναι ακριβώς όπως ο δήµος»122. 

Πρέπει να τονίσουµε ότι εδώ ο Σταγειρίτης συµβουλεύει πως να διατηρούνται οι 

αριστοκρατίες και οι ολιγαρχίες.  

Σε αυτό δεν πρέπει κανείς να δει κάποια θετική εκτίµηση ή αναγνώριση της 

δηµοκρατικής ισότητας, αλλά τον περιορισµό της στο σώµα των πολιτών της ολιγαρχίας ή και 

της «πολιτείας», το οποίο εκφράζεται εδώ µε την προσφιλή έκφραση του Αριστοτέλη οι 

ὅµοιοι, οι οποίοι αντιδιαστέλλονται σαφέστατα από το πλήθος των δηµοτικών. Οι ὅµοιοι 

είναι οι βελτίονες, οι ἀγαθοί, οι ἐπιεικεῖς, είναι αυτοί που ανήκουν στο ίδιο κοινωνικο-

                                                 
120 2, 1261α 22-24: οὐ µόνον δ΄ ἐκ πλειόνων ἀνθρώπων ἐστὶν ἡ πόλις, ἀλλὰ καὶ ἐξ εἴδει διαφερόντων. 
οὐ γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὁµοίων. Και 3, 1277α 5-6: Ἐτι ἐπεὶ ἐξ ἀνοµοίων ἡ πόλις—ὥσπερ ζῷον εὐθὺς 
ἐκ ψυχῆς καὶ σώµατος, καὶ ψυχὴ ἐκ λόγου καὶ ὀρέξεως, καὶ οἰκία ἐξ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς καὶ κτῆσις 
ἐκ δεσπότου καὶ δούλου, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ πόλις ἐξ ἁπάντων τούτων καὶ πρὸς τούτοις ἐξ ἄλλων 
ἀνοµοίων συνέστηκεν εἰδῶν—ανάγκη µὴ µίαν εἶναι τὴν τῶν πολιτῶν πάντων ἀρετὴν.   
121 7, 1325β 7-10. Επίσης  και το χωρίο 7, 1328α 36-β 2 που το σχολιάζω  στο κεφάλαιο «Η ευδαιµονία» (Μέρος 
ΙΙΙ).   
122 5, 1308 α10 κεξ.: πρὸς  αὐτοὺς δὲ καὶ τοὺς µετέχοντας τῷ χρῆσθαι ἀλλήλοις δηµοτικῶς. Ὁ γὰρ ἐπὶ 
τοῦ πλήθους ζητοῦσιν οἱ δηµοτικοὶ τὸ ἴσον, τούτ’ ἐπὶ τῶν ὁµοίων οὐ µόνον δίκαιον ἀλλὰ καὶ συµφέρον 
ἐστίν. ∆ιὸ ἐὰν πλείους ὦσιν ἐν τῷ πολιτεύµατι, πολλὰ συµφέρει τῶν δηµοτικῶν νοµοθετηµάτων, 
οἷον τὸ ἐξαµήνους  τὰς ἀρχὰς εἶναι, ἵνα πάντες οἱ ὅµοιοι µετέχωσιν. ἐστὶ γὰρ ὥσπερ δῆµος ἤδη οἱ 
ὅµοιοι.  Πρβλ. Ισοκράτης Νικοκλής 15. 
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οικονοµικό στρώµα, στην άρχουσα τάξη123. Αυτοί πρέπει να εναλλάσσονται στην εξουσία και 

για αυτό πρέπει οι αρχές να έχουν εξάµηνη θητεία για να µπορούν όλοι να συµµετάσχουν και 

έτσι να µην δηµιουργούνται εντάσεις, δυσαρέσκειες και στάσεις. Άλλωστε στην τιµοκρατική 

πολιτεία οι πολίτες (οἱ ὅµοιοι)  επιθυµούν να είναι ἴσοι καὶ ἐπιεικεῖς, γι αυτό ασκούν ἐν 

µέρει  και εξ ίσου την εξουσία124.   

Η έννοια των ὁµοίων χρησιµοποιείται από τον φιλόσοφο και στην πολιτεία των 

µέσων: ἡ γὰρ κοινωνία φιλικόν. οὐδὲ γὰρ ὁδοῦ βούλονται κοινωνεῖν τοῖς ἐχθροῖς. 

Βούλεται δέ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁµοίων ὅτι µάλιστα, τοῦτο δ’ ὑπάρχει 

µάλιστα τοῖς µέσοις125. Είναι εµφανές και εδώ ότι οµιλεί για αυτούς που ανήκουν περίπου 

στην ίδια κοινωνική ποιότητα και ως εκ τούτου διαθέτουν ορισµένες κοινές ιδιότητες και 

αρετές που θα αποτελέσουν την βάση για την οµαλή διακυβέρνηση της πολιτείας αυτής. Όταν 

ο Αριστοτέλης αντιµετωπίζει το ζήτηµα των ίσων καταφεύγει στη φύσιν, και λέει ότι οι ίσοι 

ορίζονται φύσει126, και σε αυτούς τους ίσους πρέπει να αποδίδονται ίσα127. Οι ἴσοι δεν είναι 

όλοι οι πολίτες της αθηναϊκής δηµοκρατίας αλλά οι έχοντες αρετή και παιδεία, τα µέλη της 

ανώτερης τάξης.  

Η ερµηνεία αυτή των ὁµοίων ενισχύεται και από ένα άλλο χωρίο στο οποίο ο 

φιλόσοφος  αναφέρει τις αιτίες για τη µη συχνή εµφάνιση των βασιλειών στην εποχή του. Η 

κύρια αιτία για αυτό πρέπει να αναζητηθεί στην ύπαρξη πολλών ὁµοίων έτσι ώστε δεν 

υπάρχει κάποιος που να διαφέρει τόσο πολύ κατά την αρετή ώστε να γίνει βασιλεύς και 

ταυτοχρόνως οι ὅµοιοι που είναι περισσότεροι από ότι ήταν παλαιότερα (πολλοὺς δ’εἶναι 

τούς ὁµοίους) απαιτούν συµµετοχή στην εξουσία για λογαριασµό τους και ως εκ τούτου δεν 

υπακούουν εκουσίως στον έναν, πράγµα που ισχύει για τις βασιλείες. Συνεπώς οι κυρίαρχες 

µορφές πολιτειών είναι αυτές στις οποίες την εξουσία ασκούν οι ὅµοιοι, δηλαδή 

αριστοκρατίες και ολιγαρχίες128.   Αυτό το εξηγεί ο Αριστοτέλης και ιστορικώς: όταν µετά την 

                                                 
123 Βλ. 3, 1287α 10-23. και κεφάλαιο «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’» (Μέρος ΙΙΙ). 
124 Ηθικά Νικοµάχεια 8,1161 α28-30:...κατὰ τὴν τιµοκρατικήν. ἴσοι γὰρ οἱ πολῖται βούλονται καὶ 
ἐπιεικεῖς εἶναι. ἐν µέρει δὴ τὸ ἄρχειν, καὶ ἐξ ἴσου. 
125 4, 1295 β26-30.    
126 2, 1261α 38-β 2: δῆλον ὡς τοὺς αὐτοὺς ἀεὶ βέλτιον ἄρχειν, εἴ δυνατόν. ἐν οἷς δὲ µὴ δυνατὸν διὰ τὸ 
τὴν φύσιν ἴσους εἶναι πάντας, ἅµα δὲ καὶ δίκαιον, εἴτ’ ἀγαθὸν εἴτε φαῦλον τὸ ἄρχειν, πάντας αὐτοῦ 
µετέχειν. Το ίδιο συµβαίνει µε τους  φύσει ὁµοίους (3, 1287α 12-13: ...ὅπου συνέστηκεν ἐξ ὁµοίων ἡ 
πόλις. τοῖς γὰρ ὁµοίοις φύσει τὸ αὐτὸ δίκαιον ἀναγκαῖον καὶ τὴν αὐτὴν ἀξίαν κατὰ φύσιν εἶναι. 
127  3, 1282β 21.  
1285, 1313 α3-9: οὐ γίγνονται δ’ ἔτι βασιλεῖαι νῦν, ἀλλ’ ἂν περ γίγνονται, µοναρχίαι καὶ τυραννίδες 
µᾶλλον, διὰ τὸ τὴν βασιλείαν ἐκούσιον µὲν ἀρχὴν εἶναι, µειζόνων δὲ κυρίαν, πολλοὺς δ’ εἶναι τούς 
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βασιλεία αυξήθηκαν οι ὅµοιοι πρὸς ἀρετὴν  και δεν υπέµεναν πια την βασιλική εξουσία και 

επειδή επιθυµούσαν κάτι το κοινόν, γι αυτό εγκατέστησαν την «πολιτεία», η οποία 

µετεξελίχθηκε σε ολιγαρχία διότι βασίσθηκε στον πλούτο129.    

Όπως σωστά σηµειώνει ο Τουλουµάκος, η ιδέα της ὁµοιότητος και η βασιζόµενη σε  

αυτήν αντίληψη περί της εναλλαγής στην εξουσία, δεν προέρχονται από την δηµοκρατία αλλά 

την αριστοκρατία, όπου την εξουσία είχαν οι ευγενείς και εναλλάσσονταν σε αυτήν για 

λόγους ευνοήτους. Η δηµοκρατία την παρέλαβε από αυτήν και µετέβαλε το κριτήριο της 

οµοιότητας και αντί της ευγενούς καταγωγής και της περιουσίας (συνεκδοχικώς και της 

παιδείας) έθεσε ως κριτήριο την ελευθερία130. 

  

Ένα άλλο στοιχείο που δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν από τους ανωτέρω συγγραφείς είναι  

οι περιορισµένες αρµοδιότητες στα όργανα της εξουσίας, που επιφυλάσσει στους πολλούς ο 

Σταγειρίτης. Πράγµατι, περιορίζει τη συµµετοχή των πολλών στο βουλεύεσθαι και στο 

κρίνειν, δηλαδή στα δύο συλλογικά όργανα (δικαστήρια, εκκλησία)131. Επιπλέον η συµµετοχή 

στο βουλεύεσθαι είναι περιορισµένη στην αἵρεσιν και τον έλεγχο των αρχόντων, µε άλλα 

λόγια τους αποδίδει µόνο τις αρµοδιότητες που είχαν επί Σόλωνος. Αντίθετα, τους αφαιρεί το 

δικαίωµα να αποφασίζουν περί όλων των σηµαντικών ζητηµάτων της πόλεως (πόλεµος, 

ειρήνη, οικονοµικά, δηµόσια έργα, νόµοι), καθώς και το να άρχουν κατά µόνας. Ο 

Αριστοτέλης διαφοροποιείται εν σχέσει προς τον Πλάτωνα σε αυτό το σηµείο αν και για τους 

άρχοντες και αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις και νοµοθετούν δεν έχει ουδεµίαν 

αµφιβολία ότι πρέπει να είναι εἰδότες, εκ των γνωρίµων, ἐπιεικῶν, βελτίστων132. 

Συνεπώς οι αρµοδιότητες που ο Αριστοτέλης επιτρέπει στο περιορισµένο σώµα των πολιτών 

δεν έχουν και πολλή σχέση µε τις αρµοδιότητες που τους παρέχει η αθηναϊκή δηµοκρατία.  

                                                                                                                                                      
ὁµοίους καὶ µηδένα διαφέροντα τοσούτον ὥστε ἀπαρτίζειν πρὸς τὸ µέγεθος καὶ τὸ ἀξίωµα τῆς ἀρχῆς, 
ὥστε διὰ µὲν τοῦτο ἑκόντες οὐχ ὑποµένουσιν.    
129 3,1286β12-13 (ιστορική παρέκβαση). Πρβλ. τη δεύτερη µορφή της στο 4,1297β16-17. Και οι δύο εξετάζονται 
στο κεφάλαιο «Η δηµοκρατία» (Μέρος Ι).  
130Τουλουµάκος (1979), 103-104.   
1313,1281β31-34: Λείπεται δὴ τοῦ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν µετέχειν αὐτούς. ∆ιόπερ καὶ Σόλων καὶ 
τῶν ἄλλων τινὲς νοµοθετῶν τάττουσιν ἐπί τε  τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, 
ἄρχειν δὲ κατὰ µόνας οὐκ ἐῶσιν. Λανθασµένα ο Wolff (1995), 140 νοµίζει ότι τους δίνει το δικαίωµα να 
ορίζονται βουλευτές – διότι µάλλον παρερµηνεύει το βουλεύεσθαι µε  τους βουλευτές.  
132 Ο P. Aubenque (1993), 261 κε. Έχει τη γνώµη ότι η άποψη αυτή του Αριστοτέλη είναι όχι µόνο αντίθετη µε 
αυτήν του Πλάτωνος, αλλά αποτελεί επί πλέον και ανασκευή της. 



 68

Ένας άλλος περιοριστικός παράγοντας επίσης, είναι η επιφύλαξη του Αριστοτέλη ότι 

ακόµη και αυτή η περιορισµένη συµµετοχή του περιορισµένου σώµατος των πολιτών, δεν 

µπορεί να εφαρµοσθεί σε όλους τους λαούς, σε κάθε δήµο, αλλά σε µερικούς133.  

Τέλος ένας καθοριστικός παράγοντας βρίσκεται στο τέλος του κεφαλαίου 11 του 

βιβλίου 3, στο οποίο συζητούνται οι κυριαρχικές αξιώσεις του πλήθους, και ο Αριστοτέλης  

επανέρχεται στο ζήτηµα του νόµου και της ορθής πολιτείας. Αυτή η περιορισµένη συµµετοχή 

του περιορισµένου σώµατος των πολιτών ισχύει στην ὀρθὴ πολιτεία, στην οποία οι νόµοι 

είναι ορθοί και κύριοι, δηλαδή στην αριστοτελική «πολιτεία»134.  Αυτή είναι λοιπόν η 

πολιτεία που επικροτεί ο Αριστοτέλης, η  «πολιτεία» - και όχι η δηµοκρατία όπως νοµίζει ο  

Wolff (1995), 139-140. ∆ηλαδή ο πολίτης, κατ’ Αριστοτέλη είναι απλώς ο µετέχειν κρίσεως 

και αιρέσεως - ευθυνών των αρχόντων135. 

 

Μία έλλειψη στα Πολιτικά είναι η µη αναφορά και η µη πολιτική αξιολόγηση του 

διαρκούς και αυστηρού ελέγχου όλων των αξιωµατούχων που υπήρχε στην Αθήνα. Πράγµατι 

ενώ στην Αθηναίων Πολιτεία αναφέρονται ιστορικώς οι αρχές ελέγχου και εὐθυνῶν136,  εν 

τούτοις στα Πολιτικά οι αναφορές γίνονται παρεµπιπτόντως και είναι δευτερεύουσες. Σε µια 

περίπτωση τονίζει ο Αριστοτέλης απλώς την σπουδαιότητά τους όταν πρόκειται να 

δικαιολογήσει την συµµετοχή των πολλών στις εὐθύνες137.   

 

                                                 
133 3, 1281β 15-18: Εἰ µὲν οὖν περὶ πάντα δῆµον καὶ περὶ πᾶν πλῆθος ἐνδέχεται ταύτην εἶναι τὴν 
διαφορὰν τῶν πολλῶν πρὸς τοὺς ὀλίγους σπουδαίους, ἄδηλον. ἴσως δὲ νὴ ∆ία δῆλον ὅτι περί ἐνίων 
ἀδύνατον. Την επιφύλαξη αυτή του Αριστοτέλη σηµειώνει βιαστικά ο Wolff (1995), 140 σε δύο σειρές χωρίς να 
αντλεί τα απαραίτητα συµπεράσµατα. 
134 3,1282β1-13: δεῖ τοὺς νόµους εἶναι κυρίους  κειµένους ὀρθῶς, τὸν ἄρχοντα δέ, ἄν τε πλείους ὦσι, 
περὶ τούτων εἶναι κυρίους περὶ ὅσων ἐξαδυνατοῦσιν οἱ νόµοι λέγειν ἀκριβῶς διὰ τὸ µὴ ῥᾴδιον εἶναι 
καθόλου διορίσαι περὶ πάντων. Ὁποίους µέντοι τινὰς εἶναι δεῖ τοὺς ὀρθῶς κειµένους νόµους, οὐδέν 
πω δῆλον, ἀλλ’ ἐτι µένει τὸ πάλαι διαπορηθέν. Ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁµοίως ταῖς πολιτείαις ἀνάγκη καὶ 
τοὺς νόµους φαύλους ἢ σπουδαίους εἶναι καὶ δικαίους ἢ ἀδίκους. Πλὴν τοῦτό γε φανερὸν ὅτι δεῖ πρὸς 
τὴν πολιτείαν κεῖσθαι τοὺς νόµους. Ἀλλὰ µὴν εἰ τοῦτο, δῆλον ὅτι τοὺς µὲν κατὰ τὰς ὀρθὰς πολιτείας 
ἀναγκαῖον εἶναι δικαίους, τοὺς δὲ κατὰ τὰς παρεκβεβηκυίας οὐ δικαίους. Βλ. κεφάλαιο «Η ολιγαρχική  
‘πολιτεία’» (Μέρος ΙΙΙ). 
135 Αυτή την αριστοτελική εκδοχή της έννοιας του πολίτη έχει υπ’ όψιν του ο Τσάτσος (1980), 248, την οποία 
όµως κακώς αποδίδει γενικώς και στις δηµοκρατίες, υποτιµώντας, περιορίζοντας και διαστρεβλώνοντας έτσι την 
δηµοκρατική της έννοια. Πράγµατι αναφέρει ότι «πολίτες είναι εκείνοι που ασκούν πολιτειακά λειτουργήµατα 
και στις δηµοκρατίες ειδικώτερα που εκλέγουν τους άρχοντες και µετέχουν  στην άσκηση της δικαστικής 
λειτουργίας».  
136 Αθηναίων Πολιτεία 48,3: Κληροῦσι δὲ καὶ εὐθύνους ἕνα τῆς φυλὴς ἐκάστης, καὶ παρέδρους β΄ 
ἑκάστῳ τῶν εὐθύνων. Αθηναίων Πολιτεία 54,2: Κληροῦσι…καὶ λογιστὰς δέκα καὶ συνηγόρους τούτοις 
δέκα, πρὸς οὕς ἅπαντας ἀνάγκη τοὺς τὰς ἀρχὰς ἄρξαντας λόγον ἀπενεγκεῖν.  
137 3,1282 α26-27 
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3. Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΚΑΙ Η ΕΝΑΛΛΑΓΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 
 

 

Η κλήρωσις είναι χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας, όπως αναφέρει ο Ηρόδοτος στο 

γνωστό χωρίο, το οποίο συµπυκνώνει τα ουσιαστικά και κύρια χαρακτηριστικά της 

δηµοκρατίας – η κλήρωσις και όχι οι εκλογές138. Το ίδιο αναφέρει  και ο Αριστοτέλης: µεταξύ 

των τρόπων αναδείξεως των αρχών δύο είναι οι δηµοκρατικοί α) όλες οι αρχές 

αναδεικνύονται από όλους τους πολίτες µε εκλογές ή κλήρωση β) ή και µε τις δύο 

ταυτοχρόνως, δηλαδή άλλες µε εκλογές και άλλες µε κλήρωση139. Όµως το πιο σηµαντικό 

είναι ότι η κλήρωσις είναι ίδιον, ιδιάζον γνώρισµα,  µόνον της δηµοκρατίας ενώ οι εκλογές 

της ολιγαρχίας και της αριστοκρατίας. Ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζει την κλήρωση ως  την 

ειδοποιό διαφορά της δηµοκρατίας, ενώ τις εκλογές ως την ειδοποιό διαφορά της oλιγαρχίας 

(δηµοκρατικὸν µὲν εἶναι τὸ κληρωτὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς τὸ δ’ αἱρετὰς 

ὀλιγαρχικόν)140. Εάν θα θέλαµε να ορίσουµε εν συντοµία την δηµοκρατία µε δύο 

                                                 
 138 πλῆθος δὲ ἄρχον πρῶτα µὲν οὔνοµα πάντων κάλλιστον ἔχει, ἰσονοµίην, δεύτερα δὲ τούτων τῶν ὁ 
µοὺναρχος ποιέει οὐδὲν πάλω µὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύµατα δὲ πάντα ἐς 
τὸ κοινὸν ἀναφέρει (3,80). Πρβλ. Επίσης ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 1, 2-3: δοκεῖ δίκαιον εἶναι 
πᾶσι τῶν ἄρχων µετεῖναι ἔν τε τῷ νὺν κλήρῳ καὶ ἐν τῇ χειροτονίᾳ. Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα 1, 2,9. 
Πλάτων Πολιτεία 8, 557α: ἓξ ἴσου µεταδῶσι πολιτείας τε καὶ ἀρχῶν, καὶ ὡς τὸ πολὺ ἀπὸ κλήρων αἱ 
ἀρχαὶ ἐν αὔτη γίγνονται. Επίσης και 8, 561β 3-5. Πλάτων Νόµοι  6, 757ε 1-758α 2. Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 
7, 21-22. Ευριπίδης Ικέτιδες 406-407: δῆµος δ’ ἀνάσσει διαδοχαῖσιν ἐν µέρει  / ἐνιαυσίαισιν.  
139 4,1300α32-34: Τούτων δ’ αἱ µὲν δύο καταστάσεις δηµοτικαὶ, τὸ πάντας ἐκ πάντων αἱρέσει ἢ κλήρῳ 
γίνεσθαι ἢ ἀµφοῖν, τὰς µὲν κλήρῳ τὰς δ’ αἱρέσει τῶν ἀρχῶν. Επίσης 6,1317β20-22: τὸ κληρωτὰς εἶναι 
τὰς ἀρχὰς ἢ πάσας ἢ ὅσαι µὴ ἐµπειρίας δέονται καὶ τέχνης . 
140 4, 1294β9-11. Επίσης 4, 1300α 32. 6, 1317β 20-22. Αλλού αναφέρει ότι οι εκλογές είναι χαρακτηριστικό της 
αριστοκρατίας: αἱρετὰς εἶναι τὰς ἀρχὰς ἀριστοκρατικὸν (2, 1273β 40). Πρβλ. Ρητορική, 1, 1365β 30-33: 
ἐστὶν δὲ δηµοκρατία µὲν πολιτεία ἐν ἧ κλήρῳ διανέµονται τὰς ἀρχάς, ὀλιγαρχία δὲ ἐν ἧ οἱ ἀπὸ 
τιµηµάτων, ἀριστοκρατία δὲ ἐν ἧ κατὰ τὴν παιδείαν. Οι κληρωτοί άρχοντες ήταν γνωστοί και ως κυαµευτοί 
και υπήρχε ναός του Κυαµίτη στην Ιερά οδό, τον οποίο πιστοποιεί ο Παυσανίας (1, 37.3), αιώνες αργότερα, και 
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χαρακτηριστικά της θα έπρεπε να αναφέρουµε οπωσδήποτε την άµεση παρουσία του δήµου 

στην εκκλησία και την κλήρωση. Όµως η αθρόα άµεση παρουσία πραγµατοποιείται 40 

περίπου φορές ετησίως, ενώ η κλήρωση καθορίζει τα όργανα της άµεσης ασκήσεως της 

εξουσίας καθόλες τις ηµέρες του έτους, και συνεπώς είναι εξ ίσου τεραστίας σηµασίας, όπως 

φαίνεται από την όλη οργάνωση και λειτουργία της αθηναϊκής δηµοκρατίας.    

∆ια της κληρώσεως ορίζονται οι 500 βουλευταί της βουλής µε ετήσια θητεία, οι 6.000 

δικασταί της Ηλιαίας, οι ἐννέα ἄρχοντες και διάφορες άλλες αρχές. Από ένα σύνολο 700 

περίπου αρχών (εκτός των βουλευτών) οι 600 ορίζονταν δια κληρώσεως141. Οι αιρέσεις 

(χειροτονία) εφαρµόζεται για ορισµένα αξιώµατα για τα οποία απαιτούνται ειδικές γνώσεις 

και πείρα  όπως οι 10 στρατηγοί, οι 10 ταξίαρχοι, οι 2 ἵππαρχοι, οι ταµίαι κ.λ.π., πάντα από 

την εκκλησία του δήµου142.  ∆ηλαδή όλοι οι βασικοί θεσµοί εξουσίας και λήψεως των 

αποφάσεων, συγκροτούνται δια της κληρώσεως, η οποία έτσι έχει βαρύνοντα ρόλο σε όλο το 

φάσµα του πολιτικού βίου (βουλή, δικαστήρια, νοµοθέται, ἄρχοντες). ∆ηλαδή εκτός των 

αιρετών αρχόντων, οι οποίοι δεν ασκούν ουσιαστικό κυβερνητικό έργο αλλά εκτελεστικό, η 

συντριπτική πλειονότητα των οργάνων εξουσίας ορίζεται δια κληρώσεως. Συνεπώς το κύριο 

και ουσιαστικό που διαφοροποιεί τη δηµοκρατία  είναι ο τρόπος καθορισµού των συλλογικών 

σωµάτων και ορισµένων αρχόντων, η κλήρωση143. 

Η συµµετοχή όλων των πολιτών στην πολιτική και η άσκηση εξουσίας εκ πάντων και 

περί απάντων επιτυγχάνεται δια του θεσµού της κληρώσεως. Είναι ο µόνος τρόπος να 

πραγµατοποιηθεί η ισότητα όλων, η αριθµητική ισότητα. η εναλλαγή όλων των πολιτών στα 

πολιτικά όργανα της πόλεως, είναι η πραγµατική δυνατότητα να υλοποιηθεί το ἐν µέρει 

ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν144. Αυτό σηµαίνει ότι βασική αρχή της δηµοκρατίας είναι ότι  όλοι οι 

πολίτες, οι οποίοι  το επιθυµούν, πρέπει να ασκήσουν εξουσία υπό όλες τις µορφές της 

(κυβερνητική, δικαστική, νοµοθετική, εκτελεστική). Στην κυβερνητική (εκκλησία) 
                                                                                                                                                      
τον αποδίδει σε µυστηριακές λατρείες. Είναι όµως πιθανότερο ο Κυαµίτης να συνδέεεται µε τον βασικό τρόπο 
αναδείξεως των αρχών και να  ήταν προστάτης της κληρώσεως.     
141 Σακελλαρίου (1999), 187. Ο Κόντος (2001) υπολογίζει τον συνολικό αριθµό των κληρωτῶν αρχών σε 7505 
ενώ των αἱρετῶν σε 52, και σε ποσοστά 98% και  0,6% αντιστοίχως – υπολογίζει και ένα ποσοστό 1,4% 
«διορισµένων».  
142 ὅσαι ἐµπειρίας δέονται καὶ τέχνης    (6,1317β 25). Πρβλ. Αθηναίων Πολιτεία 62.  
143 Σε αυτο συµφωνει και ο Montesquieu ([1994], β. II, κεφ. 2), o οποίος γράφει: «Le suffrage par le sort est de la 
nature de la democratie; le suffrage par choix est de celle de l’ aristocratie». Το ίδιο πιστεύει και ο Rousseau 
(1992), βιβ. IV, κεφ. III και βιβ. III, κεφ. XV.  
144 6,1317α 40. Επίσης Ισοκράτης Αρεοπαγητικός, 21-22. Πλάτων Νόµοι 757β. Βλ. και Jones (1989),  47-48. 
Finley (1991), 13. Η αντίληψη αυτή υπάρχει στον Εµπεδοκλή όπου τα τέσσερα οντολογικά στοιχεία, τα 
ονοµαζόµενα  ριζώµατα εναλλάσσονται εξ ίσου χωρίς να κυριαρχεί κανένα (DK B17,27-29): ταῦτα γὰρ ἴσά τε 
πάντα καὶ ἥλικα γένναν ἔασι  τιµῆς δ’ ἄλλης ἄλλο µέδει, πάρα δ’ ἦθος ἑκάστω ἐν δὲ µέρει 
κρατέουσι. Πρβλ. Β26, 1-2.    
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συµµετέχουν ούτως ή άλλως ελεύθερα όλοι οι πολίτες.   Η εναλλαγή στην εξουσία είναι 

λοιπόν βασική αρχή της δηµοκρατίας και πραγµατοποιείται δια της κληρώσεως.  

Η κλήρωση εξισώνει όλους τους πολίτες και καταργεί τις ιεραρχίες,  οι οποίες είναι 

χαρακτηριστικό των αυταρχικών και ολιγαρχικών καθεστώτων και προσφιλείς στους κάθε 

λογής εξουσιαστές. Καταργεί de facto  τις διακρίσεις υπέρ των πλουσίων και ευγενών εις 

βάρος των απόρων και των κατωτέρων τάξεων, που είναι σύµφυτες µε τα ολιγαρχικά και 

αριστοκρατικά πολιτεύµατα. Η κλήρωση περιορίζει τις δυνατότητες αναδείξεως ενός ισχυρού 

ανδρός, οµάδας ή οργάνου, το οποίο θα σφετεριζόταν την εξουσία του δήµου και θα την 

αποδυνάµωνε ή θα την καταργούσε. Η κλήρωσις αποκλείει την οικογενειοκρατία, τον 

νεποτισµό,  αποτρέπει τον σχηµατισµό προσωπικής εξουσίας, την ευνοιοκρατία, και την 

εκλογική πελατεία, τη ρουσφετολογία κατά τα πρότυπα της ρωµαϊκής clientela ή των 

σηµερινών αντιπροσωπευτικών πολιτευµάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι, εκτός από τον χώρο 

της εξουσίας, η κλήρωση εφαρµόζεται και στους δραµατικούς αγώνες, µε εµφανή  σκοπό  να 

αποφευχθούν εύνοιες, νοθεύσεις, δωροδοκίες.145  

 Η κλήρωση περιόρισε στο έπακρον τις ευεργεσίες  εκ µέρους των ευγενών, πλουσίων 

και ισχυρών προς τους απόρους και αδυνάτους, οι οποίες συνθέτουν ένα ισχυρό µέσο 

δηµιουργίας πολιτικής δυνάµεως. Πράγµατι η χάρις – η συνεχής υποχρέωση των 

ευεργετηθέντων να δείχνουν την ευγνωµοσύνη τους προς τους ευεργέτες τους – σήµαινε ότι 

οι πλούσιοι και οι δυνατοί εξασφάλιζαν την πολιτική υποστήριξη των ευεργετηθέντων και 

συνεπώς αποκτούσαν δύναµη εις βάρος των απόρων και της εξουσίας τους, πράγµα που 

γινόταν στη ρωµαϊκή ολιγαρχία146.   

                                                 
145Αξίζει να αναφερθει ότι η κλήρωσις εφαρµόζονταν και στη χορηγία και στη συγκρότηση της κριτικής 
επιτροπής των δραµατικών αγώνων: ο επώνυµος άρχων επέλεγε τρεις από τους ποιητές και τρεις χορηγούς, οι 
οποίοι θα ανελάµβαναν τα έξοδα εκάστης παραστάσεως.  Η σειρά µε την οποία έκαστος  από τους τρείς 
χορηγούς ανελάµβανε τον ποιητή του οριζόταν µε κλήρο σε σύνοδο της εκκλησίας. Εν συνεχεία, λίγο πριν την 
έναρξη της παραστάσεως ο επώνυµος άρχων όριζε µε κλήρωση, από έναν κατάλογο που είχε σχηµατισθεί 
νωρίτερα, την δεκαµελή επιτροπή (ένα µέλος από εκάστη φυλή) , από την οποία µόνο πέντε θα ψήφιζαν για την 
ανάδειξη του νικητή. Ο Αριστοτέλης περιγράφει λεπτοµερειακώς τον τρόπο εφαρµογής της κληρώσεως 
προκειµένου για τους δικαστές (Αθηναίων Πολιτεία 63-65). 
146Eνα χαρακτηριστικό κείµενο, στο οποίο µπορεί κανείς να δει αυτήν την αλλοτρίωση και διαφθορά που 
συντελείται ως αναγκαίο επακόλουθο της εκλογικής διαδικασίας, είναι η επιστολή του Κοίντου Κικέρωνα προς 
τον αδελφό του Μάρκο. Σε αυτήν εκτίθενται αναλυτικώς και µεθοδικώς αυτά που πρέπει να πράξει ο υποψήφιος 
για την υπατεία Μάρκος Κικέρων, στην προεκλογική του εκστρατεία, το έτος 64 π.Χ. Με ωµότητα και κυνισµό 
ο Κοίντος περιγράφει όλα τα τεχνάσµατα, τα πλάγια µέσα, την υποκρισία, την προσποίηση, τις ψευδείς 
υποσχέσεις, την καλλιέργεια απατηλών ελπίδων, εν ολίγοις όλη την διαστρέβλωση και απάτη που χρειάζεται για 
την επιτυχία µιας προεκλογικής εκστρατείας. Ο τίτλος της επιστολής θα µπορούσε να ήταν  «Η τέχνη της 
δηµαγωγίας» ή «Η τέχνη της απάτης». ∆ηλαδή στην επιστολή αυτή εκφράζεται η ουσία της ρωµαϊκής res 
publica, που κακώς µεταφράζεται «δηµοκρατία» από πολλούς ερευνητές δηµιουργώντας συγχύσεις, διότι αυτή 
υπήρξε από την αρχή ως το τέλος ολιγαρχία (Κ. Κικέρων, Commentariolum petitionis, µτφ. Γ.Ν. Οικονόµου, 
Ροές, 1995). Οι συµβουλές του Κοίντου διατηρούν ακόµη και σήµερα την αξία τους, µετά από είκοσι και πλέον 
αιώνες και δύνανται να αναγνωρισθούν  στα εγκόλπια  των σηµερινών κοµµάτων και υποψηφίων βουλευτών.  
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Οι εκλογές ενέχουν την πολιτική διαφθορά και την πολιτική αλλοτρίωση,  επιτρέπουν 

τις ραδιουργίες και µηχανορραφίες και έτσι εκλέγονται οι ολίγοι επιτήδειοι, οι σκευωροί και 

οι συναλλασσόµενοι, πράγµα που έγινε στην Ηραία, στην οποία για να αποφύγουν την 

ανάδειξη στα αιρετά αξιώµατα των ραδιουργούντων και σκευωρών (ἐρειθευοµένων), 

άλλαξαν τον τρόπο αναδείξεως των αρχόντων και αντί των εκλογών επέλεξαν την 

κλήρωση147.  

Είναι χαρακτηριστικό επίσης ότι  η εκλογή αρχόντων µεταξύ ήδη εκλεγέντων είναι 

επικίνδυνο πράγµα, αφού ενέχει την πολιτική αλλοτρίωση, διότι εάν ένας µικρός αριθµός 

πολιτών συµµαχήσει τότε δύναται να καθορίσει κατά την βούλησή του τα αποτελέσµατα των 

εκλογών: «Είναι δε επικίνδυνο να εκλέγονται οι άρχοντες µεταξύ των ήδη εκλεγµένων. διότι 

εάν ορισµένοι, ακόµη και ολίγοι, αποφασίσουν να σχηµατίσουν µια συµµαχία, τότε οι εκλογές 

θα γίνονται πάντοτε σύµφωνα µε την θέληση αυτών» 148.   

 

H κλήρωση  διασφαλίζει την εξουσία του δήµου αλλά και αποτρέπει την ανώφελη και 

επιζήµια πολιτική διαµάχη, τον στείρο ανταγωνισµό149, και τέλος προφυλάσσει από την 

διαφθορά, εξασφαλίζοντας ταυτοχρόνως την ελεύθερη από συµφέροντα και σκοπιµότητες 

απόφαση. Το ότι η κλήρωση καθιστά πραγµατικά τον δήµο κύριον  είναι εν γνώσει  των 

αντιπάλων της δηµοκρατίας και του Αριστοτέλους όπως ο ίδιος  αναφέρει: «∆ια τούτο και 

κατηγορούν µερικοί τον Σόλωνα, ότι κατέλυσε τις δύο αρχές (την βουλή του Αρείου Πάγου 

και την αίρεση των αρχών), επειδή έκανε κύριον των πάντων το δικαστήριο αφ’ ης στιγµής το 

έκανε κληρωτό»150. Ο Finley (1973), 106 λέει ότι κανείς απολογισµός της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας δεν µπορεί να έχει την παραµικρή εγκυρότητα αν παραλειφθούν τέσσερα 

σηµεία: ότι ήταν άµεση δηµοκρατία και όχι αντιπροσωπευτική, ότι είχε «στενότητα χώρου», 

ότι η εκκλησία είχε το δικαίωµα να λαµβάνει όλες τις αποφάσεις και τέλος ότι 

χαρακτηριζόταν από την ψυχολογία και την συµπεριφορά του πλήθους εν αντιθέσει προς την 

µικρή οµάδα των σηµερινών κοινοβουλίων. ∆ιαφωνώ ως προς το δεύτερο σηµείο, το 

ολιγάριθµο της αθηναϊκής δηµοκρατίας, διότι  αυτό δεν αποτελεί χαρακτηριστικό της 
                                                 
147 5,1303α15-18: Μεταβάλλουσι δ’ αἱ πολιτεῖαι καὶ ἄνευ στάσεως διά τε τὰς ἐριθείας, ὥσπερ ἐν 
Ἡραίᾳ (ἐξ αἱρετῶν γὰρ διὰ τοῦτο ἐποίησαν  κληρωτάς, ὅτι ᾑροῦντο τοὺς ἐριθευοµένους). 
148 2, 1266α 26-30: ἔχει δὲ καὶ περὶ τὴν αἵρεσιν τῶν ἀρχόντων τὸ ἐξ αἱρετῶν αἱρετοὺς ἐπικίνδυνον.εἰ 
γάρ τινές συστῆναι θέλουσι καὶ µέτριοι τὸ πλῆθος, αἰεὶ κατὰ τὴν τούτων αἱρεθήσονται βούλησιν. 
Εδώ ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική στον τρόπο ορισµού των βουλευτών και των  φυλάκων στην πολιτεία των 
Νόµων, οι οποίοι  ορίζονται κατ’ αυτόν τον τρόπο (Νόµοι 6, 753β. 12, 945ε κεξ.). 
149 5, 1303α 15-16. πρβλ. ψευδο-Αριστοτέλης  Ρητορική προς Αλέξανδρον, 1424α 12-14. 
150 2, 1274α 3-5: ∆ιό καὶ µέµφονταί τινές αὐτῷ. λῦσαι γὰρ θάτερον, κύριον οἰήσαντα τὸ δικαστήριον 
πάντων, κληρωτόν ὄν. Το θάτερον αναφέρεται στην βουλή του Αρείου Πάγου και στην αἵρεσιν των 
αρχόντων. Πρβλ. Αθηναίων Πολιτεία 9, 1.    
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δηµοκρατίας αφού υπήρχαν πόλεις ολιγαρχικές ή αριστοκρατικές µε την ίδια «στενότητα 

χώρου» όχι µόνο στον ελληνικό αλλά και στον υπόλοιπο κόσµο, καθώς επίσης και στον 

σηµερινό (Λουξεµβούργο, Μονακό, Λιχτενστάιν, Βατικανό), αλλά ουδέποτε διανοήθηκαν να 

εφαρµόσουν την άµεση δηµοκρατία. Το σηµείο αυτό θα πρέπει να αντικατασταθεί από την 

κλήρωση, την οποία ο  Finley παραλείπει. Αν δε ο απολογισµός του Finley αναφέρεται στον 

συνδυασµό των τεσσάρων στοιχείων τότε πρέπει να προστεθεί οπωσδήποτε ως πέµπτο 

στοιχείο η κλήρωση. ∆ηµοκρατία άνευ κληρώσεως είναι αδιανόητη. Αυτή είναι µια 

σηµαντική παράλειψη του σηµαντικού αυτού ιστορικού.  

Συνελόντι ειπείν η δηµοκρατία δεν καθορίζεται µόνο από την άµεση παρουσία των 

πολιτών στην εκκλησία του δήµου - η οποία άλλωστε είναι και η µόνη άµεση παρουσία των 

πολιτών ως συνόλου - αλλά και κυρίως από την  κλήρωσιν η οποία είναι το δεσπόζον 

χαρακτηριστικό της, ενσαρκώνει δε και πραγµατοποιεί την πραγµατική πολιτική ισότητα. Ο 

κύριος σκοπός της κληρώσεως ήταν η πραγµατοποίηση της εναλλαγής όλων των πολιτών 

στην εξουσία και κατά συνέπεια η προφύλαξη της από την επαγγελµατοποίηση και τον 

σφετερισµό της από τις οµάδες και τα κόµµατα. Τα κόµµατα (και τα συµπαροµαρτούντα 

εκλογές και αντιπροσώπευση) είναι ασυµβίβαστα µε την λειτουργία της δηµοκρατίας, διότι η 

ύπαρξή τους συνεπάγεται: (1)Τη νοµή και άσκηση της εξουσίας από τα στελέχη και τους 

µηχανισµούς τους, συνεπώς από τους ολίγους, κι’ έτσι είναι έκφραση της ολιγαρχίας, 

καθιστάµενοι de facto µηχανισµοί αλλοτριώσεως της πολιτικής βουλήσεως των ανθρώπων.  

Για την δηµοκρατική αντίληψη, η έννοια και η πρακτική της αντιπροσώπευσης είναι εντελώς 

ξένη, όπως επίσης είναι αδιανόητη για τον Ηρόδοτο, τον Πρωταγόρα, τον ∆ηµόκριτο και τον 

Θουκυδίδη. ∆εν υπάρχουν µεσάζοντες, ενδιάµεσοι, αντιπρόσωποι ή κόµµατα. Ουδείς µπορεί 

να ισχυρισθεί ότι αντιπροσωπεύει κάποιον άλλον. Ο καθένας αντιπροσωπεύει µόνο τον εαυτό 

του και οµιλεί εν ονόµατι του εαυτού του και µόνο, όχι εν ονόµατι του λαού ή οποιουδήποτε 

άλλου. Όσοι δε άρχοντες εκλέγονται δια ψηφοφορίας (στρατηγοί, ταµίαι, κλπ.) δεν εκλέγονται 

ως αντιπρόσωποι, αλλά ως οι καλύτεροι στον τοµέα τους, για να διεκπεραιώσουν επιτυχώς 

την αποστολή που τους έχει αναθέσει ο δήµος, ως εκτελεστικά όργανα. Από την στιγµή που 

τίθεται σε εφαρµογή η αντιπροσώπευση, η δηµοκρατία χάνει την ουσία της, αρχίζει η 

αλλοτρίωση των πολιτών, η απαλλοτρίωση της εξουσίας τους και της δύναµής τους και 

καταντούν έτσι ψηφοφόροι, εξουσιαζόµενοι, κατευθυνόµενοι, υπήκοοι, οπαδοί. Από 

δηµιουργοί και ενεργητικά υποκείµενα της πολιτικής καταντούν καταναλωτές και αντικείµενα 
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της πολιτικής. Aντί να είναι κυρίαρχοι είναι κυριαρχούµενοι, αντί να ασκούν την εξουσία, 

παραχωρούν, αποποιούνται την εξουσία151.   

 (2) Την επαγγελµατοποίηση του πολιτικού βίου, µε συνέπεια την φθορά του, την 

υποβάθµιση του, την ουσιαστική κατάργησή του για τους πολλούς και εκµετάλλευσή του από 

τους ολίγους. Η πλειονότητα των αρχόντων, των δικαστών, των βουλευτών οι οποίοι όλοι 

ορίζονται δια κληρώσεως δεν είναι επαγγελµατίες, αλλά συνηθισµένοι πολίτες. Οι 

επαγγελµατίες θα αλλοίωναν χωρίς αµφιβολία το ποιον ενός σώµατος και τις αποφάσεις του, 

λόγω των ειδικών γνώσεων τους. Οι «ειδικοί» επαγγελµατίες επηρεάζουν συνήθως τους µη 

ειδικούς συνηθισµένους ανθρώπους, διότι οι γνώσεις τις οποίες κατέχουν ασκούν ένα είδος 

εξουσίας στους µη έχοντες αυτές τις γνώσεις – υπό την έννοια ότι ως «κάτοχοι» της γνώσεως, 

ως «ειδικοί» των ζητηµάτων επιβάλλουν την εξουσία του ειδικού και του ικανού για τις 

αποφάσεις και τη διακυβέρνηση. Η Mossé ([1995], 178) ισχυρίζεται ότι στον 4ο αιώνα αυτό 

που περιορίζει την κυριαρχία του δήµου δεν είναι ο νόµος, αλλά ο συνεχώς αυξανόµενος 

«τεχνικός» χαρακτήρας των πολιτικών ζητηµάτων, η αυξανόµενη επαγγελµατοποίηση της 

πολιτικής ζωής , πράγµατα που υποχρέωναν τον δήµο να ακολουθεί «παθητικά» αυτούς που 

εθεωρούντο ότι κατέχουν αυτή την «τεχνική». Η κλήρωση διαφυλάσσει την εξουσία των 

πολιτών στα συλλογικά όργανα από την εξουσία των «ειδικών» επαγγελµατιών. Έτσι η 

δηµοκρατία διακατέχεται από µεγάλη καχυποψία και αντίθεση έναντι των επαγγελµατιών152. 

H αντίληψη αυτή είναι σύµφωνη µε την πρωταγόρεια άποψη περί αναγκαίας συµµετοχής 

όλων των πολιτών και όχι µόνο ή κυρίως των επαγγελµατιών.   

Αξίζει να σηµειωθεί ότι όταν οι νεώτεροι µελετητές ήλθαν αντιµέτωποι µε την 

κλήρωση δεν µπόρεσαν να την καταλάβουν και προσπάθησαν να την ερµηνεύσουν 

µεταφυσικά ή να την εξορκίσουν. Ο Fustel de Coulanges, πιστός στη γενική του ιδέα ότι οι 

θεσµοί έχουν θεϊκή προέλευση, έγραφε ότι η καταγωγή και η σηµασία της κληρώσεως ήταν 

                                                 
151Tα σηµερινά αντιπροσωπευτικά πολιτεύµατα χαρακτηρίζονται από πολιτική αλλοτρίωση, η οποία 
πραγµατοποιείται µέσω των εκλογών, πράγµα που είχε επισηµανθεί το πρώτον από τον Rousseau (1992). Ο  
Καστοριάδης ([1986], 34-35) σχολιάζει ως εξής την σηµερινή αντιπροσώπευση:  «Υπάρχει στο σηµείο αυτό, µία 
βασική πολιτική αλλοτρίωση, που οι αρχαίοι δεν είχαν κάν αντιµετωπίσει  ως πολιτικη δυνατότητα, δεδοµένου 
ότι θεωρούσαν πως κανείς δεν µπορεί να αντιπροσωπεύσει τον πολίτη στην εκκλησία του δήµου. Με άλλα λόγια 
δεν υπήρχε αυτή η θεολογική ιδέα σύµφωνα µε την οποία η κυρίαρχη υπόσταση του λαού, µετά από µια 
µυστηριώδη χηµική διαδικασία, συµπυκνώνεται µια Κυριακή και µέσω επιφοιτήσεως, βρίσκει σκήνωµα σε 300 
ανθρώπους οι οποίοι τη διατηρούν και τη µεταφέρουν ενσαρκώνοντάς την για πέντε χρόνια µέχρι, ξαφνικά, στα 
πέντε χρόνια απάνω, να ξαναδιαλυθεί µέσα στον λαό που τη ξανασυµπυκνώνει και την µεταφέρει στους 300 
κ.ο.κ». Επίσης  βλ. Kαστοριάδης (1999), 156 κε. Eίναι εξ άλλου κραυγαλέα η απουσία οιασδήποτε φιλοσοφικής 
και θεωρητικής αναλύσεως για την αντιπροσώπευση από τη σύγχρονη πολιτική φιλοσοφία και θεωρία 
(Καστοριάδης [1997],  65). Αυτό έχει ως συνέπεια την αγνόηση ή την παρερµηνεία της αθηναϊκής δηµοκρατίας 
και την θεώρηση των σηµερινών πολιτευµάτων ως δηµοκρατιών, απο τους περισσοτέρους συγγραφείς (λ.χ. 
Lefort, Gauchet). 
152  Hansen (1991), 308. 
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θρησκευτική, ήταν «la revelation de la volonte divine»153. Την αντίληψη αυτή προσυπογράφει 

ο G. Glotz154, ο Guthrie, o οποίος χαρακτηρίζει την κλήρωσιν «µια τόσο παράδοξη 

µέθοδο»155, και ο Ober156.  Ο Lesky την θεωρεί «εξόφθαλµη κατάχρηση» και µάλιστα λέει ότι 

καµιά «δηµοκρατία» σήµερα, οσοδήποτε ακραία, δεν θα σκεφτόταν να χρησιµοποιήσει την 

κλήρωσιν και επικαλείται τον Μ.Α. Levy ο οποίος την χαρακτηρίζει ως µέθοδο «χωρίς 

προηγούµενο αλλά και χωρίς κανένα σοβαρό µιµητή έκτοτε». Ακριβώς επειδή οι µετέπειτα 

πολιτείες δεν είναι άµεσες δηµοκρατίες δεν υιοθέτησαν την κλήρωσιν, αλλά αποκλειστικώς 

τις εκλογές .  

Όσον αφορά την αντίληψη για τη «θεϊκή προέλευση» ή τα «θρησκευτικά κίνητρα» της 

κληρώσεως είναι αστήρικτη διότι αφ’ ενός δεν υπάρχει πραγµατολογική µαρτυρία και αφ’ 

ετέρου σύµφωνα µε τη  λογική αυτή θα έπρεπε όλες οι αρχαιοελληνικές πόλεις να 

εφαρµόσουν την κλήρωση αφου κατά το µάλλον ή ήττον είχαν την ίδια θρησκεία, πράγµα που 

δε έγινε. Ακόµη θα µπορούσε να πει κανείς ότι οι θρησκευτικές κοινωνίες θα έπρεπε να είχαν 

εισαγάγει την κλήρωση, δηλαδή εν ολίγοις όλες οι κοινωνίες, προπάντων δε οι µεσαιωνικές 

καθολικές και ορθόδοξες. Ίσως η άποψη αυτή να οφείλεται στα λεγόµενα του Πλάτωνα για 

την κλήρωση που την αποδίδει στον θεό, αλλά αυτό είναι η δικαιολογία του για την πολύ 

µερική αποδοχή εκ µέρους του της κληρώσεως157. Αλλά όπως τονίσθηκε η κλήρωση είναι 

συνειδητή επιλογή και θέση της δηµοκρατίας για να πραγµατώσει την αριθµητική ισότητα και 

την πρόσβαση όλων των πολιτών στην εξουσία, και χαρακτηρίζει µόνον αυτήν. 

  ∆ιαπιστώνουµε λοιπόν ότι η κλήρωσις απωθείται, πολεµείται, διαστρεβλώνεται,  

αποσιωπάται, από αρχαιοτάτων χρόνων έως και σήµερα, πράγµα που σηµαίνει την αντίθεση 

και την προκατάληψη προς την άµεση δηµοκρατία, διανοουµένων και πολιτικών. Ακόµη και 

αυτοί που διάκεινται ευµενώς προς την αθηναϊκή δηµοκρατία δεν δίνουν ιδιαίτερη σηµασία 

στην κλήρωση, όπως λ.χ. ο Καστοριάδης, ο οποίος αν και επανέφερε την άµεση δηµοκρατία 

στην πολιτική συζήτηση και την πολιτική θεωρία, δεν τονίζει όµως όσο θα έπρεπε την 

σηµασία της κληρώσεως και τη σπουδαιότητά της για τη δηµοκρατία158.   

                                                 
153 Coulanges (1991), l.III, ch.10, pp.210-213.  
154 Glotz (1981), 218, 222. Πρβλ. του ιδίου (1907), 1402. Dies-Gernet (1992), cxi. 
155 Guthrie (1990), 130 και 131, 287. 
156Ober  (2003), 122. 
157 Πλάτων Νόµοι 6, 759β. πρβλ. 6,757δ-ε. Εγείρεται βεβαίως η εύλογη απορία: γιατί ο θεοσεβής Πλάτων δεν 
γενικεύει τη θεία χάρι και εύνοια για όλους τους ιερείς και, γιατί όχι, για όλα τα αξιώµατα της πολιτείας του; Βλ. 
πιο κάτω υποσηµείωση 158. 
158 Καστοριάδης (1986), (1995), (2000). Αναφέρουµε ακόµα έναν νεώτερο ερευνητή η στάση του οποίου 
δεικνύει την κεκτηµένη προκατάληψη. Πρόκειται για τον Ober (2003), 30, 81, 122, στο βιβλίο του οποίου η 
κλήρωση αναφέρεται τρεις φορές ως αναγκαία ιστορική και µόνο πληροφορία, χωρίς καµιά αξιολόγηση - άν και 
η κεντρική ιδέα του βιβλίου εξυπηρετείται από αυτήν, µε συνεπεια η βασική του ιδέα να στερείται ενός βασικού 
επιχειρήµατος. Αντιθέτως, ο Ober δίνει έµφαση στη ψήφο και στον εκ µέρους του δήµου ιδεολογικό έλεγχο των 
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Η κριτική 
  

Οι ολιγαρχικοί και αριστοκρατικοί είναι εναντίον της κληρώσεως, οµοίως ο Σωκράτης 

και ο Πλάτων159. Ο Αριστοτέλης σε ορισµένα σηµεία φαίνεται να διάκειται ευµενώς προς την 

κλήρωσιν και την εναλλαγή στην εξουσία όπως στο χωρίο 2, 1261α 31-β7 ( ἄρχουσιν κατὰ  

µέρος)160. Όµως αυτό το κατά µέρος δεν είναι το ίδιο µε το δηµοκρατικό, διότι εδώ έχει 

περιοριστική σηµασία και εφαρµογή, δηλαδή αναφέρεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν τις 

ικανότητες, την παιδεία και την αρετή για να συµµετάσχουν στην εξουσία, όπως αναλύθηκε 

επί µακρόν στο κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως». Υπάρχει όµως µία αναφορά υπέρ της 

κληρώσεως στην ανάδειξη του βουλευοµένου µέρους στην «πολιτεία», όπου    µερικοί 

αἱρετοὶ άρχοντες αποφασίζουν για µερικές υποθέσεις και µερικοί κληρωτοί (ἁπλῶς ἢ ἐκ 

προκρίτων) αποφασίζουν για τις υπόλοιπες. Υπάρχει και η άλλη εκδοχή κατά την οποία οι 

αἱρετοὶ και οι κληρωτοί αποφασίζουν συνερχόµενοι από κοινού161. H µερική αυτή εφαρµογή 

                                                                                                                                                      
ελίτ µέσω της επικοινωνίας του δηµοσίου λόγου (όπ. π., 506-508). Υπάρχουν όµως και εξαιρέσεις όπως ο Manin 
(1995), o oποίος προσπαθεί να ανατοποθετήσει την κλήρωση στην ιστορική της πορεία.  
159O Πλάτων, όπως ανεφέρθη, υιοθετεί τη µερική χρήση της κληρώσεως σε ορισµένα αξιώµατα, όπως λ.χ. στους 
ἱερεῖς και νεωκόρους – προτείνει ορισµένοι να είναι κληρωτοί και άλλοι αιρετοί (Νόµοι 6,759β και 757δ-ε). 
Προτείνει επίσης την κλήρωσιν δικαστών στα ιδιωτικής φύσεως δικαστήρια, όχι για ουσιαστικούς λόγους αρχών, 
αλλά για προληπτικούς, για να αποφευχθούν δυσαρέσκειες και προβλήµατα  (Νόµοι 6,768 β: ὁ γὰρ 
ἀκοινώνητος ὤν τῆς ἐξουσίας τοῦ συνδικάζειν ἡγεῖται τὸ παράπαν τῆς πόλεως οὐ µέτοχος εἶναι).  
Στην ανάδειξη των µελών της βουλής επίσης συνδυάζει αἵρεσιν και κλήρωσιν (Νόµοι 6, 756ε 8-9).  Ο τρόπος 
αυτός της κληρώσεως και η περιορισµένη χρήση της εκ µέρους του Πλάτωνα δεν σηµαίνει βεβαίως ότι η 
Μαγνήτων πόλις είναι δηµοκρατία. Κατά της κληρώσεως είναι και ένα άλλο κείµενο (∆ισσοί λόγοι, 7), αλλά 
όλως παραδόξως από την δηµοκρατικη πλευρά. Χρησιµοποιεί όµως τα επιχειρήµατα του Σωκράτη (Ξενοφών 
Αποµνηµονεύµατα 1,2,37) και του Πλάτωνα (Γοργίας 491 α1-3). Επί πλέον έχει το επιχείρηµα  ότι η κλήρωση 
δεν είναι δηµοκρατικό στοιχείο, διότι αν κληρωθούν άτοµα που µισούν τον δήµο (µισόδαµοι)  θα τον αφανίσουν. 
Γι αυτό πρέπει ο δήµος να εκλέγει (αἱρεῖσθαι ) τους ευνοϊκώς διακείµενους απέναντί του. 
160 Το χωρίο αυτό εξετάσθηκε στο κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι).    
161 4, 1298β 8-11. Αυτή η διαδικασία είναι γνώρισµα και της αριστοκρατίας λέει ο Αριστοτέλης, όµως δεν 
µαρτυρείται από άλλη πηγή ότι η κλήρωσις συνδέεται µε την αριστοκρατία. Ο Glotz (1981),218 στηριζόµενος 
στην άποψη του Coulanges και ερµηνεύοντας δύο  χωρία του Αριστοτέλη (2, 1274 α1-2 και Αθηναίων Πολιτεία 
8,1) θεωρεί ότι η κλήρωσις εφαρµοζόταν και στην αριστοκρατία. Αυτή την άποψη ακολουθούν και οι µετέπειτα 
(Σακελλαρίου [1999], 189). Κατ’αρχάς το πρώτο χωρίο, στο οποίο αναφέρει ότι ο Σόλων δεν κατέλυσε τους 
θεσµούς του ∆ράκοντος (τὴν βουλὴ καὶ τήν τῶν ἀρχῶν αἵρεσιν) αντιφάσκει µε την Αθηναίων Πολιτεία 7,1: 
πολιτείαν δὲ κατέστησεν [ὁ Σόλων] καὶ νόµοις ἔθηκεν ἄλλους, τοὺς δὲ ∆ράκοντος θεσµοῖς ἐπαύσατο 
χρώµενος πλὴν τῶν φονικῶν.  Επίσης ο Αριστοτέλης ο ίδιος αναφέρει ότι αυτοί που άλλαξαν την πολιτειακή 
µορφή ήταν µόνο ο Σόλων και ο Λυκούργος (2, 1273 β27-34: καὶ νόµους καὶ πολιτείας κατέστησαν) ενώ οι 
υπόλοιποι απλώς νοµοθέτησαν. Εποµένως το πιό πιθανό είναι να ισχύει η τελευταία πληροφορία (7,1), οπότε ο 
∆ράκων δεν ανταποκρίνεται στο κεφάλαιο 4 της Αθηναίων Πολιτείας που τον θέλει πολιτειακό µεταρρυθµιστή 
(για τα προβλήµατα της αυθεντικότητας του κεφαλαίου 4  βλ. Hassoullier (1985, viii-ix). Σε αυτό συνηγορεί και 
ένα άλλο χωρίο των Πολιτικών 2, 1274 β15-18, το οποίο λέει ότι ο ∆ράκων έθεσε τους νόµους του στην ήδη 
υπάρχουσα πολιτεία, χωρίς άλλες αλλαγές. Συνεπώς το χωρίο 8,1: τὰς δ’ ἀρχὰς ἐποίησε κληρωτὰς ἐκ 
προκρίτων, στο οποίο στηρίζεται ο Glotz ισχύει όχι για τον ∆ράκοντα αλλά µόνο για τον Σόλωνα (εκάστη φυλή 
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της κληρώσεως δεν έχει βεβαίως σχέση µε την δηµοκρατική εφαρµογή της. άλλωστε είναι 

εµφανής η διαφορά αυτού του τρόπου από τον δηµοκρατικό, κατά τον οποίο το βουλευόµενον 

ασκείται, όχι από άρχοντες, αλλά από  όλους τους πολίτες και περί απάντων των σηµαντικών 

υποθέσεων, δηλαδή  από την ἐκκλησία, συνεπικουρούµενη ιδιαιτέρως στο νοµοθετικό της 

έργο από τη βουλή και τους νοµοθέτας. Τα δύο τελευταία σώµατα προέρχονται από όλους 

τους πολίτες δια κληρώσεως. Γενικώς ο Αριστοτέλης είναι εναντίον της δηµοκρατικής 

κληρώσεως όπως φαίνεται από τη συνολική κριτική του κατά της δηµοκρατίας και από την 

κατασκευή της «πολιτείας» του, η οποία δεν  ευνοεί την κλήρωσιν αλλά τις εκλογές για την 

ανάδειξη των αρχών. Όπως επιχειρηµατολογώ στο κεφάλαιο «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’», από 

την στιγµή κατά την οποία ο Αριστοτέλης είναι υπέρ των κατ’ ἀρετὴν ἀνδρῶν για την 

άσκηση της εξουσίας, η ανάδειξη αυτών δεν δύναται να γίνει παρά µόνο δια των αρχαιρεσιών 

ή δια της εναλλαγής (κατά µέρος) µόνο αυτών στην εξουσία.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                      
εξέλεγε 10 υποψηφίους από τους πεντακοσιοµεδίµνους και εν συνεχεία από το σύνολο των 40 κληρώνονταν οι 
εννέα. Αλλωστε λίγο πιο κάτω η Αθηναίων Πολιτεία 8,2 αντιδιαστέλει τον τρόπο αυτό του Σόλωνος από τον  
προηγούµενο τρόπο, σύµφωνα µε τον οποίο η βουλή του Αρείου Πάγου είχε την αρµοδιότητα της αυστηρής 
εκλογής των εννέα αρχόντων και τον καθορισµό των  αρµοδιοτήτων τους. Επίσης στο 22, 5 αναφέρει ότι πριν 
απο το 487 οι άρχοντες ήταν όλοι αιρετοί.  Αλλά και στην περίπτωση που όντως η κλήρωσις εφαρµόζεται στην 
αριστοκρατία είναι εµφανές ότι πρόκειται περί απολύτως µερικής εφαρµογής και πόρω απέχει της δηµοκρατικής.  
Αλλωστε και στο καθεστώς των Τετρακοσίων ορισµένες αρχές ήταν κληρωτές χωρίς να σηµαίνει ότι αυτό ήταν 
δηµοκρατία (Αθηναίων Πολιτεία 30,2). Εν γένει η ανάδειξη των αρχόντων ἐκ προκρίτων είναι αριστοκρατικό ή 
ολιγαρχικό χαρακτηριστικό (βλ. Ισοκράτης Παναθηναϊκός 130,131,145 και Αρεοπαγητικός 22. Επίσης Αθηναίων 
Πολιτεία 8,1. 22, 5. 30, 2. 31,1).   
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4. Ο ∆ΗΜΟΣΙΟΣ ΧΩΡΟΣ 

 
        

Η δηµιουργία της δηµοκρατίας συµβαδίζει µε την ανάδυση, για πρώτη φορά στην 

ιστορία, ενός δηµοσίου χώρου (τα κοινά, ο κοινός κόσµος, ξυνός λόγος), ενός χώρου ανοικτού 

σε όλους τους πολίτες, όπου συζητούνται όλα τα ουσιαστικά προβλήµατα, διακινούνται οι 

πληροφορίες και οι γνώσεις, ανταλλάσσονται οι εµπειρίες και οι γνώµες (δόξαι), 

διαµορφώνονται και ψηφίζονται οι αποφάσεις και οι νόµοι, συγκροτείται το δίκαιον καὶ τὸ 

καλόν, διανέµεται και ασκείται η εξουσία σε όλους και από όλους χωρίς διακρίσεις. Στον  

δηµόσιο χώρο κατατίθενται όλες οι υποθέσεις που αφορούν την κοινότητα (βουλεύµατα δὲ 

πάντα ἐς τό κοινὸν ἀναφέρει)162 και συζητούνται απο όλους τους πολίτες (λόγων καὶ 

πραγµάτων κοινωνεῖν).  Ο χώρος αυτός είναι πραγµατικά δηµόσιος, δηλαδή δεν είναι 

ιδιοκτησία κανενός, δεν είναι «ιδιωτική» υπόθεση του βασιλέως, του ιερέως, του ιερατείου, 

της γραφειοκρατίας, των ολίγων, των δήθεν ειδικών, των συνοµαδώσεων συµφερόντων. Είναι 

κοινός δηµόσιος  και αντιδιαστέλλεται προς τον ιδιωτικό χώρο, είναι σαφώς διακεκριµένος 

από αυτόν163  και ανήκει πραγµατικά σε όλη την κοινότητα. Κατά τον Καστοριάδη αυτό 

συνιστά και έναν άλλον ορισµό της δηµοκρατίας, ισοδύναµο µε oπoιονδήποτε άλλον: 
                                                 
162 Ηρόδοτος 3, 80. Επίσης στο ίδιο: ἐς µέσον καταθῆναι τὰ πρήγµατα. (8,58): κοινὸν πρῆγµα. Ευριπίδης 
Ικέτιδες 438-439: τὶς θέλει πόλει χρηστόν τι βούλευµ’ ἐς µέσον φέρει; ∆ηµοσθένης Κατά Φιλίππου Α, 4: 
ἆθλα κείµενα ἐν µέσῳ. Για την ιστορία του όρου και τις προπολιτικές σηµασίες της βλ. Detienne (1994), 131-
147. 
163 Αισχίνης κατά Τιµάρχου, 195: οὐδὲ γὰρ ὁ νόµος τοὺς ἰδιωτεύοντας, ἀλλὰ τοὺς πολιτευοµένους 
ἐξετάζει. Και Ηρόδοτος (7, 8): όπου η έκφραση τίθηµι τὸ πρῆγµα ἐς µέσον  διαφοροποιείται και 
αντιπαρατίθεται στο ἰδιοβουλέειν. Πρβλ. Ηράκλειτος DK B89: τοῖς ἐγρηγορόσιν ἕνα καὶ κοινὸν κόσµον 
εἶναι, τῶν δὲ κοιµωµένων ἕκαστον εἰς ἴδιον  ἀποστρέφεσθαι. Β114: Ξύν νόῳ λέγοντες ἰσχυρίζεσθαι 
χρή τῷ ξυνῷ πάντων, ὅκωσπερ νόµῳ πόλις, καὶ πολὺ ἰσχυροτέρως. Β72:  ∆ιό δεῖ ἕπεσθαι τῷ <ξυνῷ, 
τουτέστι τῷ> κοινῶ. ξυνὸς γὰρ ὁ κοινός. τοῦ λόγου δ’ ἐόντος ξυνοῦ  ζώουσιν οἱ πολλοὶ ὡς ἰδίαν 
ἔχοντες φρόνησιν. 
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δηµοκρατία είναι το πολίτευµα εκείνο στο οποίο ο δηµόσιος χώρος γίνεται πραγµατικά 

δηµόσιος, δηλαδή ανήκει σε όλους, είναι πραγµατικά ανοικτός στη συµµετοχή όλων164. 

Ενσαρκώσεις και µορφές αυτού του ανοικτού κοινού δηµοσίου χώρου είναι η 

ἐκκλησία, που λαµβάνονται όλες οι αποφάσεις από όλους και ασκείται η νοµοθετική 

δραστηριότητα (οιοσδήποτε δύναται να προτείνει νόµο ή διόρθωσή του, τα σχέδια νόµων 

εκτίθενται στους ανδριάντες των επωνύµων ηρώων προς ενηµέρωση όλων και µετά τις 

προτάσεις του οιουδήποτε εισάγονται προς ψήφιση στην εκκλησία και τους νοµοθέτες), η 

βουλή (ανοικτή σε όλους), τα δικαστήρια, και µε άλλη µορφή το θέατρο και η ἀγορὰ. Μια 

ιδιαίτερη πτυχή του λόγου ήταν και ο απολογισµός και η λογοδοσία όλων των αρχών ενώπιον 

της βουλής και του δήµου, στο δηµόσιο χώρο (λόγον διδόναι)165. Ο δηµόσιος χώρος 

χαρακτηρίζεται λοιπόν από την ανάγκη και διαρκή παρουσία του λόγου σε όλες τις µορφές 

του: δηµηγορία στην εκκλησία και στην βουλή, δικανικός στα δικαστήρια, πανηγυρικός στις 

εορτές, έπαινος στις ταφές, ενθαρρυντικός στις εκστρατείες, πειστικός στις ξένες ή 

συµµαχικές αντιπροσωπείες . Για να ληφθεί µία απόφαση, για να εγκριθεί ένας νόµος, για να 

υποστηριχθεί η αθωότητα ή η ενοχή, για να τονωθεί το ηθικό, για όλα αυτά χρειάζεται να 

πεισθεί ο δήµος, η κοινωνία, δηλαδή χρειάζεται το επιχείρηµα και το αντεπιχείρηµα, η 

ρητορική,  ο απολογισµός, τα εύθυνα (λόγον διδόναι καὶ λαβεὶν), η διαµάχη των δοξών, η 

διαρκής  κριτική και ο έλεγχος (προδιδαχθῆναι λόγω πρότερον ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργω 

ἐλθεῖν)166. Τα δείγµατα  των λόγων που έχουν σωθεί δεικνύουν µε τον εναργέστερο τρόπο 

την πίστη και την αισιοδοξία στον λόγο και στη πειθώ, στοιχεία βασικά του δηµοσίου χώρου. 

Ακόµη και ο ἐπιτάφιος ἔπαινος,   έπαινος των πεσόντων αλλά κυρίως της πόλεως και των 

θεσµών της, είναι χαρακτηριστικό µόνο της δηµοκρατικής πόλεως, µε εξέχοντα αντιπρόσωπο 

                                                 
164Καστοριάδης (2000),  228 κε. Η ιδιωτικοποίηση (όχι µε την νοµική αλλά µε την πολιτική έννοια) του 
δηµοσίου χώρου είναι από τα κύρια χαρακτηριστικά των σηµερινών αντιπροσωπευτικών πολιτευµάτων. Στα 
τελευταία άλλωστε είναι προβληµατική και η ανεξαρτησία των τριών σφαιρών που, κατά τον Καστοριάδη, 
χαρακτηρίζουν την κοινότητα: της ιδιωτικής σφαίρας (οἶκος ), της ιδιωτικής /δηµόσιας (ἀγορὰ) και της 
δηµόσιας/δηµόσιας (ἐκκλησία), η οποία είναι ο χώρος της εξουσίας και των αποφάσεων. Σε µία δηµοκρατική 
κοινωνία οι τρεις αυτές σφαίρες είναι ανεξάρτητες ενώ ο ολοκληρωτισµός τείνει να καταργήσει την ανεξαρτησία 
τους και να ιδιωτικοποιήσει την τελευταία. Βλ. Καστοριάδης (1997), 62 κε. και (1999), 152 κε. Για τη δηµόσια 
σφαίρα και τον µαρασµό της στη σύγχρονη εποχή βλ. Arendt (1986), 75-85 και 88. 
165 Εξετάσθηκε στο κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι). 
166Θουκυδίδης 2,40. Πρβλ. 3,42 (∆ιόδοτος): τοὺς τὲ λόγους ὅστις διαµάχεται µή διδασκάλους τῶν 
πραγµάτων γίγνεσθαι ἢ ἀξύνετος ἔστι ἢ ἰδία αὐτῶ διαφέρει. ἀξύνετος µέν, εἰ ἄλλω τινὶ  ἡγεῖται 
περὶ τοῦ µέλλοντος δυνατὸν εἶναι καὶ µὴ ἐµφανοῦς φρᾶσαι.    
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τον περίφηµο «επιτάφιο» του Περικλή167. ∆ηλαδή ο ἐπιτάφιος ἔπαινος  είναι πολιτική 

δηµιουργία και πολιτική πράξη της δηµοκρατίας168.  

Η µοναδική αυτή  δηµιουργία του δηµοκρατικού φαντασιακού, ο λόγος, έχει ως 

αντικείµενο την πειθώ του δήµου (όχι µόνο ως γενική αντικειµενική αλλά και ως γενική 

υποκειµενική), ο οποίος είναι ο τελικός κριτής και ο ουσιαστικός παράγοντας της εξουσίας169. 

Έκαστος πολίτης δύναται να πάρει τον λόγο και να προτείνει οτιδήποτε (ἰσηγορία). Ο 

Αισχίνης εκφράζει άριστα αυτό το χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας εν αντιθέσει προς την 

ολιγαρχία: ἐν µὲν ταῖς ὀλιγαρχίαις οὐχ ὁ βουλόµενος, ἀλλ’ ὁ δυνάµενος δηµηγορεῖ. 

ἐν  δὲ δηµοκρατίαις ὁ βουλόµενος καὶ ὅταν αὐτῷ δοκεῖ170. Ο Περικλής στον «επιτάφιο» 

τονίζει ότι πριν από οποιαδήποτε απόφαση ο δήµος ενηµερώνεται και γίνεται συζήτηση µε 

επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα µε σκοπό την πειθώ171. O δηµόσιος χώρος είναι αυτός που 

επιτρέπει τον συνδυασµό των τριών απαραίτητων στοιχείων, τοῦ εὖ λογίζεσθαι, τοῦ εὖ 

λέγειν καὶ τοῦ πράττειν ἃ δεῖ172.      

Η ανυπαρξία ρητορικής και επωνύµων ρητόρων στην ολιγαρχία και την αριστοκρατία 

είναι ένδειξη ότι η ρητορική, η επιχειρηµατολογία και ο λόγος, δεν είχαν ιδιαίτερη σηµασία σε 

αυτά τα πολιτεύµατα. Οι αποφάσεις ελαµβάνοντο από τους ολίγους και συνεπώς δεν υπήρχε 

ανάγκη να συµβουλεύσουν και να πείσουν τον δήµο, γι αυτό οι δικανικοί, οι συµβουλευτικοί, 

οι πανηγυρικοί, οι επιτάφιοι λόγοι είναι δηµιουργία της δηµοκρατίας. ∆εν είναι συνεπώς 

τυχαίο που λόγοι όλων των ειδών υπήρξαν µόνο Αθηναίων πολιτικών και ρητόρων. ∆εν είναι 

τυχαίο που η Ιστορία άµα τη γενέσει της χρησιµοποιεί τις δηµηγορίες και την 

επιχειρηµατολογία στην ανάλυση και στην έρευνά της. Ο Θουκυδίδης στην Ιστορία του 

παραθέτει σαράντα δηµηγορίες, οι περισσότερες των οποίων αναφέρονται στη δηµοκρατική 
                                                 
167 Θουκυδίδης 2,35-46. Ο έπαινος καθιερώθηκε ίσως επί Σόλωνος (Πλούταρχος Ποπλικόλας 9: εἶγε µὴ καὶ 
τοῦτο Σόλωνός ἐστιν, ὡς Ἀναξιµένης ὁ ῥήτωρ ἰστόρηκεν= Αναξιµένης Λαµψακηνός, απ. F.24. πρβλ. 
∆ιογένης Λαέρτιος Σόλων 55). Ο ∆ηµοσθένης ( Προς Λεπτίνην 141) τονίζει την χαρακτηριστική αυτή συνήθεια 
της αθηναϊκής δηµοκρατίας: µόνοι τῶν πάντων ἀνθρώπων ἐπὶ τοῖς τελευτήσασι δηµοσία τάς ταφάς 
ποιεῖσθε καί λόγους ἐπιταφίους, ἐν οἷς κοσµεῖτε τὰ τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔργα. Πρβλ. ∆ιόδωρος 
Σικελώτης 11,33.  
168 Βλ. Loraux (1993). 
169Οι Αθηναίοι ελάτρευαν την Πειθώ ως θεά (Ισοκράτης Περί αντιδόσεως 249: τὴν µὲν γὰρ Πειθὼ µὶαν των 
θεῶν νοµίζουσιν εἶναι καὶ τὴν πόλιν ὁρῶσι καθ’ ἕκαστον τὸν ἐνιαυτόν θυσίαν αὕτη ποιουµένην. 
Αισχύλος Ευµενίδες 885-7, όπου η Αθηνά οµιλεί για να πείσει τις φοβερές Ερινύες: «αν έχεις σέβας αγνό για την 
Πειθώ που χάρισε στην γλώσσα µου µέλι και θέλγητρο θα µείνεις» και οι Ερινύες πείθονται λέγοντας: «µε 
µάγεψες νοµίζω και αφήνω την οργή µου».  
170Αισχίνης, Κατα Κτησιφώντος 3, 220.  
171Οὐ τοὺς λόγους τοῖς ἔργοις βλάβην ἡγούµενοι, ἀλλὰ µὴ προδιδαχθήναι µᾶλλον λόγῳ πρότερον ἢ 
ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν. ∆ιαφερόντως γὰρ δὴ καὶ τόδε ἔχοµεν ὥστε τολµᾶν τε οἱ αὐτοὶ µάλιστα καὶ 
περὶ ὧν ἐπιχειρήσοµεν ἐκλογίζεσθαι (Θουκυδίδης 2.40).  
172 ∆ηµόκριτος DK B 2. 
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πόλιν, ήτοι περιγράφουν και αναδεικνύουν ακριβώς αυτό τον δηµόσιο, κοινό χώρο. Η Ιστορία 

του αθηναίου πολιτικού είναι µοναδική από την άποψη αυτή, αφού δεν αναφέρεται µόνο στα 

γεγονότα και τις πολεµικές µάχες και συγκρούσεις, ενώ οιαδήποτε άλλη Ιστορία έκτοτε είναι 

αφήγηση γεγονότων (res gestae, historia rerum gestarum), ακριβώς επειδή απουσιάζει ο 

δηµόσιος χώρος. Ούτε είναι τυχαίο άλλωστε που στον Ευριπίδη η δηµηγορία και οι 

ἀντικείµενοι λόγοι  αποτελούν ουσιαστικό στοιχείο των τραγωδιών του. Ο λόγος διαποτίζει 

όλες τις εκδηλώσεις του κοινωνικού αλλά και του ιδιωτικού βίου, λόγος πάντων βασιλεύς θα 

έλεγε ο Πίνδαρος)173. Ο λόγος συγκροτεί τον δηµόσιο χώρο και συγκροτείται εντός αυτού και 

από αυτόν, και είναι υπόθεση και ευθύνη όλων των πολιτών. 

Στο πνεύµα αυτό και σε αυτή τη λογική ανήκει και ένας νόµος του Σόλωνος, ο οποίος 

στερούσε τα πολιτικά δικαιώµατα (ἄτιµον εἶναι) από αυτόν που κατά τις στάσεις δεν 

προσχωρούσε σε καµιά από τις αντιµαχόµενες παρατάξεις. Ο νόµος αυτός, τον οποίο ο 

φιλοολιγαρχικός Πλούταρχος χαρακτηρίζει ως πάρα πολύ ιδιόµορφο και παράδοξο, επιδίωκε 

να καταστήσει τον πολίτη ενεργό, συµµετέχοντα και συµπάσχοντα στις περιπέτειες της 

πόλεως, και όχι απαθή και αναίσθητο, θεατή των κοινών υποθέσεων και ασχολούµενο εν 

ασφαλεία µε τις ιδιωτικές του υποθέσεις174. Ο απράγµων είναι άχρηστος για τη δηµοκρατική 

αντίληψη, όπως  το δηλώνει ο Περικλής µε απαράµιλλο τρόπο στον «επιτάφιο», δηλώνοντας 

ταυτοχρόνως και τη βασική αρχή της συλλογικής ευθύνης175. Αυτό το συλλογικό πνεύµα 

υπάρχει και στην απάντηση του αθηναίου πολίτη Σωφάνη του ∆εκελέως. Όταν λίγο καιρό 

µετά την µάχη του Μαραθώνα ζητήθηκε στην εκκλησία του δήµου, για τον βασικό 

συντελεστή της νίκης κατά των Περσών, τον στρατηγό Μιλτιάδη, να του απονεµηθεί ένας 

στέφανος τιµητικός, σηκώθηκε ένας απλός πολίτης, ο Σωφάνης ο ∆εκελεύς, και πρότεινε την 

άρνηση του στεφάνου λέγοντας: «Όταν µόνος σου αγωνισθείς, Μιλτιάδη, και νικήσεις τους 

                                                 
173 κυλινδεῖται µὲν πανταχοῦ πᾶς ὁ λόγος, θα έλεγε ο Πλάτων (Φαίδων 275 ε). Πρβλ . Κρατύλος 408 α: ὁ 
λόγος τὸ πᾶν σηµαίνει καὶ κυκλεῖ καὶ πολεῖ ἀεὶ. Και Γοργίας 461 ε: Ἀθήναζε...οὗ τῆς Ἑλλάδος πλείστη 
ἐστὶν ἐξουσία τοῦ λέγειν. Περιέργως ο Πλάτων στην απαξίωσή του της ρητορικής (Φαίδρος και αλλού) 
συναντάται µε τον δηµαγωγό Κλέωνα ο οποίος επιτίθεται επίσης κατά των ρητόρων σε λόγο του στην εκκλησία: 
εἰώθατε θεαταὶ µὲν λόγων γίγνεσθαι, ἀκροαταὶ δὲ τῶν ἔργων...µετὰ καινότητος µὲν  λόγου 
ἀπατᾶσθαι ἄριστοι, µετὰ δεδοκιµασµένου δὲ µὴ ξυνέπεσθαι ἐθέλειν, δοῦλοι ὄντες τῶν ἀεὶ ἀτόπων, 
ὑπερόπται δὲ τῶν εἰωθότων...ἁπλῶς τε ἀκοῆς ἡδονὴ ἠσσώµενοι καὶ σοφιστῶν θεαταῖς ἐοικότες 
καθήµενοι  µᾶλλον ἢ περὶ πόλεως βουλευόµενοι (Θουκυδίδης 3,38).  
174 Ἄτιµον εἶναι τὸν ἐν στάσει µηδετέρας µερίδος γενόµενον  (Πλούταρχος Σόλων, 20). βλ. και  Αθηναίων 
Πολιτεία 8,5: Ὁρῶν δὲ τὴν µὲν πόλιν πολλάκις στασιάζουσαν, τῶν δὲ πολιτῶν ἐνίους διὰ τὴν 
ραθυµίαν ἀγαπῶντας το αὐτόµατον, νόµον ἔθηκεν πρὸς αὐτοὺς ἴδιον, ὃς ’’ἄν στασιαζούσης τῆς 
πόλεως µὴ θῆται τα ὅπλα µηδὲ µεθ’ἑτέρων, ἄτιµον εἶναι καὶ τῆς πόλεως µὴ µετέχειν’’. 
175 Ἑνί τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅµα καὶ πολιτικῶν ἐπιµέλεια καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα τετραµµένοις τὰ 
πολιτικά µὴ ἐνδεῶς γνῶναι. Μόνοι γὰρ τόν τε µηδὲν τῶνδε µετέχοντα οὐκ ἀπράγµονα , ἀλλ’ ἀχρεῖον 
νοµίζοµεν (Θουκυδίδης 2,40). 
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βαρβάρους, τότε να έχεις την αξίωση και µόνος σου να τιµηθείς»176. ∆ηλαδή είναι εµφανές 

ότι για τη δηµοκρατική αντίληψη η νίκη στους πολέµους δεν είναι έργο µόνον των 

στρατηγῶν αλλά και των οπλιτών και των ναυτών, είναι έργο του συνόλου  της πόλεως και 

ουδείς έχει το δικαίωµα να τις εκµεταλλεύεται προς ίδιον όφελος, προς απόκτηση δόξας, 

εξουσίας, δυνάµεως. 

Το ίδιο πνεύµα υπάρχει και σε τραγωδία του Ευριπίδη όπου επικρίνεται η αντίληψη 

ότι αίτιοι της νίκης στον πόλεµο είναι οι στρατηγοί, ενώ είναι έργο όλων αυτών που πολεµούν, 

άρα και των οπλιτών και των ναυτών. Επικρίνεται επίσης και η κοµπορρηµοσύνη των 

στρατηγών οι οποίοι θεωρούν εαυτούς ανωτέρους του δήµου, ενώ δεν είναι τίποτε. αντιθέτως 

ο δήµος αν έχει την τόλµη και την βούληση είναι πολύ σοφότερός τους177. Η συλλογική 

ευθύνη τονίζεται επίσης στον λόγο του Ερµοκράτη του Συρακουσίου, ο οποίος είναι 

εκπρόσωπος της ολιγαρχικής µερίδας178. Μια άλλη µορφή ευθύνης για τον δηµόσιο χώρο 

είναι η συλλογική ευθύνη για τη διατήρηση και εφαρµογή του νόµου, που εξετάζεται πιο 

κάτω στο κεφάλαιο «Η κυριαρχία του νόµου» (Μέρος ΙΙ).  

Το  πνεύµα αυτό ενσταλάζεται και διοχετεύεται στους νέους ήδη από την εφηβική 

ηλικία. Εκφράζεται δε ευκρινώς στον όρκο, τον οποίον έδιναν στον Ναό της Αγλαύρου,  κάτω 

από την Ακρόπολη, οι αθηναίοι έφηβοι, όταν συµπλήρωναν το 18ο έτος και εισέρχονταν στο 

σώµα των πολιτών. Είναι εµφανές ότι πρόκειται ουσιαστικώς περί πολιτικού και όχι 

στρατιωτικού όρκου179. Στον όρκο επισηµαίνεται αφ’ ενός µεν η ατοµική και η συλλογική 

                                                 
176 Ὅταν γὰρ µόνος ἀγωνισάµενος, ὢ Μιλτιάδη, νικήσῃς τοὺς βαρβάρους, τότε καὶ τιµᾶσθαι µόνος 
ἀξίου (Πλούταρχος Κίµων 8). 
177Ευριπίδης Ανδροµάχη (στ. 697-700) (γραµµένη στα πρώτα έτη του πελοποννησιακου πολέµου).   
Σεµνοὶ δ’ ἐν ἀρχαῖς ἥµενοι κατὰ πτόλιν 
Φρονοῦσι  δήµου µεῖζο, ὄντες οὐδένες. 
Οἱ δ’ εἰσὶν αὐτῶν µυρίω σοφώτεροι, 
Εἰ τόλµα προσγένοιτο βούλησις θ’ ἅµα.   
178 οὐ τοῖς ἄρχειν βουλοµένοις µέµφοµαι, ἀλλὰ τοῖς ὑπακούειν ἐτοιµοτέροις οὖσι  (Θουκ., 4, 61.5). 
179Λυκούργου, Κατα Λεωκράτους, 77. 
1  Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερὰ , 
    Οὔδ’ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην ὅτῳ ἄν στοιχήσω. 
    Ἀµυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων  
    Καὶ µόνος καὶ µετὰ πολλῶν. 
5  Τὴν πατρίδα δὲ οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, 
    Πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωµαι. 
    Καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων 
    Καὶ τοῖς θεσµοῖς τοῖς ἱδρυµένοις πείσοµαι  
    Καὶ οὕστινας ἄν ἄλλους τὸ πλῆθος ἱδρύσηται ὁµοφρόνως. 
10 Καὶ ἄν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσµοὺς  ἢ µὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω, 
     ἀµυνῶ δὲ καὶ µόνος καὶ µετὰ πολλῶν.  
     Καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιµήσω. 
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ευθύνη (στ. 4,10,11), αφ’ ετέρου δε η υπακοή στους θεσµούς της πόλεως, και δη στους τρεις 

τοµείς της εξουσίας (τριπλή διάκριση των εξουσιών): στην εκτελεστική (στ.2.), στην 

δικαστική (στ.7) και στη νοµοθετική-κυβερνητική (στ.8-9).  

  Η συγκρότηση και η διατήρηση του δηµοσίου χώρου πλαισιώνεται και βοηθείται από 

το πλήθος των ἑορτῶν που έχει θεσπίσει η πόλις (Mεγάλα και Μικρά Παναθήναια, Μεγάλα 

και Μικρά ∆ιονύσια, Ελευσίνια Μυστήρια, κ.α.). Ο αριθµός των αθηναϊκών εορτών θα πρέπει 

να ήταν µεγάλος για τα ελληνικά δεδοµένα της εποχής180, υπολογίζονται δε σε 120 οι ηµέρες 

των δηµοσίων εορτών κατά την διάρκεια του έτους181. 

 

                                                                                                                                                      
     Ἵστορες τούτων Ἄγλαυρος, Ἑστία, Ἐνυώ, 
     Ἐνυάλιος Ἄρης καὶ  Ἀθηνᾶ Ἀρεία, 
     Ζεύς, Αὔξω, Θαλλῷ, Ἠγεµόνη, Ἡρακλῆς 
     Ὀροι τῆς πατρίδος , πυροί, κριθαί, 
    Ἄµπελοι ἐλάαι, συκαῖ. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι εκτός από τις επικλήσεις στους πολεµικούς θεούς (Ενυάλιο Άρη, Αθηνά Αρεία) και τον  
Ηρακλη, υπάρχουν και επικλήσεις στην Άγλαυρο, Θαλλώ, Αυξώ, Ηγεµόνη, οι οποίες δεν έχουν σχέση µε την 
πολιτικη και τον πόλεµο. Η µεν Άγλαυρος ήταν µία από τις κόρες του Κέκροπος, ο οποίος αναφερόταν ως 
γεννηµένος µέσα από τη γη µε µορφή φιδιού και ως γενάρχης των Αθηναίων, οι δε Ηγεµόνη και Αυξώ ήταν οι 
δύο από τις τρεις Χάριτες και συνδεόντουσαν µε την καρποφορία. Η Θαλλώ ήταν µία από τις τέσσερις εποχές 
του έτους, του θέρους. Οι τέσσερις αυτές θεότητες ήσαν παλαιές χθόνιες θεότητες από τον κύκλο της 
γονιµότητας και η «επιβίωσή» τους στον όρκο οδήγησε ορισµένους ερευνητές στο συµπέρασµα ότι ο θεσµός της 
εφηβείας ανάγεται στην αρχή του 5ου αι. (Ως γνωστόν ο θεσµός της εφηβείας µαρτυρείται από πηγές των 
τελευταίων δεκαετιών της δηµοκρατίας). Μάλιστα πιθανολογείται ότι η κλασική εφηβεία θα ήταν η τελευταία 
µεταµόρφωση της προϊστορικής µυήσεως των νέων στη χρήση των όπλων και στα καθήκοντα των ανδρών της 
κοινότητας. Στο τέλος του όρκου αναφέρονται οι ὄροι (τα σύνορα  της πατρίδος), τα σιτάρια, τα κριθάρια, τα 
αµπέλια, οι ελιές, και οι συκιές, η καλλιεργήσιµη έκταση και ταυτοχρόνως η πλήρης επίγνωση των ουσιωδών 
φυσικών στοιχείων από τα οποία εξαρτάται η πόλις για την επιβίωσή της  (βλ. Vidal-Naquet [1980], 184 κε).     
180 Ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 3,2. 
181 Queyrel (2003), 238-239, 250. Meier (1997). Αξίζει να αναφερθούν συνοπτικώς ορισµένα χαρακτηριστικά 
της εορτής των Μεγάλων Παναθηναίων για να φανεί η θεσµική σχέση των εορτών µε τον δηµόσιο χώρο και η 
πολιτική τους σηµασία. Η εορτή ελάµβανε χώρα κάθε τέσσερα έτη και κατά την διάρκειά της (οκτώ ηµέρες) 
γίνονταν αθλητικοί αγώνες που περιελάµβαναν και ιππικούς αγώνες, µουσικούς και χορευτικούς αγώνες, 
λαµπαδηδροµία, λεµβοδροµία. Οι µουσικοί αγώνες συνδέονται και µε το όνοµα του Περικλή, ο οποίος θα τους 
θέσει σε νέα βάση , και θα τους στεγάσει στο Ωδείον, επιβεβαιώνοντας την φήµη του καινοτόµου και σε αυτό το 
πεδίο.  Την  ευθύνη των αγώνων, αλλά και του πέπλου, είχαν οι δέκα ἀθλοθέται, οι οποίοι ορίζονταν δια 
κληρώσεως ένας από κάθε φυλή. Μια από τις σπουδαίες υποχρεώσεις των ἀθλοθετῶν (σε συνεργασία µε την 
βουλή) ήταν και η παραγγελία στα αθηναϊκά εργαστήρια, κατόπιν διαγωνισµού, των γνωστών Παναθηναϊκών 
αµφορέων, στους οποίους  ετοποθετείτο το ελαιόλαδο που ελάµβαναν ως έπαθλο οι νικητές των αγώνων. Ο 
πέπλος των Παναθηναίων άρχιζε να υφαίνεται εννέα µήνες και εγκαινιαζόταν από την ιέρεια της Αθηνάς 
Πολιάδος και από τις ἀρρηφόρους, δύο κόρες επτά έως ένδεκα ετών, που επιλέγονταν από τον άρχοντα βασιλέα 
µεταξύ των τεσσάρων υποψηφίων από ευυπόληπτες οικογένειες των Αθηνών που είχε ψηφίσει η εκκλησία δια 
χειροτονίας. Επίσης τον πέπλο της Αθηνάς ύφαιναν οι ἐργαστίναι, κόρες των ευγενών οικογενειών,  που 
εκτίθετο κατά την ποµπή των Παναθηναίων από τον Κεραµεικό δια µέσου της Αγοράς στην Ακρόπολη, πράγµα 
που δεικνύει τον έντονα δηµόσιο και πολιτικό χαρακτήρα της εορτής. Η ποµπή των Παναθηναίων εικονίζεται 
στην ζωφόρο του σηκού του Παρθενώνα, και είναι η µοναδική περίπτωση ζωφόρου µε σκηνές από τον βίο της 
πόλεως και όχι από την µυθολογία. Κορυφαία εκδήλωση ήταν επίσης η θυσία εκατό βοδιών (εξ ου και η 
ονοµασία του µηνός Ἑκατοµβαιὼν) και τα κοινά δείπνα που επακολουθούσαν. Στα Παναθήναια συµµετείχαν 
όλα τα κοινωνικά στρώµατα, οι µέτοικοι, οι γυναίκες, οι σύµµαχοι και οι φίλοι. Τα Παναθήναια εξέφραζαν, όχι 
µόνο συµβολικώς, τις θεµελιώδεις αξίες της πόλεως και ενίσχυαν τους δεσµούς µεταξύ των πολιτών, µέσα σε µια 
ατµόσφαιρα αφθονίας και µεγαλοπρέπειας. Βλ. Ζωγράφου (2005).        
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Η θεωρητική κατοχύρωση του δηµοσίου κοινού χώρου γίνεται από τον Πρωταγόρα, 

µε βασικές έννοιες την αρετή και κυρίως τη δικαιοσύνη, οι οποίες είναι κοινές σε όλους τους 

ανθρώπους: ἐπὶ πάντας ...καὶ πάντες µετεχόντων. οὐ γὰρ γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι 

αὐτῶν [αἰδοῦς καὶ δίκης] µετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν182. Ικανή και αναγκαία 

προϋπόθεση του δηµοσίου χώρου είναι η συµµετοχή όλων: τούτου τοῦ πράγµατος, τῆς 

ἀρετῆς, εἰ µέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα δεῖ ἰδιωτεύειν  (326 ε). Όλοι πρέπει να 

συµµετέχουν και να έχουν λόγο: «όταν δε πρόκειται να δώσουν συµβουλή για θέµα πολιτικής 

αρετής, και που πρέπει να πραγµατευθούν µε δικαιοσύνη και σωφροσύνη, ευλόγως (εἰκότως) 

δίνουν τον λόγο σε όλους., γιατί όλοι πρέπει να µετέχουν αυτής της αρετής, αλλιώς δεν 

δύνανται να υπάρξουν  πόλεις» (323 α). Εδώ ο Πρωταγόρας αναφέρεται στην αθηναϊκή 

δηµοκρατία, η οποία είναι η µόνη πολιτεία που επιτρέπει εἰκότως να συµβουλεύουν όλοι και 

να δηµοσιοποιούν  την γνώµη τους. 

 Απ’ ότι φαίνεται ο δηµόσιος χώρος είναι ικανή και αναγκαία προϋπόθεση της άµεσης 

δηµοκρατίας και όλα τα υπόλοιπα πολιτικά συστήµατα που χρησιµοποιούν το όνοµά της δεν 

έχουν καµία σχέση µε αυτήν. H ιδέα ενός κράτους, δηλαδή ενός µηχανισµού διακριτού και 

χωρισµένου από την κοινωνία, από το σώµα των πολιτών, είναι αδιανόητη στην δηµοκρατία. 

∆ιότι ο µηχανισµός αυτός ως ανεξάρτητος από την κοινωνία ελέγχεται ευκόλως από 

οικονοµικές και πολιτικές οµάδες συµφερόντων (ελίτ), και συνεπώς ακρωτηριάζει και 

φαλκιδεύει την εξουσία του δήµου και τον δηµόσιο χώρο. Φυσικά υπάρχει ένας τεχνικο-

διοικητικός µηχανισµός  ο οποίος εκτελεί αποφάσεις (αστυνόµοι, φύλακες δηµοσίων κτηρίων 

και αρχείων, γραµµατείς), και αποτελείται από δούλους υπό την επίβλεψη πολιτών που 

ορίζονται µε κλήρο, ενώ δεν ασκεί καµία πολιτική εξουσία. Συνεπώς ο όρος «πόλις-κράτος» 

είναι αδόκιµος και δηµιουργεί συγχύσεις, εν τούτοις πολλοί συγγραφείς τον χρησιµοποιούν  

και δηµιουργούν παρεξηγήσεις, ενώ ουσιαστικώς η πόλις στρέφεται κατά της έννοιας του 

κράτους183. 

Στην αρχαία δηµοκρατία δεν υπάρχει η σηµερινή αντίληψη του κράτους το οποίο 

αντιτίθεται στο άτοµο δηµιουργώντας έτσι µιαν αντιπαλότητα. Στη δηµοκρατία δεν υπάρχει 

αυτή η αντιπαλότητα, διότι το άτοµο ανήκει σε µια κοινότητα αυτοδιοικούµενη, συµµετέχει 

στην πολιτική ζωή, στις πολιτικές αποφάσεις και στην άσκηση εξουσίας. ∆εν υφίσταται 

                                                 
182 Πλάτων Πρωταγόρας 322 δ.   
183 Τα παραδείγµατα είναι άπειρα γι αυτό αναφέρουµε ορισµένα από τις τελευταίες µελέτες: Γ. Βλάχος (1992),  
35-36, Aubenque (1993), 262. Wolff (1995), 129. Mossé (1996). O J. Aubonnet, στη µετάφρασή του των 
Πολιτικών, µεταφράζει ήδη από την πρώτη σελίδα την πόλιν ως état και συνεχίζει έτσι µέχρι τέλους. 
Προτιµότερος είναι ο όρος πόλις ή πόλις-πολιτεία. 
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δηλαδή η πολιτική αλλοτρίωση που είναι ο κανόνας στο σηµερινό κράτος Λεβιάθαν. Η 

δηµοκρατία είναι ασυµβίβαστη µε την ύπαρξη γραφειοκρατικών και ιεραρχικών µηχανισµών 

οι οποίοι νέµονται την εξουσία και κυριαρχούν απρόσωπα και ανεύθυνα επί της κοινωνίας. 

Τέτοιοι µηχανισµοί υπήρχαν στην Αίγυπτο, Βαβυλώνα, Περσία, Ασσυρία, Σουµερία, Κίνα 

στις ελληνιστικές µοναρχίες και στις αριστοκρατίες-ολιγαρχίες (Ρώµη). 

 

Η απελευθέρωση της σκέψης από µεταφυσικές, µυθικές και θρησκευτικές επιρροές 

επέφερε και την αποδέσµευση από τους «διογενείς» βασιλείς και τους «σοφούς» τυράννους, 

δηλαδή επέφερε την απαίτηση υπάρξεως νόµων αφ’ ενός, και την αποπροσωποποίηση της 

εξουσίας αφ’ ετέρου. Έπαψε η εξουσία να είναι ιδιοκτησία και προϊόν αυθαίρετης βούλησης 

ορισµένων προσώπων. Η δηµοκρατική αντίληψη για την εξουσία δεν εκφράζεται από τον 

Οτάνη του οὔτε γὰρ ἄρχειν οὔτε ἄρχεσθαι184 όπως λανθασµένα υποστηρίζει ο 

Ε.Τerray185, διότι αυτή η άποψη του Οτάνη αναφέρεται στην προσωπική του προτίµηση µετά 

την απόρριψη της δικής του πολιτικής προτάσεως περί δηµοκρατίας και µετά την υιοθέτηση 

από την πλειοψηφία των επτά Περσών της µοναρχίας ως πολιτειακής µορφής. Η άποψη αυτή 

εκφράζει την απολιτική ή την αναρχική  αντίληψη περί εξουσίας. Η δηµοκρατική αντίληψη 

αντιθέτως εκφράζεται από την άποψη του Οτάνη της προηγουµένης παραγράφου 80, όπου 

προτείνει την εξουσία του δήµου ως το καλύτερο πολίτευµα, όπου όλοι ἐν µέρει ἄρχειν καὶ 

ἄρχεσθαι: Ὀτάνης µὲν ἐκέλευε ἒς µέσον Πέρσησι καταθεῖναι τὰ πρήγµατα.(…) 

πάλω µὲν ἀρχὰς ἄρχει, ὑπεύθυνον δὲ ἀρχὴν ἔχει, βουλεύµατα δὲ πάντα ἔς το 

κοινὸν ἀναφέρει, το οποίο ανταποκρίνεται και στα σχετικά χωρία των Πολιτικών186. Αυτό 

συνιστά τη µεγάλη επινόηση των αρχαίων Ελλήνων και δη των δηµοκρατών: η εξουσία δεν 

ανήκει σε κανέναν, δεν είναι ιδιοκτησία κάποιου ή κάποιων, αλλά ανήκει σε όλους τους 

πολίτες. Η δηµοκρατική αυτή αντίληψη υπάρχει σε πολλά κείµενα. Χαρακτηριστικό δείγµα 

στην Αντιγόνη του Σοφοκλή187.  

                                                 
184Hρόδοτος 3, 83.  
185(1992), 174. Σε αυτό φαίνεται ότι ακολουθεί την άποψη της Arendt (1986), 52.  
186 6, 1317 β 15-17. τὸ µὴ ἄρχεσθαι, µάλιστα µὲν ὑπὸ µηδενός, εἰ δὲ µὴ κατὰ µέρος. Καὶ συµβάλλεται 
ταύτη πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὸ ἴσον. 
187 Στ.737-9: πόλις γὰρ οὐκ ἔσθ’ ἥτις ἀνδρὸς ἔσθ’ ἑνός- η πόλις δεν είναι εάν ανήκει σ’ έναν άνδρα. Βλ. 
επίσης Σοφοκλής Οιδίπους Τύραννος, στ. 57-9. Για να συναντήσουµε παρόµοιες αντιλήψεις θα πρέπει να 
περιµένουµε τους Νέους Χρόνους. Λ.χ. Σαίξπηρ, Κοριολανός Γ,1,198. Όταν οι Ρωµαίοι Συγκλητικοί ωρύονται 
πως η επανάσταση του λαού θα καταστρέψει την πολιτεία ,ο ∆ήµαρχος Σικίνιος τους άπαντα: «Και τι είναι η 
πολιτεία; δεν είναι ο λαός;». Και βεβαίως η αντίληψη αυτή υπάρχει στα φιλοσοφικά έργα των Νέων Χρόνων 
Locke, Montesquieu, Voltaire, Rousseau. 
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Η ιδέα που υποβαστάζει αυτή την αντίληψη, είναι αφ’ ενός η ισότητα και αφ’ ετέρου 

ότι η εξουσία φθείρει αυτόν που την ασκεί, υποδουλώνει δε και αλλοτριώνει αυτόν που την 

υφίσταται. Πρέπει συνεπώς να ασκείται από όλους,  πρέπει όλοι να εναλλάσσονται στην 

εξουσία δια της κληρώσεως, η οποία είναι το µόνο µέσον προς τούτο. Η εναλλαγή αυτή 

αποτρέπει να γίνει η εξουσία και οι αποφάσεις ιδιοκτησία κάποιας οµάδας, κάποιου κόµµατος 

ή κάποιας τάξεως και συνεπώς όργανο ιδιωτικών και κοµµατικών συµφερόντων. Αυτό έχει, 

επίσης, ως αποτέλεσµα να µην υπάρχει η αντίθεση µεταξύ διευθυνόντων και εκτελεστών, 

µεταξύ κυβερνώντων και υπηκόων188. Πράγµατι στη δηµοκρατία η ρητή εξουσία, που αφορά 

τις σηµαντικές και κρίσιµες αποφάσεις και την υλοποίησή τους, ανήκει στον δήµο, αποτελεί 

τον δηµόσιο χώρο, τον πραγµατικό δηµόσιο χώρο189.  

 

Το συλλογικό πνεύµα εκφράζει και διασώζει επίσης και τη δηµοκρατική ισότητα. 

∆ιότι υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει κάποια ισχυρή προσωπικότητα ή «ελίτ» και να 

επωφεληθεί, να εξέλθει του συνόλου και να επιβάλλει την επιρροή της και την εξουσία της. 

Για τον λόγο αυτόν ο δήµος θέσπισε ένα πλέγµα θεσµών και νόµων για την προστασία του 

δηµοσίου χώρου: διαρκή έλεγχο όλων ανεξαιρέτως των αρχόντων, δικαίωµα καταγγελιών από 

τον οποιονδήποτε πολίτη, µε αυστηρές ποινικές και πολιτικές κυρώσεις. Η αντίληψη αυτή 

φαίνεται σε αρκετά κείµενα, όπως λ.χ. στον Λυσία: «όποιος βλάπτει τα συµφέροντα της 

πόλεως ή καταχράται το δηµόσιο χρήµα ή δωροδοκεί, αυτός είναι ικανός να παραδώσει στους 

εχθρούς τα τείχη και τα πλοία, και να καταλύσει την δηµοκρατία για να εγκαθιδρύσει 

ολιγαρχία»190.  

 

                                                 
188 Η συλλογιστική αναπτύσσεται στο κεφάλαιο « Η ελευθερία» (Μέρος ΙΙ). 
189Αντιθέτως στα σηµερινά πολιτεύµατα, τα οποία αυτοχαρακτηρίζονται ως αντιπροσωπευτικές δηµοκρατίες, ο 
δηµόσιος χώρος δεν είναι πραγµατικά δηµόσιος αλλά έχει κατά µεγάλο µέρος ιδιωτικοποιηθεί, και αλλοτριωθεί 
από τους ολίγους. Πράγµατι οι σηµαντικές αποφάσεις που αφορούν σηµαντικά και ουσιώδη ζητήµατα 
λαµβάνονται από τους ολίγους τεχνοκράτες, γραφειοκράτες και κοµµατικά στελέχη, εν κρυπτώ και παραβύστω, 
στα παρασκήνια των κυβερνήσεων, των κοινοβουλίων και των κοµµατικών µηχανισµών. βλ MacIntyre (1981), 
129-130. Finley (1996), 146. Καστοριάδης (1997), Καβουλάκος (1994), 89-92. Τη διαφορά αυτή την είχε δει ο 
Rousseau όπως  φαίνεται, εκτός των άλλων, και  στην ένατη επιστολή από το Lettres ecrites de la montagne 
(1764)  που  απηύθυνε στους συµπολίτες του της Γενεύης: « Les anciens peuples ne sont plus un modèle pour les 
modernes; ils leur sont etrangers à tous les égars. Vous surtout , Génèvois, gardez votre place et n’allez point aux 
objets élevés qu’on creuse au-devant de vous. Vous n’etes ni Romains, ni Spartiates; vous n’etes pas meme 
Athéniens. Laissez la ces grands noms qui ne vous vont point. Vous etes des marchants, des artisans, des 
bourgeois toujours occupés de leurs interest privés». Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι κανένα από τα νεώτερα 
πολιτεύµατα από τον 19ο αιώνα και µετά, δεν υιοθέτησε την εκκλησία, τη συνέλευση του δήµου. Το 
αντιπροσωπευτικό σύστηµα δεν τη χρειάζεται διότι ακριβώς έχει τους ολίγους αντιπροσώπους. 
190 Λυσίας Κατά Εργοκλέους, 10-11. Ο ∆ηµόκριτος (DK Β252) τονίζει ότι άν η πόλις χαθεί έχει χαθεί το πάν. 
Την σπουδαιότητα της συλλογικής εγρήγορσης και ευθύνης για τη διατήρηση του δηµοσίου χώρου είχε συλλάβει 
ο Rousseau, οποίος έλεγε ότι από την στιγµή που κάποιος θα πει ότι δεν µε ενδιαφέρουν οι υποθέσεις της 
κοινότητας τότε µπορούµε να πούµε ότι η κοινότητα έχει χαθεί.   
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Η δηµοκρατία, στη διαρκή µέριµνά της για την ισότητα και την περιφρούρηση του 

δηµοσίου χώρου, είχε θεσπίσει, εκτός των άλλων, και το πολιτικό µέτρο του ὀστρακισµοῦ. 

Κάθε έτος γινόταν η συγκέντρωση του δήµου κατά την οποία έκαστος πολίτης προέβαινε 

στην αναγραφή του ονόµατος του πολιτικού, τον οποίο θεωρούσε επικίνδυνο για το 

πολίτευµα, πάνω σε όστρακο –  εξ ου και ο όρος ὀστρακισµὸς. Ο πολιτικός του οποίου το 

όνοµα συγκέντρωνε τον µεγαλύτερο αριθµό οστράκων εξορίζετο επί δέκα έτη από την 

πολιτεία, χωρίς άλλες κυρώσεις ή συνέπειες191. Ο οστρακισµός είναι νοµοθετηµένο µέτρο,  

συµµετέχουν και ψηφίζουν όλοι οι πολίτες και µάλιστα σε δύο φάσεις, δηλαδή επιβάλλεται µε 

την απόφαση της εκκλησίας που πρέπει να είναι εν απαρτία, ο δε οστρακισµένος διατηρεί την 

περιουσία του και πολλές φορές σε καταστάσεις κρίσιµες για την πόλιν ανακαλείται για να 

προσφέρει τις υπηρεσίες του σε αυτήν. 

Ο ὀστρακισµὸς είναι πολιτικό, και όχι ποινικό µέτρο, όπως σηµειώνει και o ίδιος ο 

Σταγειρίτης192, και στρέφεται κατά των φιλοδοξιών και των εξουσιαστικών τάσεων όσων 

είχαν αποκτήσει κάποια φήµη, διάκριση ή δύναµη στον δηµόσιο βίο, και απειλούσαν την 

οµαλή ζωή της πόλεως193.  

Επειδή στη δηµοκρατία όλοι είναι ίσοι και έκαστος θεωρεί τον εαυτό του ίσο προς 

τους άλλους, συνεπάγεται ότι είναι αδιανόητη η επιβολή κάποιας «χαρισµατικής 

προσωπικότητας» η κάποιας πολιτικής «ελίτ», ότι είναι ασυµβίβαστη µε τη δηµοκρατία η 

υπερβολική δύναµη και εξουσία οιουδήποτε πολιτικού ανδρός. Αξίζει να αναφέρουµε και την 

πολύ εύγλωττη µυθολογική εκδοχή: οι Αργοναύτες  εγκατέλειψαν τον Ηρακλή και δεν τον 

δέχθηκαν στην Αργώ διότι δεν ήταν ίσος µε τους άλλους, διότι υπερείχε πολύ στην δύναµη 

από το υπόλοιπο πλήρωµα (ὡς ὑπερβάλλοντα πολὺ τῶν πλωτήρων)194. Το µέτρο του 

ὀστρακισµοῦ συντελεί στο να   αποφευχθεί πάσα προσπάθεια καταστρατήγησης της 

πολιτικής ισότητας. ∆ηλαδή οι πολίτες της δηµοκρατίας αντιλαµβάνονται την κοινωνία τους 

ως ένα σύνολο ίσων πολιτών, από το οποίο ουδείς µπορεί να εξέλθει και να τους επιβληθεί ή 

να τους αντιπροσωπεύσει195. Η αντίληψη αυτή διασώζεται και σε λόγο του ∆ηµοσθένη, στον 

                                                 
191 3,1284α17-23: ∆ιὸ καὶ τίθενται τὸν ὀστρακισµὸν αἱ δηµοκρατούµεναι πόλεις, διὰ τὴν τοιαύτην 
αἰτίαν. αὖται γὰρ δὴ δοκοῦσι διώκειν τὴν ἰσότητα µάλιστα πάντων, ὥστε τοὺς δοκοῦντας ὑπερέχειν 
δυνάµει διὰ πλοῦτον ἢ πολυφιλίαν ἤ τινα ἄλλην πολιτικὴν ἰσχὺν ὠστράκιζον καί µεθίστασαν ἐκ τῆς 
πόλεως χρόνους ὡρισµένους…   
192 ἔχει τί δίκαιον πολιτικὸν ὁ λόγος ὁ περὶ τὸν ὀστρακισµόν  (3, 1284 β16).  
193 Ὁ γὰρ ὀστρακισµὸς τὴν αὐτὴν ἔχει δύναµιν τρόπον τινὰ τῷ κολούειν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ 
φυγαδεύειν. 3,1284α 36-37. 
194 3, 1284 α22-25. 
195 ∆ηµόκριτος Β252: ...µήτε ἰσχὺν ἑαυτῷ περιτιθεµένου παρὰ τὸ χρηστὸν τοῦ ξυνοῦ. 
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οποίο ο ρήτωρ θεωρεί δίκαιο τον οστρακισµό του Θεµιστοκλή, επειδή ο ιδιοφυής στρατηγός 

της νίκης της Σαλαµίνας, µείζω ἠξίου του δήµου φρονεὶν 196. Αυτό που, συν τοις άλλοις, 

επιτύγχανε ο οστρακισµός, ήταν  η παύση της στείρας και εν πολλοίς επικίνδυνης 

αντιπαραθέσεως µεταξύ δύο ισχυρών προσωπικοτήτων, µε την προσωρινή αποµάκρυνση του 

ενός εξ αυτών.  

Η θέσπιση του οστρακισµού ανάγεται από τον Αριστοτέλη στον Κλεισθένη και η αιτία 

για τη θέσπισή του ήταν ο φόβος για αυτόν που είχε αποκτήσει µεγάλη πολιτική δύναµη και 

εξουσία, µήπως σφετερισθεί την εξουσία και γίνει τύραννος, όπως είχε γίνει µε τον 

Πεισίστρατο, ο οποίος πριν καταλύσει την πολιτεία του Σόλωνος ήταν ανώτατος πολιτικός 

και στρατηγός197. To µέτρο του οστρακισµού είναι χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας µόνο 

(στις δηµοκρατικές Συρακούσες ήταν γνωστός µε το όνοµα πεταλισµός) και ουδέποτε 

εφαρµόσθηκε σε άλλα πολιτεύµατα αρχαία ή σύγχρονα198. Αλλά  και µετά την κατάργηση του 

οστρακισµού το υπόλοιπο θεσµικό πλαίσιο δεν επέτρεψε την ανάδυση ελίτ ηγετών και 

οµάδων,  oύτε ακόµα και µετά την ήττα στην  Χαιρώνεια. η δηµοκρατία διετήρησε την 

δύναµη και το σφρίγος της, όπως επισηµαίνει ο Ober199.    

Η απόκτηση πολιτικής δυνάµεως και εξουσίας, από τα άτοµα ή πολιτικές οµάδες και 

τα όργανα τους, οδηγεί πολλές φορές στην προσωπική κάρπωση της εξουσίας, και κατ’ 

επέκταση στην επιβολή µοναρχικού ή ολιγαρχικού καθεστώτος200. Χαρακτηριστική 

περίπτωση η ρωµαϊκή ολιγαρχική res publica, η οποία επέτρεψε τη συγκέντρωση δυνάµεως 

από µία σειρά πολιτικών ηγετών, από τον Μάριο ως τον Ιούλιο Καίσαρα, οι οποίοι ως ηγέτες 

του στρατεύµατος δεν υπέκειντο σε λαϊκό έλεγχο, µε τελικό αποτέλεσµα την κατάλυσή της 

και την εγκαθίδρυση της απολυταρχικής εξουσίας του αυτοκράτορος. Στους Νέους Χρόνους ο 

                                                 
196∆ηµοσθένης Κατ’ Αριστοκράτους, 198. 
197Αθηναίων Πολιτεία 22. 
198 Μόνο στην Γαλλία υπήρξε κάποια απόπειρα να εισαχθεί το 1802 αλλά απέτυχε. B. Constant (2000), 51. 
Σηµειωτέον ότι ο Αριστοτέλης αναφέρει ακόµα ένα παράδειγµα ὀστρακισµοῦ στο Αργος (5,1302 β18) χωρίς 
λεπτοµέρειες αλλά δεν αναφέρει τον πεταλισµό στις Συρακούσες, τον οποίο αναφέρει όµως ο ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης (11,87),  και λέει ότι σύντοµα εγκαταλείφθηκε.   
199 Ober (2003), 503. Ο οστρακισµός καταργήθηκε το 417 π. Χ. µετά τον ευτελισµό του από τους δύο ισχυρούς 
πολιτικούς της εποχής Αλκιβιάδη και Νικία, οι οποίοι κατάφεραν µε διάφορα παρασκηνιακά µέσα να 
οστρακισθεί ο ασήµαντος πολιτικώς, κατασκευαστής λυχνιών Υπέρβολος. Αν ο θεσµός δεν είχε φθαρεί ίσως 
τότε η έκβαση των γεγονότων της εποχής να ήταν διαφορετική και να µη συνέβαινε η καταστροφή της Σικελίας. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι η καταστρεπτική απόφαση για την σικελική εκστρατεία (ὁ δύσερως καὶ δύσποτµος 
ἔρως, κατά τον Πλούταρχο) ελήφθη µετά την αποτυχία και την κατάργηση του οστρακισµού. Η ὕβρις του 
φιλοδόξου και αλαζονικού απογόνου των Αλκµαιωνιδών δεν µπόρεσε να εµποδισθεί από την πόλιν. Αυτό 
δηλώνει τη σηµασία την οποία είχε, όταν λειτουργούσε ουσιαστικά, ο θεσµός. Οι συνέπειες υλικές, οικονοµικές, 
ψυχολογικές, ηθικές είναι τεράστιες για την πόλιν. 
200 5, 1302β 15-18. 
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οστρακισµός απωθείται ως «αυθαιρεσία» και «εξοργιστικά άδικος θεσµός» διότι το άτοµο 

«παρέµενε περισσότερο υποταγµένο στην υπεροχή του κοινωνικού σώµατος»201. 

  

 

Η κριτική 
 

Ο Πλάτων δεν ευνοεί τη δηµιουργία ενός πραγµατικά δηµοσίου χώρου, δεδοµένου ότι 

οι αποφάσεις λαµβάνονται από τους ολίγους επαΐοντες και η εξουσία ασκείται από αυτούς, 

εξορίζοντας τους ποιητές, τους σοφιστές και τους ρήτορες202. Ο Αριστοτέλης φαίνεται να 

ευνοεί έναν περιορισµένο δηµόσιο χώρο, από την στιγµή που υποστηρίζει την περιορισµένη 

συµµετοχή του δήµου στο δικάζειν, στην εκλογή και τον έλεγχο των αρχόντων. Ουσιαστικώς 

όµως ο δηµόσιος χώρος στην αριστοτελική πολιτεία είναι υπόθεση των ολίγων κατ’ αρετήν 

αρχόντων, από την στιγµή που αυτοί έχουν την ουσιαστική εξουσία για τις σηµαντικές 

αποφάσεις και την εκτέλεσή τους, καθώς και τη δηµιουργία των νόµων.  

Η άποψη του Αριστοτέλη περί εξουσίας είναι διαφορετική από τη δηµοκρατική, αφού 

αυτή δύναται να ανήκει στον έναν, στους ολίγους ή στους πολλούς, αρκεί  να ασκείται προς 

όφελος του συνόλου της πόλεως, προς το κοινό συµφέρον, οπότε τα αντίστοιχα πολιτεύµατα, 

(βασιλεία, αριστοκρατία, «πολιτεία»), τα χαρακτηρίζει ορθά , δηλαδή δίκαια. Αυτό σηµαίνει 

ότι η εξουσία είναι ένα όργανο στα χέρια ορισµένων που χρησιµοποιείται για κάποιον καλό 

σκοπό, το κοινῆ συµφέρον, την ευδαιµονία της πόλεως και των ατόµων. Είναι εµφανής η 

αριστοτελική εργαλειακή αντίληψη περί εξουσίας: υπάρχει το τέλος,   το κοινό συµφέρον και 

το  µέσον προς επίτευξη αυτού του σκοπού είναι  η εξουσία και η καλή άσκησή της. Συνεπώς 

υπάρχει  τεράστια διαφορά  από την έννοια της εξουσίας όπως ασκείται στην δηµοκρατία, 

κατά την οποία η εξουσία δεν είναι µόνο το µέσον για την πραγµατοποίηση ενός σκοπού αλλά 

ταυτοχρόνως έχει κεντρική σηµασία αν αυτή ασκείται άµεσα από τον ίδιο τον δήµο. 

 Εξάλλου, ο Αριστοτέλης είναι αντίθετος στον οστρακισµό όπως συνάγεται από 

διάφορα χωρία των Πολιτικών. Ένα από αυτά υποστηρίζει, την αριστοκρατική και µοναρχική 

αντίληψη περί υπερεχόντων ανδρών µε εξαιρετικές ικανότητες, οι οποίοι όχι µόνο δεν πρέπει 

να αποβάλλονται από την πολιτεία αλλά θα πρέπει να τους δοθεί η απόλυτη εξουσία, και να 

                                                 
201 Β. Constant (2000) 44, 52. 
202 Λανθασµένα ορισµένοι (Detienne [1994], 177) ακολουθούν τον Πλάτωνα σε αυτό το σηµείο και ταυτίζουν την 
πειθώ µε την απάτη. Ο Ισοκράτης είναι ίσως ο πρώτος που θέτει το πρόβληµα µιας µόνιµης και εξειδικευµένης 
γραφειοκρατίας για την διακυβέρνηση της πόλεως, βρίσκοντας αρνητικό το γεγονός ότι στην δηµοκρατία τα 
δηµόσια αξιώµατα έχουν µικρή διάρκεια και το ότι οι άρχοντες αλλάζουν συχνά και γρήγορα (Νικοκλής, 15-22). 
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θεωρούνται ανώτεροι, όπως οι θεοί σε σχέση µε τους ανθρώπους203. Ο Σταγειρίτης τοποθετεί 

επίσης στο ίδιο επίπεδο την τυραννίδα και τη δηµοκρατία, αποδίδοντας στη δεύτερη τις 

µεθόδους εξοντώσεως των πολιτικών αντιπάλων της πρώτης, δηλαδή βάζοντας στην ίδια 

µοίρα τον ὀστρακισµὸ των δηµοκρατικών πόλεων µε τις εκκαθαρίσεις των αντιφρονούντων 

που συµβαίνουν κατά κανόνα στις τυραννίδες204. Πιστεύει ότι κακώς επικρίνεται η τυραννίς 

και η µέθοδος του τυράννου της Κορίνθου Περιάνδρου, την οποία συνιστά στον τύραννο της 

Μιλήτου Θρασύβουλο (δεῖ τοὺς ὑπερέχοντας ἄνδρας ἀναιρεῖν), διότι το ίδιο πράττουν 

και οι ολιγαρχίες και οι δηµοκρατίες205. Όµως είναι εντελώς άλλο πράγµα ο δηµοκρατικός 

ὀστρακισµὸς και άλλο η εξόντωση (ηθική, πολιτική και κυρίως φυσική) των αντιπάλων στις 

τυραννίδες. Στις  ολιγαρχίες και  τυραννίδες αυτό που επιδιώκεται είναι η εξόντωση και 

εξάλειψη του πολιτικού αντιπάλου ως επικίνδυνου για την εξουσία του τυράννου ή των 

ολίγων, πράγµα που έγινε στις δύο ολιγαρχικες εκτροπές του 411 π.Χ. και 404 π.Χ. ∆ηλαδή 

επιδιώκεται η πολιτική ανισότητα εν αντιθέσει προς την δηµοκρατία, η οποία µε τον 

οστρακισµό στρέφεται κατά της ανισότητας και προστατεύει την ισότητα206. Στη  δηµοκρατία 

δεν πρόκειται περί εξοντώσεως των αντιπάλων αλλά περί προσωρινής αποµακρύνσεως για 

λίγα έτη εκείνου που θεωρείται ως απειλή για την ισότητα των πολιτών, του θεωρουµένου ως 

ικανού και επικίνδυνου για εγκαθίδρυση προσωπικής εξουσίας, όπως τονίσθηκε πιο πάνω.  

Απ’ ό,τι φαίνεται σκοπός του φιλοσόφου είναι να δικαιολογήσει την εξόντωση των 

αντιπάλων από τις ὀρθές πολιτείες, αφού αυτές υποτίθεται ότι αποβλέπουν στο κοινό καλό 

και στο κοινό συµφέρον (τὸ κοινὸν ἀγαθὸν ἐπισκοποῦσαι), και προς τούτο διατυπώνει µία 

µεθοδολογική αρχή  που βασίζεται στην αρχή της συµµετρίας που συναντάται στις τέχνες και 

επιστήµες (ζωγραφική, µουσική, ναυπηγική). Η αρχή αυτή συνοψίζεται στο ότι πρέπει να 

υπάρχει συµµετρία µεταξύ του µέρους και του όλου, ότι το µέρος δεν πρέπει να υπερέχει του 

όλου207. Αυτό ενισχύεται από το γεγονός ότι ο φιλόσοφος αναφέρει την εφαρµογή ενός 

                                                 
203 3, 1284α 3-17. και 3, 1284β 25-34 . Τα χωρία αυτά έχουν σχολιασθεί στο κεφάλαιο «Η αριθµητική ισότητα» 
(Μέρος ΙΙ). Βλ. επίσης  κεφάλαιο « Ο Αριστοτέλης και η βασιλεία» (Μέρος ΙΙΙ) 
204 3,1284 β23-25. 
205 3, 1284α 26-36: ∆ιὸ καὶ τοὺς ψέγοντας τὴν τυραννίδα καὶ τὴν Περιάνδρου Θρασυβούλω συµβουλίαν 
οὐχ ἁπλῶς οἰητέον ὀρθῶς ἐπιτιµᾶν…Τοῦτο γὰρ οὐ µόνον συµφέρει τοῖς τυράννοις, οὐδὲ µόνον οἱ 
τύραννοι ποιοῦσιν, ἀλλ’ ὁµοίως ἔχει καὶ περὶ τὰς ὀλιγαρχίας καὶ τὰς δηµοκρατίας.  
206 Όλες οι εξουσίες δεν εφείσθησαν µεθόδων για την εξαφάνιση των αντιπάλων και των επιβουλευόντων την 
εξουσία του µονάρχη ή του εκάστοτε ισχυρού (βλ. Πλάτων Πολιτικός, 293 δ και Νόµοι, 5, 735 δ. Α. Dies [1947, 
lxxxviii). Η ιστορία διαθέτει άφθονα παραδείγµατα από αρχαιοτάτων χρόνων µέχρι τις σηµερινές δικτατορίες ( 
στρατιωτικές, κοµµουνιστικές, κ.λπ.). 
207 3,1284 β7-13. 3,1288 α26-27. πρβ. 5,1308 β10-16. Για την χρήση αυτής της αρχής σε άλλους τοµείς βλ. 
Καλογεράκος (1999), 166. Με τον Καλογεράκο διαφωνούµε σε ένα σηµείο, στο ότι θεωρεί ότι ο ὀστρακισµὸς 
υπήρχε και στις άλλες, εκτός της δηµοκρατικής, πολιτείες. Ο ὀστρακισµὸς απ’ ό,τι µαρτυρούν οι πήγες είναι 
ίδιον των δηµοκρατικών πολιτειών (Glotz [1981],182-185. Σακελλαρίου [1999], 559,580). Ο Αριστοτέλης 
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τέτοιου µέτρου και στις σχέσεις ανάµεσα σε πόλεις, όπου βεβαίως δεν υπάρχει οστρακισµός, 

αλλά οι ισχυρές πόλεις επιβάλλουν την εξόντωση των ασθενεστέρων ή των υποτακτικών 

πόλεων. Τα ιστορικά παραδείγµατα που αναφέρει είναι η συµπεριφορά των Αθηναίων έναντι 

των Σαµίων, των Χίων και των Μυτιληναίων, όπως  και η ταπείνωση των Μήδων και των 

Βαβυλωνίων από τον βασιλέα των Περσών208.      

O Aριστοτέλης τελειώνει την εξέταση του οστρακισµού µε την αρνητική διαπίστωση 

ότι αυτός δεν λειτούργησε προς το συµφέρον της πολιτείας αλλά για τα προσωπικά 

συµφέροντα και τα συµφέροντα των παρατάξεων, χωρίς να επιχειρηµατολογεί και να 

παραθέτει παραδείγµατα209. Αξίζει να σηµειωθεί ότι τέσσερις αιώνες µετά ο φιλοολιγαρχικός 

Πλούταρχος χαρακτηρίζει τον οστρακισµό ως ένδειξη αγνωµοσύνης και φθόνου προς τους 

υπερέχοντες210.  

 

Την αντίληψη του φιλόσοφου για τον δηµόσιο χώρο µπορούµε να την προσεγγίσουµε 

απο µια άλλη οπτική: το ζήτηµα της προτεραιότητας ή µη του πολιτικού βίου, εν σχέσει προς 

τον θεωρητικό επιστηµονικό βίο που βασίζεται στον νοῦν,  στη σοφίαν και στην ἐπιστήµην. 

Το ζήτηµα αυτό  έχει τεθεί από τον ίδιο τον Αριστοτέλη211. Το ζήτηµα τώρα εαν ο 

Αριστοτέλης είναι υπέρ του ενος από τους δύο βίους έχει τεθεί από τον Jaeger, ο οποίος 

θεωρεί ότι ο Σταγειρίτης δίνει την προτεραιότητα στον πρακτικό πολιτικό βίο µε 

προεξάρχουσα αρετή τη φρόνησιν212. 

                                                                                                                                                      
άλλωστε είναι πολύ προσεκτικός στην σχετική συζήτηση, αφού ουδέποτε αναφέρει ρητώς ότι οι άλλες πολιτείες 
είχαν τον οστρακισµό. Αναφέρει απλώς ότι στις άλλες πολιτείες εκβάλλεται ο υπερέχων   (ἀναιρεῖν, κολούειν, 
φυγαδεύειν) και όχι ότι οστρακίζεται. Τον οστρακισµό αναφέρει ρητώς µόνο για τις δηµοκρατούµενες πόλεις 
(3,1284 α17-18: διὸ καὶ τίθενται τὸν ὀστρακισµὸν αἱ δηµοκρατούµεναι πόλεις).    
208 3,1284 α39-β1. 
209 3, 1284β 21-22.  
210 Πλούταρχος Θεµιστοκλής 22: κόλασις γὰρ οὒκ ἦν ὁ ἐξοστρακισµός ἀλλὰ παραµυθία φθόνου καὶ 
κουφισµός ἡδοµένου τῷ ταπεινοῦν τοὺς ὑπερέχοντας καὶ τὴν δυσµένειαν εἰς ταύτην τὴν ἀτιµίαν 
ἀποπνέοντος. Παρόµοια αντίληψη εκφράζουν και σύγχρονοι, όπως ο Α. Βλάχος (Το Βήµα, 24-12-72, σ. 7) 
οµιλεί περί αλαζονείας, προκλήσεως και αυθαδείας και βάζει στο ίδιο επίπεδο τον οστρακισµό και τις 
µηχανορραφίες, τις µικρότητες και τις συνοµωσίες κατά του Καποδίστρια, Τρικούπη, Βενιζέλου, αποδίδοντας 
όλα αυτά στην αιώνια ελληνική νοοτροπία. Πρόκειται βεβαίως περί παρεξηγήσεως και συγχύσεως των 
ιστορικών γεγονότων και πολιτικών αντιλήψεων. 
211 Το ζήτηµα τίθεται σε διάφορα σηµεία: 7, 1324α 15-17: πότερος αἱρετώτερος βίος, ὁ διὰ τοῦ 
συµπολιτεύεσθαι καὶ κοινωνεῖν πόλεως ἢ µᾶλλον ὁ ξενικὸς καὶ τῆς πολιτικῆς κοινωνίας 
ἀπολελυµένος; Επίσης 7, 1324α 26-29: πότερον ὁ πολιτικὸς καὶ πρακτικὸς βίος αἱρετὸς ἢ µᾶλλον ὁ 
πάντων τῶν ἐκτός ἀπολελυµένος, οἷον θεωρητικός τις, ὅν µόνον τινὲς φάσιν εἶναι φιλόσοφον;  Βλ. και 
συνέχεια 7, 1324α 29-1325β 32.  Ο Kullmann (1996), 60 λέει ότι τα Πολιτικά και τα Ηθικά Νικοµάχεια δεν 
διακρίνουν µεταξύ µιας δραστηριότητας της ψυχής προσανατολισµένης προς την ηθικοπολιτική πράξη και µιας 
δραστηριότητας της ψυχής προσανατολισµένης προς τη γνώση, τη θεωρία.  Αυτό µάλλον δεν είναι σωστό αφού 
σαφώς γίνεται αυτή η διάκριση και στα Ηθικά Νικοµάχεια (2,1103 β26-31) και στα Πολιτικά (7, 1325 α40 και 7, 
1325 β25). 
212 Jaeger (1972). 
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Ο Aubenque αποδεικνύει ότι  δεν υπάρχει καµµιά προτεραιότητα του πολιτικού βίου 

στον Αριστοτέλη ούτε επίσης κάποιο ιδεώδες της φρονήσεως, ανατρέποντας έτσι την άποψη  

του Jaeger και των επιγόνων του213. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να είναι σωστή, διότι ο 

Αριστοτέλης είναι σαφής όταν λέει ότι ο άνθρωπος δεν είναι το άριστον των όντων, και 

συνεπώς ούτε η πολιτική ούτε η φρόνησις είναι τα σπουδαιότερα πράγµατα . Τα άριστα των 

όντων είναι τα άστρα, τα οποία θεωρούνται θεία, και είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά  

εννοούνται στο χωρίο που ο Αριστοτέλης επιχειρεί να δείξει ότι η φρόνησις δεν είναι η 

ανώτερη γνώση και αρετή αφού ο άνθρωπος δεν είναι το ανώτερο, το άριστο όν214. Σε αυτό 

συνηγορεί και η περίφηµη φράση των Ηθικών Νικοµαχείων για τo ἐνδέχεται 

ἀθανατίζειν215, η οποία απηχεί το πλατωνικό ὁµοίωσιν θεῶ κατὰ τὸ δυνατὸν216. ∆ηλαδή 

η αξιολογία του δεν είναι ανθρωποκεντρική, αλλά προσανατολισµένη πρωτίστως προς τα 

αίδια στοιχεία του κόσµου. Ο νους χαρακτηρίζεται ως το άριστον  και θειότατον στοιχείο του 

ανθρώπου, και ο βίος ο σύµφωνος µε αυτόν είναι ο θειότατος και ευδαιµονέστατος, είναι ο 

θεωρητικός βίος των ολίγων εκλεκτών, ο οποίος είναι ανώτερος από τον πρακτικό βίο των 

                                                 
213 Aubenque (1986), 19: «A aucun moment de la carrière d’ Aristote on ne peut parler chez lui d’ idéal de la 
prudence, ni meme d’ un primat de la vie politique».   
214Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1141α 20 κεξ. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1141α 34-β3: εἰ δ΄ ὅτι βέλτιστον 
ἄνθρωπος τῶν ἄλλων ζῴων , οὐδὲν διαφέρει. καὶ γὰρ ἀνθρώπου ἄλλα πολὺ θειότερα τὴν φύσιν, οἷον 
φανερώτατά γε ἐξ ὧν ὁ κόσµος συνέστηκεν. Ἐκ δὴ τῶν εἰρηµένων δῆλον ὅτι σοφία ἐστὶ καὶ ἐπιστήµη 
καὶ νοῦς τῶν τιµιωτέρων τῇ φύσει. Πρβλ. Πλωτίνου Εννεάδες ΙΙ, 9.8.  Στο Περί ουρανού (2,291 α23) οι 
αστερισµοί δεν έχουν ψυχή ενώ στο (2,292 α20κεξ.) µετέχουν πράξεως και ζωής. Για την έννοια του θείου στον 
Αριστοτέλη και τη θέση του στη φιλοσοφία και τη θεολογία του βλ.  Aubenque (1990), ΙIe partie, ch. I, 1, όπου 
προσπαθεί να αποδείξει ότι η θρησκεία του Αριστοτέλη είναι η αστρική θρησκεία και χαρακτηρίζει όλη την 
θεολογία του. Η αστρική θρησκεία έχει την καταγωγή της στους πλατωνικούς Νόµους και δη στην Επινοµίδα, 
αλλά στην αριστοτελική εκδοχή της είναι απαλλαγµένη από τις µυστικιστικές πλευρές της.  Βλ. και Αubenque 
(1986), 19. Βλ. για το θείον και Ηθικά Νικοµάχεια 7,1154 β26-28. Πολιτικά 7,1325 β28-30. Μετά τα φυσικά Λ 
1074 β33.    
215Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177β 31-34: εἰ δὴ θεῖον ὁ νοῦς πρός τὸν ἄνθρωπον, καὶ ὁ κατὰ τοῦτον βίος 
θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον. οὐ χρή δὲ κατὰ τοὺς παραινοῦντας ἀνθρώπινα φρονεῖν ἄνθρωπον 
ὄντα οὐδὲ θνητὰ τὸν θνητόν, ἀλλ’ ἐφ’ ὅσον ἐνδέχεται ἀθανατίζειν καὶ πάντα ποιεῖν πρὸς τὸ ζῆν κατὰ 
τὸ κράτιστον τῶν ἐν αὐτῷ.  Πρβλ 7, 1334 α30-31. Στο χωρίο αυτό ο φιλόσοφος φαίνεται να απαντάει σε 
όλους αυτούς που συνιστούσαν προσαρµογή στη θνητή φύση του ανθρώπου, όπως οι σοφιστές, ο Πίνδαρος 
(Ισθµιακός 5.16: θνατὰ θνατοῖσι πρέπει). Αν και η αθανασία για τον Αριστοτέλη ανήκει στα αδύνατα να 
πραγµατοποιηθούν (Ηθικά Νικοµάχεια 3,1111 β22-23), εν τούτοις ο πραγµατισµός των Ηθικών Νικοµαχείων 
διακόπτεται στο τελευταίο βιβλίο, στο οποίο γίνεται λόγος για τον θεωρητικό βίο, τον νου και το θείον (Hθικά 
Νικοµάχεια 10, 1177 α-1179 β), πράγµα που επιτρέπει την εξάρτηση της ηθικής από τη µεταφυσική. Βλ.  
Ehrenberg (1947), 61. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177 α 25-28: Ἡδίστη δὲ τῶν κατ’ ἀρετὴν ἐνεργειῶν ἡ 
κατὰ τὴν σοφίαν ὁµολογουµένως ἐστίν. δοκεῖ γοῦν ἡ φιλοσοφία θαυµαστὰς ἡδονὰς ἔχειν 
καθαρειότητι καὶ τῷ βεβαίῳ…. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177β 19-23: ἡ δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεια σπουδῆ 
τε διαφέρειν δοκεῖ θεωρητικὴ οὖσα, καὶ παρ’ αὐτὴν οὐδενὸς ἐφίεσθαι τέλους, καὶ ἔχειν τὴν ἡδονὴν 
οἰκείαν (αὕτη δὲ συναύξει τὴν ἐνέργειαν), καὶ τὸ αὔταρκες δὴ καὶ σχολαστικόν καὶ ἄτρυτον ὡς 
ἀνθρώπῳ, καὶ ὅσα ἄλλα τῷ µακαρίῳ ἀπονέµεται.  
216 Πλάτων Θεαίτητος 176 β. Πρβλ. επίσης  Ηθικά Ευδήµεια 1248 α26: ὥσπερ ἐν τῷ ὅλῳ θεός, καὶ πᾶν 
ἐκείνῳ. κινεῖ γάρ πως πάντα τὸ ἐν ἡµῖν θεῖον. Και 1249 β20: τὸν θεὸν θεραπεύειν καὶ θεωρεῖν.   
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πολλών. Το δηλώνει σαφέστατα ο Σταγειρίτης ότι ο πρακτικός βίος είναι αξιολογικώς 

δεύτερος καθότι ανθρώπινος. ενώ αντιθέτως ο θεωρητικός είναι θείος, και ως γνωστόν οι θεοί 

δεν ασχολούνται µε την πολιτική γιατί δεν την έχουν ανάγκη217. Η σοφία είναι άλλωστε 

ανώτερη αρετή από την φρόνησιν218. 

Στην αρχή των Ηθικών Νικοµαχείων ο Αριστοτέλης αποκλείει ότι το ἀγαθὸν και η 

εὐδαιµονία έγκειται στον ἀπολαυστικὸν και τον πολιτικόν βίον219 και τάσσεται σαφώς στο 

τελευταίο βιβλίο υπέρ του θεωρητικού βίου,220 ο οποίος είναι ο µόνος που επιτρέπει να 

πραγµατοποιηθεί το τέλος του ανθρώπου που είναι ο λόγος και ο νούς221 και προσφέρει  τη 

µέγιστη και τέλεια ευδαιµονία222. Αναφέρουµε ένα χαρακτηριστικο χωρίο: «το ότι η 

ευδαιµονία συνίσταται στη θεωρητική ενέργεια συµφωνεί µε την αλήθεια.διότι η θεωρητική 

είναι η κρατίστη ενέργεια (αφού και ο νούς είναι το κράτιστο εντός µας και ασχολείται µε τα 

                                                 
217Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1178α 9κε: τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ φύσει κράτιστον καὶ ἥδιστόν ἐστιν 
ἑκάστῳ. καὶ τῷ ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος, εἴπερ τοῦτο µάλιστα ἄνθρωπος. οὗτος ἄρα καὶ 
εὐδαινονέστατος. ∆ευτέρως δ’ ὁ κατὰ τὴν ἄλλην ἀρετήν. αἱ γὰρ κατὰ ταύτην ἐνέργειαι ἀνθρωπικαὶ. 
Το «ανθρωπικό» τονίζεται ούκ  ολίγες φορές. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1178 α16, 23. 1179 β9. 10,1177 
β4κεξ. 10,1179 α6κεξ και 1,1253 α4 και α27κεξ. και 10,1178 β12-18 όπου αναφέρει ότι οι θεοί δεν είναι δυνατόν 
να έχουν αρετές όπως τη δικαιοσύνη, την ανδρεία, τη σωφροσύνη, δεδοµένου ότι η ενέργεια των θεών δεν είναι 
πρακτική αλλά θεωρητική. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 7, 1145 α25-27. Ηθικά  Μεγάλα 1200 β14-15.   
218 Ηθικά Νικοµάχεια 7,1141 α20-34. 1143 β34. 1145 α7. Στο πνεύµα αυτό κινούνται τα περισσότερα έργα του 
φιλοσόφου: Ηθικά  Νικοµάχεια  10, κεφ.7-9. Προτρεπτικός απ. 6,7,10c,11,15 Ross. Και Hθικά Ευδήµεια  1214 
α30. 1215 α34-β14. 1249 β7-25. Πολιτικά 7,1325 β16-23. Στο τελευταίο χωρίο γίνεται η διάκριση   σε 
εξωτερικές και εσωτερικές πράξεις µε αξιολογική προτεραιότητα των τελευταίων. Πρβλ. Περί Ψυχής 3, 429 α18, 
25 όπου ο νοῦς, ως το µέρος της ψυχής µε το οποίο αυτή γνωρίζει, φρονεί, διανοείται και πιστεύει, είναι 
χωριστός από το σώµα.  
219 Ηθικά  Νικοµάχεια 1, 1095β 15 κεξ. επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177β 16-18. Η διάκριση σε 
ἀπολαυστικό, πολιτικό, θεωρητικὸ βὶο  (Ηθικά Νικοµάχεια 1095 β14κεξ.) αντιστοιχεί στην πλατωνική 
διάκριση: φιλοκερδές, φιλόνικον, φιλόσοφον (Πλάτων Πολιτεία 9, 581 γ). 
220Ηθικά Νικοµάχεια 10,1177β 16-21: εἰ δὲ τῶν µὲν κατὰ τὰς ἀρετὰς πράξεων αἱ πολιτικαὶ καὶ 
πολεµικαὶ κάλλει καὶ µεγέθει προέχουσιν, αὗται δ’ ἄσχολοι καὶ τέλους τινὸς ἐφίενται καὶ οὐ 
δι’αὑτὰς αἱρεταὶ εἰσίν, ἡ δὲ τοῦ νοῦ ἐνέργεια σπουδῆ τε διαφέρειν δοκεῖ  θεωρητικὴ οὖσα ,καὶ παρ’ 
αὐτὴν οὐδενὸς ἐφίεσθαι τέλους, καὶ ἔχειν τὴν ἡδονὴν οἰκείαν (αὕτη δὲ συναύξει  τὴν ἐνέργειαν), καὶ 
τὸ αὔταρκες δὴ καὶ σχολαστικόν ὡς ἀνθρώπω…ὁ δὲ τοιοῦτος ἂν εἴη βίος κρείττων ἢ κατ’ ἄνθρωπον. 
Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 10,1177β 26 –α8). 
221 7, 1334β 15: ὁ δὲ λόγος ἠµῖν καὶ ὁ νοῦς της φύσεως τέλος. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 6,1143 β1: καὶ γὰρ 
τῶν πρώτων ὅρων καὶ τῶν ἐσχάτων νοῦς ἔστι καὶ οὐ λόγος. Πρέπει να σηµειώσουµε µία διαφορά του 
Αριστοτέλη από άλλους στοχαστές όπως τον ∆ηµόκριτο, τους Προσωκρατικούς και τους ιπποκρατικούς, οι 
οποίοι θεωρούσαν τον εγκέφαλο ως έδρα της διανοίας, των παθών και της ψυχής, ενώ ο Αριστοτέλης θεωρούσε 
ως έδρα  τους την καρδιά - η αποψή του δε αυτή επεκράτησε µέχρι και  τον Μεσαίωνα (Βλ. R.A.Gauthier [1970],  
26*). 
222ὁ σοφὸς µάλιστ’ εὐδαίµων  ( Ηθικά Νικοµάχεια 10,1179α 32). ἡ τελεία δὴ εὐδαιµονία αὕτη ἂν εἴη 
ἀνθρώπου, λαβοῦσα µῆκος βίου τέλειον. οὐδὲν γὰρ ἀτελὲς ἔστι τῶν τῆς εὐδαιµονίας (Ηθικά 
Νικοµάχεια 10, 1177β 24-26). Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 10,1177 α12 επ. όπου εξαίρεται η σοφία ως η κορύφωση 
της ευδαιµονίας. Και Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1178 α6-8.  Αυτές οι απόψεις απηχούν τις αντίστοιχες απόψεις του 
φιλοσόφου κατά την πρώιµη περίοδό του. Σύµφωνα µε τον  Jaeger ο Αριστοτέλης κατά την περίοδο αυτή 
διακατέχεται απο έναν πεσσιµισµό για τον επίγειο και τα πρόσκαιρα αγαθά και στρέφεται προς µια απάρνηση 
αυτών των αγαθών  προς όφελος ενός υψηλότερου και γνησιότερου αγαθού (βλ. Προτρεπτικός, Β110 . Düring, 
198).  
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κράτιστα από αυτά που µπορούµε να γνωρίσουµε). Επί πλέον αυτή η ενέργεια είναι η 

περισσσότερο συνεχής, διότι δυνάµεθα να θεωρούµε συνεχώς παρά να πράττουµε συνεχώς 

οτιδήποτε»223.  Προς τον σκοπό αυτόν επιστρατεύει και τον θεό, που είναι παρών και στα 

Πολιτικά. τον χρησιµοποιεί δε αφ’ενός  για να διακρίνει την ανώτερη έκφραση και διάσταση 

του ανθρώπου (την έκφραση που τον πλησιάζει προς τον θεό224), και αφ’ετέρου  για να 

αιτιολογήσει (και να δικαιολογήσει) την τάξη που επικρατεί στον κόσµο, και κατ’ 

αντανάκλαση στον πολιτικό χώρο225.  

∆ηλαδή η ευδαιµονία του ανθρώπου δεν πραγµατοποιείται δια της πολιτικής αλλά 

άνευ αυτής. συνεπώς αυτό που λέει ο Fr. Wοlff, ότι για τον Αριστοτέλη «µόνο µέσα στην 

πόλη και µε την βοήθεια της πόλεως πραγµατοποιούµε ως άνθρωποι την ίδια τη φύση µας» 

είναι λάθος226. Η µάλλον είναι εν µέρει σωστό διότι για τον Αριστοτέλη, η τέλεια ευδαιµονία, 

αν και  προϋποθέτει ορισµένα υλικά εξωτερικά αγαθά και αρετές227, δεν πραγµατοποιείται δια  

του πρακτικού και του πολιτικού βίου, αλλά δια του θεωρητικού, δια των καθαρών 

                                                 
223 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1197 α18-23. Πρβλ. Μετά τα φυσικά Α,982 β26: ἀλλ’ ὥσπερ ἄνθρωπος φαµέν, 
ἐλεύθερος ὁ αὑτοῦ ἕνεκα καὶ µὴ ἄλλου ὤν, οὕτω καὶ αὐτὴν (τὴν θεωρητικὴν φρόνησιν) ὡς µόνην 
οὖσαν ἐλευθέραν τῶν ἐπιστηµῶν, µόνη γὰρ αὕτη αὐτῆς ἕνεκεν ἐστί. Ο θεωρητικός βίος είναι ο πλέον 
αυτάρκης (τὰς αὐτοτελεῖς καὶ τὰς αὐτῶν ἕνεκεν θεωρίας καὶ διανοήσεις (7, 1325β 20). Και  Ηθικά 
Νικοµάχεια 10,1177β1: βέλτιον δ’ ἴσως συνεργοὺς ἔχων, ἀλλ’ ὅµως αὐταρκέστατος. Επίσης Ηθικά 
Νικοµάχεια 10,1177 α28: ἥ τε λεγοµένη αὐτάρκεια περὶ τὴν θεωρητικὴν µάλιστ’ ἂν εἴη).  Υπάρχει εδώ 
µία ανακολουθία εν σχέσει µε αυτά τα οποία υποστηρίζει στα Πολιτικά περί ολοκληρώσεως του ανθρώπου εντός 
της πόλεως, άνευ της οποίας αυτός δεν µπορεί  να υπάρξει, αφού σαφώς δηλώνεται ότι ο άνθρωπος είναι  ζώον 
πολιτικόν. Η αντίφαση αυτή ανάµεσα στον ορισµό του ανθρώπου ως ζώου πολιτικού και στο προνόµιο του 
σοφού να είναι αυταρκέστατος οδηγεί τον Σταγειρίτη σε µία παράδοξη απορία, στο εάν ο ευδαίµων (σοφός) έχει 
ανάγκη από φίλους (Ηθικά Νικοµάχεια 9, 1169β2 και 10, 1177 α34). 
224 7,1323β21-23:  Ὅτι µὲν οὖν ἑκάστω τῆς εὐδαιµονίας ἐπιβάλλει τοσοῦτον ὅσον περ ἀρετῆς καὶ 
φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν ταύτας, ἔστω συνωµολογηµένον ἠµῖν, µάρτυρι τῷ θεῷ χρωµένοις, ὃς  
εὐδαίµων µὲν  ἔστι καὶ µακάριος, δι’ οὐθὲν δὲ τῶν ἐξωτερικῶν ἀγαθῶν, ἀλλὰ δι’ αὐτὸν αὑτὸς καὶ τῷ 
ποιὸς τὶς εἶναι τὴν φύσιν.  Πρβλ. 7,1325 β24-30.  
225  7,1326 α29-33: Ὁ τὲ γὰρ νόµος τάξις τις ἔστι, καὶ τὴν εὐνοµίαν ἀναγκαῖον εὐταξίαν εἶναι, ὁ δὲ 
ὑπερβάλλων ἀριθµὸς οὐ δύναται µετέχειν τάξεως. θείας γὰρ δὴ τοῦτο δυνάµεως ἔργον, ἥτις καί 
τόδε συνέχει τό πᾶν. Το θείον, η λατρεία του  και γενικώς το θρησκευτικό ζήτηµα κατέχει άλλωστε σηµαντική 
θέση στην πολιτική σκέψη του φιλοσόφου, αφού αποτελεί κύρια φροντίδα του όταν εξετάζει τις  υποχρεώσεις 
και τα αξιώµατα της πόλεως στο βιβλίο 6 (6,1322 β19-29). Το θείον προτάσσεται πριν από τα πολεµικά και τα 
οικονοµικά στην ανακεφαλαίωσή τους ευθύς αµέσως (6, 1322 β30-32).  Επίσης στο 7,1328 β12-13, αναφέρει 
την περί το θείον επιµέλειαν ως πέµπτο στοιχείο, από έξι συνολικά στοιχεία τα οποία θεωρεί βασικά για την 
ύπαρξη της πόλεως (ὧν ἄνευ πόλις οὐκ ἂν εἴη). Τα στοιχεία αυτά είναι 1. τροφή, 2. τέχναι, 3. ὅπλα, 4. 
χρήµατα, 5. περὶ τὸ θεῖον ἐπιµέλεια καὶ 6. κρίσις περὶ τῶν συµφερόντων καὶ τῶν δικαίων τῶν πρὸς 
ἀλλήλους. 
226 Wolff (1995), 25. Η ίδια αντίρρηση ισχύει και για την  Μ. Nussbaum (1986), 237, που πιστεύει ότι  ο 
Αριστοτέλης διαχωρίζει τη θέση του από τον Πλάτωνα  – ο οποίος αναζητεί τη φρόνησιν και την ευδαιµονία 
πέραν του πραγµατικού κόσµου, πέραν των υπαρχόντων ανθρωπίνων κοινωνιών. Πιστεύει επίσης η Nussbaum 
ότι η θέση του Αριστοτέλη εµµέσως  συνιστά κριτική του πλατωνισµού και του πλατωνικού τρόπου του 
φιλοσοφείν. Η διαφοροποίηση του Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα έγκειται στο γεγονός ότι δεν εµπλέκει τους 
φιλοσόφους στην πολιτική, δεν τους αναθέτει ηγεµονικό πολιτικό ρόλο, όπως ο Πλάτων, αλλά τους 
«αποµονώνει» στον ιδιαίτερο θεωρητικό χώρο τους.  
227 Ηθικά  Νικοµάχεια 10, 1178 32-34.  
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διανοητικών και θεωρητικών σκέψεων. Φυσικά ο βίος αυτός είναι εφικτός απο ολίγους, απο 

µια αριστοκρατία του πνεύµατος, πράγµα που είναι εµφανές και στα Πολιτικά (7, 1325 β14-

30). Υπ’αυτή την έννοια ο Σταγειρίτης αντιστρέφει τη δηµοκρατική και σοφιστική αντίληψη 

περί του πράττειν,  αντίληψη άλλωστε που συνιστά και την ιστορική πραγµατικότητα, στην 

οποία ισχύουν τα πρωτεία του πρακτικού βίου έναντι του θεωρητικού228. Συνεπώς δεν υπάρχει 

καµία προτεραιότητα του πολιτικού βίου στον Αριστοτέλη ούτε επίσης κάποιο ιδεώδες της 

φρονήσεως,  αλλά αντιθέτως είναι ο προάγγελος της ηθικής αναδίπλωσης του ατόµου στον 

εαυτό του και της «εσωτερικής σωτηρίας» των ελληνιστικών χρόνων, όπως εύστοχα τονίζει ο 

Aubenque229. 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                 
228 Καστοριάδης (1981), 108: «ο ιστορικός κόσµος είναι ο κόσµος του ανθρωπίνου πράττειν». (Επίσης σ.112): 
«το πράττειν συνιστά το ανθρώπινο σύµπαν, του οποίου η θεωρία αποτελεί τµήµα...η θεωρία ως τέτοια είναι ένα 
ειδικό πράττειν, αναδύεται όταν η στιγµή της διαύγασης γίνεται πρόταγµα δι’ εαυτό. Με αυτήν την έννοια 
µπορούµε να πούµε ότι υπάρχει πραγµατικά ‘πρωτείο του πρακτικού νου’. Μπορούµε να συλλάβουµε, και 
υπήρξε επι χιλιετηρίδες, µια ανθρωπότητα χωρίς θεωρία. Ανθρωπότητα όµως χωρίς πράττειν δεν µπορεί να 
υπάρξει».   
229 Aubenque (1986), 19: «…Aristote n’ est pas plus le precurseur de la vue de la morale civique qui sera plus 
tard celle des Romains (…) que des morales du repliement sur soi et du salut interieur, qui seront celles de l’ age 
hellenistique». Επίσης ο Ehrenberg ([1947], 61) γράφει: “With Aristotle the vita contemplativa became a new , if 
norrower, ideal. It lost the Platonic unity on the level of philosophical politics, and emerged as the life of ethical 
standards based on the self-contained efforts of the various disciplines of scholarship and science, culminating in 
the ‘theology’ of the highest of these disciplines: metaphysics”. Πρβλ. Βαλαλά (1999), 251-252. Το πρωτείο του 
θεωρητικού βίου (vita speculativa, vita contemplativa) έναντι του πρακτικού/πολιτικού βίου (vita activa) 
κυριαρχεί στους ελληνιστικούς χρόνους. Αντί για τον πολιτικό βίο των κλασικών έχουµε την κυριαρχία του 
θεωρητικού αλλά και του  ηθικού ιδιωτικού βίου. Με τους Kυνικούς, Eπικουρείους και κυρίως τους Στωικούς 
στον 3ο αιώνα π.Χ. η απόσυρση στην ιδιωτική σφαίρα είναι απόλυτη και οριστική. στη φιλοσοφία παρατηρείται 
αποκλειστική άνθηση της ηθικής, µαζί µε αυτήν της λογικής και µεταφυσικής µε ταυτόχρονη πλήρη απουσία της 
πολιτικής πρακτικής και θεωρίας. Εξαίρεση αποτελεί ο Κικέρων ο οποίος τον 1ο π.Χ. αιώνα προτιµά τον 
πρακτικό πολιτικό βίο έναντι του θεωρητικού σε αντίθεση µε την στωική του παιδεία: «la vertu conciste 
entierement dans les applications qu’on en fait. Or la plus haute de ces applications est le gouvernement de la cite 
et le deploiment par des actes, non en paroles, des merites memes que glorifient vos philosophes dans les ecoles» 
( De republica I, 2). Η πολιτική θεωρία εκφυλίζεται και απαξιώνεται µε τους ύµνους στην εξουσία καί τον 
εκάστοτε ισχυρό ή µε τις συµβουλές προς τους ηγεµόνες και τα κάτοπτρα ηγεµόνων (βλ. Hadot [1972]). Η 
κατάσταση αυτή συνεχίζεται και από τους χριστιανούς θεολόγους καθ’ όλην την χριστιανική κυριαρχία και θα 
διαρκέσει  πάνω από είκοσι αιώνες! Εδώ µπορούµε να µιλήσουµε περί πλήρους υποταγής του ατόµου στην 
πολιτική εξουσία, της οποίας η κύρια µορφή είναι οι απόλυτες µοναρχίες, και η παντελής εξαφάνιση του 
δηµοσίου χώρου. Τα πρωτεία του πρακτικού βίου έναντι του θεωρητικού αποκαθίστανται µε τους Νέους 
Χρόνους. Βλ.  Κονδύλης ([1998], 59). 
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5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

     ΑΥΤΟΘΕΣΜΙΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ 

 
H πολιτική εννοείται εδώ όχι µε την έννοια της διαχειρίσεως της εξουσίας – αυτή 

υπήρχε, υπάρχει και ίσως θα υπάρχει πάντα – αλλά µε την έννοια της ριζικής ρητής θέσµισης 

της κοινωνίας από την ίδια την κοινωνία, από ένα ευρύ µέρος του  πληθυσµού ή από το 

µεγαλύτερο µέρος του, το οποίο συµµετέχει ενεργά και συνειδητά σ’ αυτήν τη θέσµιση. Όπως 

σηµειώνει ο Καστοριάδης «η ελληνική πολιτική, όπως και η πολιτική κατά τον ορθόν λόγον, 

µπορούν να ορισθούν ως η ρητή συλλογική δραστηριότητα που θέλει τον εαυτό της 

διαυγασµένο, δηλαδή ανακλαστικό, στοχαστικό και βουλευτικό, και που έχει ως αντικείµενο 

την θέσµιση της κοινωνίας ως τέτοιας»230.  Βασικό συνεπώς στοιχείο της πολιτικής είναι η 

συµµετοχή (µετοχή) του δήµου στην έµπρακτη αµφισβήτηση της παραδοσιακής θέσµισης και 

στη θέσµιση της κοινωνίας, η οποία στην δηµοκρατία εκφράζεται µε την συµµετοχή του στην 

λήψη των αποφάσεων µέσα από δηµόσια συζήτηση και την άσκηση της εξουσίας231. Στην 

Αθήνα τα κατώτερα κοινωνικοοικονοµικώς στρώµατα (τεχνίτες, έµποροι, ναυτικοί, βάναυσοι, 

θήτες), είναι πλήρεις πολίτες και όχι µόνο εκλέγουν και ελέγχουν τους άρχοντες, αλλά 

αποφασίζουν περί των µεγάλων ζητηµάτων, ασκούν το νοµοθετικό έργο ως εκκλησιαστές και 

ασκούν όντως  την εξουσία  ως βουλευτές, ως δικαστές και ως άρχοντες, όπως τονίσθηκε σε 

προηγούµενα κεφάλαια. 

Η πολιτική µε αυτήν την έννοια αναδύθηκε για πρώτη φορά στις πόλεις της αρχαίας 

Ελλάδος, ενώ ασφαλώς υπήρχε ανέκαθεν το πολιτικό, δηλαδή  η διαχείριση, η κατάκτηση και 

                                                 
230 Καστοριάδης (1990), 62. Πρβλ. Εhrenberg (1947), 60. Η Arendt (1986), 20 επισηµαίνει ότι η συνεύρεση του 
πλήθους είναι «η κατ’εξοχήν προϋπόθεση–όχι απλώς η conditio sine qua non, αλλά η conditio per quam–κάθε 
πολιτικής ζωής».  
231 Η πολιτική εκφράζεται επίσης µε την λέξη πολίτης και το ρήµα πολιτεύοµαι, παράγωγα της πόλεως, που 
σηµαίνουν την συµµετοχή στην διακυβέρνηση, στην εξουσία. Bλ.Θουκυδίδης  2, 37.  Υπερείδης Υπέρ Ευξενίπου 
37,23. ∆ηµοσθένης Ολυνθιακός Β, 29. Κατά Φιλίππου ∆, 4.  Αισχίνης Κατά Τιµάρχου, 17 και 195. Πλάτων 
Πολιτεία 8,561 δ. Αριστοτέλης Πολιτικά 2,1273 β12: Ὠσθ’ ὅπου µὴ µικρὰ πόλις , πολιτικώτερον πλείονας 
µετέχειν τῶν ἀρχῶν καὶ δηµοτικώτερον. Παυσανίας Ἀττικά, 3,3: Θησέα...τὸν καταστήσαντα 
Ἀθηναίους ἐξ ἴσου πολιτεύεσθαι. Βλ. και κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι). Η πόλις δίνει επίσης  
και τα γενικά παράγωγα πολίτευµα, πολιτεία  πολιτισµός. Η τελευταία λέξη συναντάται τουλάχιστον στον 
∆ιογένη Λαέρτιο (4, 39) µε την σηµασία των πολιτικών πραγµάτων, των δηµοσίων υποθέσεων: τὸ πᾶν δὴ 
διέτριβεν ἐν τῇ Ἀκαδηµείᾳ τὸν πολιτισµὸν ἐκτοπίζων (ο Αρκεσίλαος έµενε πάντοτε στην Ακαδηµία 
αποφεύγοντας τα πολιτικά πράγµατα).   
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η άσκηση της εξουσίας, µε συνοµωσίες, ίντριγκες, δολοπλοκίες,  πραξικοπήµατα κ.λπ.232.    Η 

ανάδυση της πολιτικής χαρακτηρίζεται από τη σταδιακή συµµετοχή του δήµου στην όλη 

διακυβέρνηση της πόλεως. εµφανίσθηκε  ως κίνηµα του δήµου κατά των ευγενών και των 

αριστοκρατικών γενών (γνωρίµων),  αµφισβήτησε τις θεσµισµένες εξουσίες και αξίες, και 

οδήγησε κατ’ αρχάς στην κατάργηση της φυλετικής κοινωνίας και κατόπιν στη δηµιουργία 

της πολιτικής κοινωνίας και της δηµοκρατίας, για πρώτη και µοναδική φορά στην ιστορία της 

ανθρωπότητας. Η αντιπαλότητα αυτή δεν έπαυσε ποτέ, όπως φαίνεται από την ιστορία των 

αρχαίων ελληνικών πόλεων, καθώς επίσης και από τα κείµενα των φιλοσόφων, των 

ιστορικών, των ρητόρων,  τα οποία διαποτίζονται από αυτή την αντίθεση και αντιπαλότητα. Η  

πολιτική δραστηριότητα στηρίζεται σε  έλλογη, και κατά το µάλλον ή ήττον ενσυνείδητη 

δράση και όχι στο τυχαίο και το αυτόµατο, είναι  δηµιουργική και αυτοστοχαστική, διαθέτει 

τόλµη και φαντασία, αυτοτροφοδοτείται από την πράξη και τη συµµετοχή233.  

Η  πολιτική στη δηµοκρατία αποβλέπει στη ριζική και ρητή θέσµιση της κοινωνίας 

από την ίδια την κοινωνία, στην αµφισβήτηση των υπαρχόντων θεσµών από το σύνολο ή την 

πλειονότητα της κοινωνίας, προϋποθέτει την ισότητα όλων και αποβλέπει να κάνει αυτή την 

τελευταία πραγµατική, συνεπώς είναι επίσης µία πράξη µετασχηµατισµού των θεσµών προς 

την κατεύθυνση της δηµοκρατίας. Η πολιτική είναι αναπόσπαστα συνδεδεµένη µε την 

δραστηριότητα ελευθέρων και ίσων ατόµων και αποβλέπει στην ελευθερία και την ισότητα234, 

αποβλέπει στον µετασχηµατισµό των ατόµων σε πολίτες, δηλαδή σε άτοµα ικανά µετέχειν 

κρίσεως καὶ ἀρχῆς, άτοµα ικανά του ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι κατὰ µέρος, σε άτοµα 

ελεύθερα µε πραγµατική συµµετοχή σε κάθε ρητή εξουσία που υπάρχει εντός της 

κοινωνίας235. Η δηµοκρατική πολιτική συνεπώς έχει ως αντικείµενο τη δηµιουργία θεσµών οι 

οποίοι εσωτερικευόµενοι από τα άτοµα διευκολύνουν τα µάλα την απόκτηση της ελευθερίας 

                                                 
232 Βλ. Καστοριάδης (2000), 261-267.  
233 Για την σύνδεση των δηµοκρατικών αντιλήψεων της εποχής του Κλεισθένη µε τον φιλοσοφικό λόγο  και τις 
άλλες πνευµατικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στις ελληνικές πόλεις βλ. Vidal-Naquet &Leveque (1989) και 
Οικονόµου (1995).  
234 Καστοριάδης (2000),  225.   
235 Αντιπρβλ. µε την µοντέρνα αντίληψη όπως αυτή εκφράσθηκε στην «∆ιακήρυξη των δικαιωµάτων του 
ανθρώπου και του πολίτη» του 1789 (άρθ. 2: “Le but de toute association politique est la conservation des droits 
naturels et imprescriptibles de l’homme”), και εκδέχεται την πολιτική ως διατήρηση κάποιων δήθεν φυσικών και 
απαραγράπτων δικαιωµάτων του ανθρώπου. Τα δικαιώµατα του ανθρώπου και ιδίως του πολίτου είναι 
κατακτήσεις και θεσµίσεις κοινωνικοπολιτικές ,δεν  είναι καθόλου φυσικά, και η διατήρησή τους εξαρτάται από 
την επαγρύπνηση και την επιθυµία των ανθρώπων. Είναι δε  «απαράγραπτα» µόνο θεωρητικώς και για ορισµένο 
τµήµα της ανθρωπότητας, αφού τα δύο τρίτα της στερούνται των βασικών δικαιωµάτων στην ζωή, στην εργασία, 
στην υγεία, στην τροφή, στην κατοικία, κ.λπ. Όσον αφορά το δικαίωµα ασκήσεως της εξουσίας και των λήψεων 
των αποφάσεων αυτά είναι ουσιαστικώς ανύπαρκτα.  Οι διαπιστώσεις αυτές βεβαίως δεν έχουν καµιά σχέση µε 
την πλήρη καταδίκη των κοινοβουλευτικών πολιτευµάτων, τα οποία χαρακτηρίσθηκαν από την ανάδυση της 
πολιτικής για δεύτερη φορά στην ιστορία κατά το 18ο αιώνα µε τις αστικές επαναστάσεις και την απαίτηση για 
δικαιώµατα.   
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τους.   Εκφράζεται δε από τη δράση  µεγάλων τµηµάτων της κοινωνίας, κυρίως από την 

ανάδυση ενός κοινωνικού στρώµατος το οποίο εµφανίζεται στο προσκήνιο της ιστορίας, 

διεκδικεί λόγο και άποψη για τη ζωή του, και για τα κοινά. Το κοινωνικό αυτό τµήµα  πριν 

δεν είχε λόγο και πολιτική υπόσταση, αλλά ήταν παραγνωρισµένο και αντικείµενο της 

εξουσίας των δυνατών, χειραγωγούµενο και εκµεταλλευόµενο, καταπιεσµένο στο περιθώριο, 

στο παρασκήνιο, χωρίς λόγο και εξουσία. Πολιτική είναι η ανασυγκρότηση, η αναδιάρθρωση 

της κοινωνίας η οποία πραγµατοποιείται από άτοµα που γίνονται πολιτικά όντα και εν τέλει 

πολίτες. Η πολιτική έχει λοιπόν ως βασική συνιστώσα την ανάδυση ενός νέου κοινωνικού 

στρώµατος στο προσκήνιο όχι µε σκοπό την αποκλειστική κάρπωση της εξουσίας προς 

όφελός του και κατά συνέπεια  την εγκαθίδρυση της πολιτικής ανισότητας, αλλά τη 

διεκδίκηση για όλους της ισότητας, τη συµµετοχή όλων στην εξουσία και τη λήψη των 

αποφάσεων. αυτό είναι το νέο, το διαφορετικό και το επαναστατικό.  

Όλοι είναι ίσοι, όλοι πρέπει να ασκούν την εξουσία, όλοι έχουν ίσο δικαίωµα στον 

λόγο, στην κριτική. Η πολιτική δηµιουργεί τους πολίτες και οι πολίτες δηµιουργούν την 

πολιτική αυτοδηµιουργούµενοι ως πολίτες, και αυτή η κατάσταση είναι αρρήκτως 

συνδεδεµένη µε την ελευθερία, την ισότητα, µε τη δηµιουργία του λόγου,  ο οποίος διατρέχει 

όλες τις εκφάνσεις τού πολιτικού και κοινωνικού βίου. Η έννοια αυτή της πολιτικής είναι 

εµφανέστατη στην σύνολη πολιτική ιστορία των Αθηνών, στην διάρκεια της οποίας ο δήµος 

προέβη σε σηµαντικές αλλαγές της πολιτειακής καταστάσεως, οι οποίες ίδρυσαν, θεµελίωσαν, 

διηύρυναν και στερέωσαν τη δηµοκρατία. Υπό την έννοια αυτή είναι ίδιον του δηµοκρατικού 

κινήµατος και της δηµοκρατίας και συνεπώς το   κύριο έργο της πολιτικής δεν είναι µόνο να 

εκδίδει νόµους, όπως πιστεύει ο Richard Bodéüs236. Υπάρχει άλλωστε µια αµφίδροµη σχέση, 

αφού και οι νόµοι επιτρέπουν τη δυνατότητα της πολιτικής, την ύπαρξη της πολιτικής και 

ταυτοχρόνως είναι αποτέλεσµα της πολιτικής. Οι νόµοι χαράσσουν και δηµιουργούν ένα 

πλαίσιο οµαλής λειτουργίας της κοινωνίας, είναι ο αναγκαίος όρος για να υπάρξουν πόλεις, 

αλλά δεν είναι και ο απαραίτητος όρος πολιτικής δηµιουργίας µε τη δηµοκρατική έννοια. 

Πράγµα το οποίο συνάγεται όχι µόνο από την πρακτική των άλλων πολιτευµάτων της εποχής 

αλλά και από τα σηµερινά κοινοβουλευτικά, όπου υπάρχουν νόµοι, τις υποθέσεις, όµως, της 

πόλεως, την εξουσία  και τα κοινά χειρίζονται οι ολίγοι και τα κόµµατα, χωρίς συµµετοχή των 

ανθρώπων. 

Για την πολιτική συµπεριφορά µιας κοινωνίας παίζουν ρόλο πολλοί παράγοντες: 

γραπτοί και άγραφοι νόµοι, συνήθειες, παραδόσεις, ήθη και έθιµα, πολιτιστικό επίπεδο κ.λπ. 

                                                 
236 Bodéüs (1996), 16, 48, 49. Βλ. πιο κάτω στην κριτική. 
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Το καθοριστικό όµως είναι το συλλογικό πάθος για τα κοινά, η συµµετοχή και το ενδιαφέρον 

για τα κοινά, η ρήξη µε την παράδοση, η αµφισβήτηση και το θεσµιστικό/θεσµίζον 

ποιεῖν/πράτειν των ανθρώπων. Είναι το γενικό ήθος της πόλεως και των πολιτών, η 

περιβάλλουσα και περιρρέουσα ατµόσφαιρα που δηµιουργεί ένα όλον συλλογικής 

συµµετοχής και συλλογικής θεσµιστικής δηµιουργίας. Η πολιτική δύναται να ορισθεί ως το 

πεδίο εκείνο στο οποίο επιτρέπεται και επιτελείται η  δραστηριότητα των πολιτών: τα άτοµα 

συµµετέχουν σε αυτό ελεύθερα και σε όλους τους τοµείς του δηµοσίου χώρου και της 

εξουσίας (πολυπραγµοσύνη). αυτή η συµµετοχή συνιστά τη συνειδητή ταυτότητα του 

πολίτη, καθορίζει την ατοµική και συλλογική ταυτότητα, είναι η κύρια µορφή της υπάρξεως 

και του βίου, ενώ όλες οι άλλες µορφές κοινωνίας και σχέσεων (θρησκευτικές, οικονοµικές) 

είναι δευτερεύουσες και υποκείµενες σε αυτή.     

Ο πολιτικός ἀγών χαρακτηρίζεται από ανταγωνισµό, όπως οι ολυµπιακοί ἀγῶνες, οι 

µουσικοί, οι ποιητικοί και οι θεατρικοί ἀγῶνες, οι δικαστικοί ἀγῶνες.237  H πολιτική 

διαµάχη όµως είναι πολλές φορές σκληρή και ανελέητη όπως φαίνεται στην πολυτάραχη 

ιστορία της αθηναϊκής δηµοκρατίας, µε τις δίκες και καταδίκες, εξορίες και ανακλήσεις.  Ο 

χαρακτήρας της ελληνικής πολιτικής και της δηµοκρατίας είναι αγωνιστικός και 

ανταγωνιστικός.  

Στην δηµοκρατία η πολιτική  καθορίζεται από αυτούς τους οποίους αφορά, από 

αυτούς τους οποίους εξυπηρετεί, από αυτούς στους οποίους απευθύνεται – από τους πολίτες. 

Η δηµοκρατική αντίληψη δεν βλέπει την πολιτική µόνο ως µέσον, ως εργαλείο, για την 

επίτευξη κάποιου σκοπού, αλλά και ως σκοπό, µε την έννοια ότι αφορά και αποβλέπει σε όλη 

την κοινότητα, είναι συµµετοχή όλης της κοινότητας, είναι κατόρθωµα όλης της κοινότητας 

και ένα συνεχές διακύβευµα. Η διαφορά µε το σήµερα είναι τεράστια, όπου είτε ισχύει η 

φιλελεύθερη, είτε η σοσιαλιστική ή η κοµµουνιστικη αντίληψη, είτε η θρησκευτική, το κοινό 

χαρακτηριστικό τους είναι η εργαλειακή  και η τεχνοκρατικη αντίληψη – µε σηµαντικώτατες 

βεβαίως διαφορές µεταξύ τους. 

 

  Η πολιτική  µε αυτήν την έννοια δεν υπάρχει και είναι αδιανόητη στις Μυκήνες, στην 

Περσία, στην Αίγυπτο, στη Λακεδαίµονα, στη Κρήτη,  στους Εβραίους, ούτε στα άλλα 

πολιτεύµατα, βασιλεία, ολιγαρχία, τυραννίδα, ούτε βεβαίως στα µοντέρνα και στα σύγχρονα. 

Μπορεί να υπήρξαν διαµαρτυρίες, εξεγέρσεις, κραυγές κατά των ισχυρών αλλά δεν 

συγκροτήθηκαν σε πολιτική, δεν σηµατοδότησαν την πολιτική οντότητα ενός νέου πολιτικού 
                                                 
237 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην  108 και Περί του στεφάνου 320. Iσοκράτης Πανηγυρικός 44—46. 
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οργανισµού, ισότητας, ελευθερίας και λόγου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα τα κατώτερα 

στρώµατα στη Λακεδαίµονα και στη Ρώµη τα οποία παρά τις πολυετείς προσπάθειές τους, 

τους αγώνες και τα δικαιώµατα που απέκτησαν δεν κατόρθωσαν εν τέλει να γίνουν πολίτες, 

ίσοι και ελεύθεροι, µε χαρακτηριστικό ορόσηµο την αποτυχία των µεταρρυθµίσεων των 

Γράκχων, και έτσι παρέµειναν ουσιαστικώς υπό την εξουσία των πατρικίων, υπό την εξουσία 

των ολίγων ισχυρών, και δεν εγκαθίδρυσαν τη δηµοκρατία. Στο σηµείο αυτό 

διαφοροποιούµαστε από τον Finley, ο οποίος αποδίδει την επινόηση της πολιτικής και στους 

Ετρούσκους και Ρωµαίους και αποκαλεί και την Ρώµη δηµοκρατία δηµιουργώντας έτσι 

συγχύσεις238. Αυτό που κυριαρχεί στην ολιγαρχία είναι η ουσιαστική απουσία του δήµου από 

την πολιτική ζωή,  από τη λήψη των σηµαντικών αποφάσεων, από την άσκηση άµεσης 

ουσιαστικής εξουσίας, η απουσία από τη διαµόρφωση και άσκηση πολιτικής.  

Μετά το τέλος της πόλεως και της δηµοκρατίας, από τις µακεδονικές φάλαγγες του 

Φιλίππου και του Αλεξάνδρου, επέρχεται και το τέλος, η εξαφάνιση της πολιτικής, του δήµου 

και της πολιτικής ελευθερίας. Η κυριαρχία της κοσµοπόλεως, των τεραστίων αχανών 

ελληνιστικών µοναρχιών επιβάλλει υπηκόους στη θέση των πολιτών.  Τα πολιτικά πράγµατα 

τα διαχειρίζεται πια ο µονάρχης και οι επιτελείς του. Ο δήµος έχει υποβαθµισθεί , έχει 

εξαχρειωθεί, έχει καταντήσει µια άµορφη µάζα υπηκόων και στρατιωτών, υποτελής των 

εκάστοτε ισχυρών ηγεµόνων, χαµένος στα απέραντα βασίλεια της Ασίας και της Αφρικής, 

κατόπιν της Ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, µετά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας και των 

Ευρωπαϊκών φεουδαρχών ηγεµόνων που ασκούν την εξουσία τους «ελέω Θεού». Η 

ανθρωπότητα ζει στον µεσαίωνα. Μόνο µε τις επαναστάσεις του 18ου αιώνα έχουµε µια 

επανεµφάνιση της πολιτικής: οι πολλοί, ο δήµος θα επανέλθει στο προσκήνιο και θα 

απαιτήσει ξανά ελευθερία, ισότητα, δικαιοσύνη, συµµετοχή, δηµοκρατία κ.λπ. Ενδεικτικό 

όµως της νέας καταστάσεως που διαµορφώνεται είναι η γνώµη του φιλελεύθερου B. Constant, 

ο οποίος αναγνωρίζει ότι η πολιτική της εποχής του διαφέρει από αυτήν των αρχαίων πόλεων, 

και διαπιστώνει ότι είναι αδύνατη η συµµετοχή του ατόµου της νεωτερικότητας στα κοινά και 

στην εξουσία, πράγµα που αντισταθµίζεται από την επίτευξη της ατοµικής ευτυχίας239.  

Το ίδιο ισχύει και για την πολιτική σκέψη. Τα µεγάλα πολιτικά έργα της αρχαίας 

ελληνικής σκέψεως εγράφησαν όλα πριν από το τέλος της αθηναϊκής δηµοκρατίας, ενόσω η 
                                                 
238 Finley (1996), 61-62.  Σύγχυση επίσης δηµιουργεί όταν γράφει ότι και οι Ρωµαίοι επινόησαν την πολιτική 
ιστορία, αφού είναι γνωστό τοις πάσι ότι οι Έλληνες υπήρξαν οι δηµιουργοί της και ότι ο Έλλην Πολύβιος (2ος  
π.Χ) είναι ο πρώτος ιστορικός της Ρώµης και οι Ρωµαίοι ιστορικοί έρχονται αργότερα στον δρόµο που χάραξαν 
οι Έλληνες. ∆ιαφωνούµε επίσης µε την Arendt (1986), 20 όταν γράφει ότι οι Ρωµαίοι υπήρξαν ο πιο πολιτικός 
λαός που έχουµε γνωρίσει. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο βιβλίο της ελάχιστες φορές αναφέρεται στους 
Αθηναίους και στη δηµοκρατία, αλλά γενικώς στους Έλληνες και τους Ρωµαίους. Σύγχυση δηµιουργούν επίσης 
και άλλοι ερευνητές που αποκαλούν την Ρώµη δηµοκρατία (λ.χ. Γκόφας [1986],31).  
239 B. Constant (2000), 45. 
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πόλις είναι ακόµη ζώσα. Η φιλοσοφία αναδύεται µαζί µε την πολιτική, είναι έργο της ίδιας 

απαίτησης, του ίδιου προτάγµατος ελευθερίας και ισότητας, αφού συνδέεται µε την 

αµφισβήτηση της κληρονοµηµένης σκέψης και παράδοσης, µε την αµφισβήτηση της 

θεσµισµένης παράστασης της κοινωνίας240. Η ελευθερία είναι η ικανή και αναγκαία συνθήκη 

της φιλοσοφίας, άνευ δηµοκρατίας δεν υπάρχει φιλοσοφία και άνευ φιλοσοφίας δεν υπάρχει 

δηµοκρατία. Όπως σωστά παρατηρεί ο Κουλουµπαρίτσης «οι ελληνικές πόλεις και τα 

βαρβαρικά έθνη που δεν είχαν δηµοκρατική νοοτροπία δεν πρόσφεραν τίποτα το αξιόλογο 

στη διάπλαση της φιλοσοφίας»241.  

Με το τέλος της πόλεως και της δηµοκρατίας, τελειώνουν και τα µεγάλα  έργα της 

πολιτικής σκέψης. Μπορεί ο άνθρωπος να είναι φύσει ζῶον κοινωνικὸν  όπως λέει ο 

Αριστοτέλης , δηλαδή µε την έννοια ότι ζει σε κοινότητες και πόλεις, όµως ζῶον πολιτικὸν, 

µε την έννοια του δηµιουργού της πολιτικής όπως αναλύθηκε ανωτέρω, είναι µερικές φορές, 

και δηµοκρατικό σίγουρα δεν είναι φύσει. Η δηµοκρατία, η ελευθερία, η ισότητα, είναι 

δύσκολα πράγµατα και σπάνια , είναι δε κατορθωτά και δυνατά µόνο µε τη βούληση, τη 

δραστηριότητα και την επαγρύπνηση των ανθρώπων, όταν οι άνθρωποι δεν εκποιούν τις 

επιθυµίες και τα ονειρά τους στους ολίγους επαγγελµατίες του πολιτικού πεδίου, στους δήθεν 

ειδικούς του πολιτικού, σε οργανωµένες οµάδες συµφερόντων όπως είναι τα κόµµατα και τα 

συµπαροµαρτούντα.  

 

Η κριτική 
  

Eάν λάβουµε υπ’ όψιν την αριστοτελική τελεολογική θεώρηση του κόσµου και την 

έννοια της αριστοτελικής φύσεως τίθεται το εξής ερώτηµα: η πολιτική κατά τον Αριστοτέλη 

είναι προϊόν της ανθρώπινης δραστηριότητας και δηµιουργικότητας ή µήπως της φύσεως 

(φύσει);  Η νοµιµότητα του ερωτήµατος εξασφαλίζεται και από τα λεγόµενα του Αριστοτέλη 

αλλά και από την επανάληψη των απόψεών του που εκλαµβάνονται ως θέσφατα και αξιώµατα 

από αρκετούς σηµερινούς ερευνητές. Κατ’ αρχήν η γνωστή θέση του ότι ο άνθρωπος είναι 
                                                 
240 Καστοριάδης (1990), 64. Γι αυτό διαφωνούµε  µε απόψεις όπως αυτές του Μαρκή (1982), 60 ο οποίος 
υποστηρίζει ότι γενικώς «η πολιτική φιλοσοφία είναι κατ’ ουσίαν καρπός της µεταφυσικής. Ελευθερία, Ισότης, 
και Ευτυχία ως και το Άτοµο – το κοινό υπόβαθρό τους – που χρησιµοποιούνται ως κριτήρια της πολιτικής 
κυριαρχίας και οργανώσεως του κράτους δικαίου, είναι µεταφυσικές κατηγορίες».     
241Κουλουµπαρίτσης (1982), 49. Η φιλοσοφία αναφέρεται διεξοδικώς και σε δηµόσιο λόγο (Ισοκράτης Περί 
αντιδόσεως, 235-278. Βεβαίως µετά το τέλος της δηµοκρατίας η ελληνική φιλοσοφία συνέχισε να παράγει έργο  
στην ελληνιστική και ρωµαϊκή περίοδο µέχρι την επίσηµη απαγόρευση των βυζαντινών αυτοκρατόρων το 529 
µ.Χ., αλλά δεν παράγει καινούριες ιδέες και ακόµη περισσότερο δεν παράγει πολιτικό στοχασµό ούτε κριτική 
ούτε αµφισβήτηση των θεσµισµένων εξουσιών και κυρίαρχων αξιών. Ασχολείται µε την ηθική συµπεριφορά, την 
µεταφυσική, την λογική. 
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φύσει πολιτικόν ζώον, θα πρέπει να διευκρινισθεί  διότι έχουν υπάρξει πολλές παρερµηνείες 

και αυθαιρεσίες. Η ερµηνεία που ακολουθούµε είναι αυτή που υπαινιχθήκαµε πιο πάνω, ότι 

εδώ ο Αριστοτέλης εννοεί ότι ο άνθρωπος έχει την τάση να σχηµατίζει οµάδες, κοινότητες και 

κοινωνίες, σχέσεις κοινωνικές και εξουσιαστικές. Έχει συνεπώς να κάνει µε αυτό που υπάρχει 

κατ’ ανάγκην σε κάθε κοινωνία, µε το πολιτικό, την ρητή ή σιωπηρή ύπαρξη και άσκηση της 

εξουσίας, η οποία επιβάλλει εντολές και κυρώσεις δια της κυβερνητικής , εκτελεστικής και 

δικαστικής µορφής της, πράγµα το οποίο δεν σηµαίνει ότι έχει να κάνει µε την πολιτική, όπως 

αυτή καθορίσθηκε ανωτέρω.       

Με βάση αυτή την διευκρίνηση διαπιστώνουµε ότι ο Αριστοτέλης κινείται στον 

αντίποδα της δηµοκρατικής πολιτικής, όπως λ.χ. στο χωρίο : ὥσπερ γὰρ καὶ ἀνθρώπους οὐ 

ποιεῖ ἡ πολιτικὴ, ἀλλὰ λαβοῦσα παρὰ τῆς φύσεως χρῆται αὐτοῖς242.  ∆ηλαδή οι 

άνθρωποι είναι η πρώτη ύλη για την πολιτική, η οποία τους χρησιµοποιεί λαµβάνοντας τους 

από τη φύσιν. Είναι εµφανής η εργαλειακή αντίληψη η οποία εκδέχεται τους ανθρώπους ως 

µέσα και τους χρησιµοποιεί ως εργαλεία. Ο πολιτικός και ο νοµοθέτης είναι ένας τεχνίτης, 

όπως ο υφάντης και ο ναυπηγός, ο οποίος παραλαµβάνει ένα υλικό και το επεξεργάζεται για 

να κατασκευάσει τον αγαθό άνδρα ή τον σπουδαίο πολίτη. Η πολιτική – του µονάρχη ή των 

ολίγων ή των κατ’αρετήν ανδρών – δεν δηµιουργεί (οὐ ποιεῖ), ανθρώπους, τους βρίσκει 

έτοιµους και τους αποδίδει την θέση τους στην κοινωνία και στην ιεραρχία της εξουσίας, 

σύµφωνα µε το κατ’ αξίαν κριτήριο του Αριστοτέλη. Ο υποβιβασµός της πολιτικής 

συναντάται και όταν την  αναφέρει ως ένα αναπόφευκτο µέσον  για την επίτευξη της 

ευδαιµονίας και την παραλληλίζει µε τον πόλεµο: ουδείς προτιµά τον πόλεµο για τον ίδιο τον 

πόλεµο (...) και ο πολιτικός επιδιώκει την ευδαιµονία για τον εαυτό του και τους πολίτες ως 

κάτι διαφορετικό από την πολιτική243.  Η πολιτική δηλαδή δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά ένα 

εργαλείο για την απόκτηση της ευδαιµονίας244. Η διαφορά είναι εµφανής από την 

δηµοκρατική αντίληψη και πρακτική, για την οποία η πολιτικη αποτελεί το ανώτατο έργο του 

ανθρώπου και του πολίτη, είναι σκοπός και µέσον ταυτοχρόνως. 

 Για την αριστοτελική σκέψη η πολιτική είναι θέµα στόχου και αποδέκτη, και όχι  

δηµιουργού. ∆ηλαδή αυτό που έχει σηµασία δεν είναι κυρίως ποιος κυβερνά την πόλιν, ποιος 
                                                 
242 1, 1258α 21-23. πρβ. 7,1325 β42-1326 α6: ὥσπερ γὰρ καὶ τοῖς ἄλλοις δηµιουργοῖς  οἷον ὑφάντη καὶ 
ναυπηγῶ, δεῖ τὴν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν πρὸς τὴν ἐργασίαν...οὕτω καὶ τῷ πολιτικῷ καὶ τῷ 
νοµοθέτῃ δεῖ τὴν οἰκείαν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείως ἔχουσαν. 
243 Ηθικά  Νικοµάχεια  10,1177 β13-15 
244 Eίναι αυτό που λέει η Arendt (1986), 267,268 ότι έχουµε φυγή από την πρᾶξιν στην κατασκευή (ποίησις µε 
την αριστοτελική ορολογία). Η πράξις ενέχει το στοιχείο της ακαθοριστίας, την αβεβαιότητας του 
αποτελέσµατος και το νοηµά της είναι εύθραστο. Ενώ η ποίησις έχει συγκεκριµένο αποτέλεσµα, τετελεσµένο 
έργο, περισσότερη αξιοπιστία και απτό νόηµα.    
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λαµβάνει τις αποφάσεις, ποιος είναι στην εξουσία (ο Ένας, οι ολίγοι ή οι πολλοί), αλλά προς 

τι αποβλέπει αυτός που κυβερνά, ποιος είναι ο σκοπός του.  Εδώ ο Αριστοτέλης είναι συνεπής 

µε την θεωρία του περί τέλους, την τελεολογία: ο σκοπός είναι το πάν, ενώ το µέσον είναι το 

εργαλείο και είναι δευτερεύον, απλώς εξυπηρετεί και υπακούει στον σκοπό. Η κατάταξη των 

πολιτευµάτων γίνεται µε βάση αυτό το κριτήριο: εάν η πολιτική του Ενός, των ολίγων, ή των 

πολλών ασκείται προς όφελος του συνόλου (το κοινῆ συµφέρον), τότε και µόνο τότε το 

πολίτευµα είναι ορθό245. Αυτό σηµαίνει ότι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, το πλήθος, οι 

πολλοί είναι αποδέκτες της πολιτικής και κριτές της, σε καµία περίπτωση δηµιουργοί της. Με 

άλλα λόγια οι πολλοί είναι  αντικείµενα και όχι υποκείµενα της πολιτικής. Είναι λοιπόν 

εµφανής η διαφορά ουσίας από την έννοια της πολιτικής όπως εννοείται και ασκείται στη 

δηµοκρατία, όπου ο δηµιουργός και ο χρηστής ταυτίζονται. Ίσως δε αυτή η αριστοτελική 

εργαλειακή  αντίληψη προοιωνίζεται τη σηµερινή αντίληψη περί πολιτικής που είναι 

κυρίαρχη στα αντιπροσωπευτικά πολιτεύµατα.   

  

Η αριστοτελική έννοια της πολιτικής, από την άλλη, δεν εµπεριέχει ως σκοπό τον 

µετασχηµατισµό των πολιτών σε  ίσους και ελεύθερους, σε συµµετέχοντες στις αποφάσεις και 

στην  εξουσία. Αυτό είναι έκδηλο στον λόγο της προτιµήσεως του Αριστοτέλη για το πρώτο 

είδος «δηµοκρατίας» την οποία θεωρεί βελτίστη (6, 1318 β6-21): την προτιµά διότι οι γεωργοί 

επειδή δεν έχουν πολλή περιουσία και εισοδήµατα δεν έχουν σχολή, δηλαδή ελεύθερο χρόνο, 

και έτσι δεν δύνανται να συµµετέχουν  συνεχώς στην εκκλησία, αφού αυτοί προτιµούν να 

εργάζονται µάλλον παρά να πολιτεύονται  και να συµµετέχουν στις αρχές– εκεί όπου δεν 

υπάρχουν µεγάλοι µισθοί για τη συµµετοχή στις αρχές, εκεί δεν υπάρχει και µεγάλο 

ενδιαφέρον από τους πολλούς. Ο γεωργικὸς δῆµος  βρίσκεται δηλαδή µακράν του άστεως 

και της αγοράς, µακράν της πολιτικής ζωής, της πολιτικής συµµετοχής και των αποφάσεων.246 

Ο Σταγειρίτης προτιµά ένα πλήθος ἀπράγµον (ἀχρεῖον), σε αντίθεση µε την αντίληψη και 

                                                 
245 Βλ. κεφάλαιο «Η κατάταξη των πολιτειών» (Μέρος ΙΙΙ) 
246 6, 1318β 9-15 : βέλτιστος γὰρ δῆµος ὁ γεωργικός ἐστιν, ὥστε καὶ ποιεῖν ἐνδέχεται δηµοκρατίαν 
ὅπου ζῇ τὸ πλῆθος ἀπὸ γεωργίας ἢ νοµῆς. ∆ιά µέν γάρ τὸ µὴ πολλὴν οὐσίαν ἔχειν ἄσχολος, ὥστε µὴ 
πολλάκις ἐκκλησιάζειν. διά  δέ τὸ µὴ ἔχειν ταναγκαία πρὸς τοῖς ἔργοις διατρίβουσι καὶ τῶν 
ἀλλοτρίων οὐκ ἐπιθυµοῦσι, ἀλλ’ ἥδιον αὐτοῖς τὸ ἐργάζεσθαι τοῦ πολιτεύεσθαι καὶ ἄρχειν, ὅπου ἂν 
µὴ ἢ λήµµατα µεγάλα ἀπὸ τῶν ἀρχῶν.  Βλ. και 6, 1319α 30-38: οἱ δὲ γεωργοῦντες διὰ τὸ διεσπάρθαι 
κατὰ τὴν χώραν οὔτ’ ἀπαντῶσιν οὔθ’ ὁµοίως δέονται τῆς συνόδου ταύτης (εν. τῆς ἐκκλησίας). Ὅπου 
δὲ καὶ συµβαίνει τὴν χώραν τὴν θέσιν ἔχειν τοιαύτην ὥστε τὴν χώραν πολὺ τῆς πόλεως ἀπηρτῆσθαι, 
ῥᾴδιον καὶ δηµοκρατίαν ποιεῖσθαι χρηστὴν καὶ πολιτείαν. ἀναγκάζεται γὰρ τὸ πλῆθος ἐπὶ τῶν 
ἀγρῶν ποιεῖσθαι τὰς ἀποικίας, ὥστε δεῖ, κἀν ἀγοραῖος ὄχλος ἦ, µὴ ποιεῖν ἐν ταῖς δηµοκρατίαις 
ἐκκλησίαις ἄνευ τοῦ κατὰ τὴν χώραν πλήθους.    
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την πρακτική της δηµοκρατίας, την οποία πρώτος συνέλαβε ο Σόλων και εκφράζεται 

σαφέστατα από τον Περικλή στον «επιτάφιο» (2,40.2). Ο Αριστοτέλης δικαιολογεί αυτή τη 

συµπεριφορά των πολλών µε το επιχείρηµα ότι αυτοί επιθυµούν µάλλον να εργάζονται παρά 

να ασχολούνται µε την πολιτική και τις αρχές, αφού ιστορικώς  έχει παρατηρηθεί ότι αυτοί 

υποµένουν τις τυραννίδες και τις ολιγαρχίες όταν δεν εµποδίζονται να εργάζονται, και ως εκ 

τούτου να ευπορούν και να πλουτίζουν. ∆ηλαδή ο Σταγειρίτης ερµηνεύει το ιστορικό 

παρελθόν ιδεολογικώς για να στηρίξει την άποψή του και την επιθυµία του περί µη 

συµµετοχής των πολλών στο πολιτεύεσθαι: όσο ολιγότερο συµµετέχουν οι πολλοί στο 

πολιτεύεσθαι τόσο καλύτερη είναι η δηµοκρατία και όσο ολιγότεροι συµµετέχουν στην 

εξουσία τόσο καλύτερη η δηµοκρατία. Η αντίληψη αυτή προέρχεται από την ολιγαρχική 

ιδεολογία.      

Για τον Αριστοτέλη το τέλος της πόλεως, άρα και της πολιτικής είναι το εὖ ζῆν, το 

ζῆν εὐδαιµόνως καὶ καλῶς, δηλαδή η ουσία και σκοπός της αριστοτελικής πολιτικής είναι 

η ευδαιµονία, η εξασφάλιση της ευδαιµονίας, η οποία αποτελεί και τον σκοπό εκάστου 

ατόµου. ταυτίζεται έτσι ο σκοπός της πόλεως και ο σκοπός του ατόµου  µε την ευδαιµονία. 

Αυτή η σκανδαλώδης α-πολιτική διακήρυξη δεν εκπλήσσει ουδένα µελετητή, θεωρείται πολύ 

φυσιολογική, αν και  συγκαλύπτει  την ουσία της πολιτικής κοινωνίας, το νόηµα της 

πολιτικής και της δηµοκρατίας. ∆ιότι  η ευδαιµονία δεν δύναται να είναι σκοπός της πόλεως 

και της πολιτικής, δεν είναι πολιτικό διακύβευµα αλλά ιδιωτικό, ατοµικό247. Αυτό που είναι 

πολιτικό διακύβευµα και αφορά την πολιτική είναι το κοινό αγαθό, η πολιτική ελευθερία και  

ισότητα, που είναι αδιανόητο χωρίς δηµόσιο χώρο και χωρίς τη συλλογική άσκηση της 

εξουσίας. Η ευδαιµονία είναι ατοµικός σκοπός και όχι πολιτικός και υπ’ αυτήν την έννοια ο 
                                                 
247 Η λανθασµένη αυτή αντίληψη υπάρχει και σε πολλούς συγχρόνους όπως λ.χ. στον J.-F. Revel για τον οποίο η 
πολιτική είναι ή θα πρέπει να είναι η τέχνη της ευτυχίας (Το Βήµα 12 Σεπτεµβρίου 1971). Από ό,τι φαίνεται 
ανέκαθεν η ευτυχία απετέλεσε σύνθηµα και επιδίωξη, αν και στην Γαλλική επανάσταση, ο Σαιντ-Ζυστ έλεγε ότι 
η ευτυχία είναι µια καινούρια ιδέα στην Ευρώπη. Στο κοµµουνιστικό καθεστώς ο Στάλιν διεκήρυσσε: «Η ζωή 
έγινε καλύτερη σύντροφοι. Η ζωή έγινε πιο χαρούµενη». Αλλά και  οι φιλελεύθεροι διανοούµενοι και πολιτικοί 
έθεσαν ως σκοπό  και δη πεπρωµένο την ευτυχία η οποία θα αποκτηθεί µε βοήθεια εξ ουρανού (Constant [2000], 
61: «Η φωνή του πεπρωµένου δεν µας οδηγεί µόνο στην ευτυχία αλλά και στην τελείωση. Και η πολιτική 
ελευθερία είναι το ισχυρότερο και το πλέον τελεσφόρο µέσο που µας δόθηκε εξ Ουρανού για την επίτευξη του εν 
λόγω στόχου»). Μερικοί  διανοούµενοι συγχέουν επίσης το «κοινό καλό» µε την ευδαιµονία, όπως λ.χ. ο Paul 
Ricoeur γράφει ”Le politique est en premier lieu cette instance qui entend assurer le bien public, le bonheur 
commun’’ (Histoire et Vérité, σ. 260). Βλέπε επίσης  παρόµοιες απόψεις του Isaiah Berlin στις οποίες ασκεί 
κριτική ο Καστοριάδης (2000), 281 κε. Ο κύριος όµως υπερασπιστής της αντιλήψεως αυτής είναι ο McIntyre 
(1981), 175,  εκπρόσωπος της επιστροφής στην αριστοτελική ηθική και πολιτική.     Η ευδαιµονία τίθεται επίσης 
και ως σκοπός της φιλοσοφίας απο πολλούς. Ο Bergson λ.χ. καθόριζε ως στόχους της αυθεντικής φιλοσοφίας να 
κάνει τους ανθρώπους ευτυχισµένους και δυνατούς. Σε αυτό προηγείται ο ∆άντης (De monarchia I, κεφ.1) που 
έλεγε ότι η ευτυχία σε αυτόν εδώ τον κόσµο όχι µόνο δύναται να κατακτηθεί µε µέσο την φυσική λογική, που 
εµφανίζεται στην ολότητά της στο έργο των φιλοσόφων, αλλά αποτελεί και τον τελικό σκοπό του ανθρώπου ως 
θνητού όντος. Ο Bossuet (Méditation sur l’ Evangile, 1695) έγραφε: «σκοπός του ανθρώπου είναι να ευτυχήσει. 
Ο Ιησούς Χριστός ήλθε σε εµάς για να µας προσφέρει τα µέσα προς τούτο». Η επίγεια ευτυχία διαφέρει σε 
άλλους από την αιωνία µακαριότητα. 



 105

Αριστοτέλης θέτοντας ως σκοπό της πολιτικής έναν ηθικό ατοµικό σκοπό προετοιµάζει την 

ελληνιστική αντίληψη και την απόσυρση του ατόµου στην ιδιωτική σφαίρα248.   

  

Αλλού ο Σταγειρίτης αφήνει την εντύπωση οτι  ο κύριος σκοπός της πολιτικής είναι να 

δηµιουργεί καλούς νόµους 249 – αν και αλλού η πολιτική περιέχει τη δικαστική και τη 

βουλευτική, ενώ η νοµοθεσία αναφέρεται ξεχωριστά250.  Αλλά και σε αυτή την περίπτωση αφ’ 

ενός µεν δίνει σηµασία µόνο στον σκοπό της πολιτικής και όχι στον δηµιουργό και τον 

φορέας της και αφ’ ετέρου προσδιορίζει ως σκοπό της µόνο το νοµοθετείν, πράγµατα και τα 

δύο διαφορετικά από την δηµοκρατική αντίληψη. 

 Μπορούµε επίσης να θεωρήσουµε251 ότι η ουσία της πολιτικής, κατά τον Αριστοτέλη, 

είναι   να ορίζει τη δικαιοσύνη. Πράγµατι αφού η δικαιοσύνη είναι η κατ’εξοχήν κοινωνική 

αρετή252 και η ανώτερη των αρετών253 και σκοπός της πόλεως είναι η ευδαιµονία, η οποία 

είναι ἐνέργεια  κατ’ ἀρετὴν, συνεπώς πρωταρχικός σκοπός της πολιτικής είναι η 

δικαιοσύνη. Και σε αυτή την περίπτωση όµως το ερώτηµα που τίθεται είναι: τι είναι 

                                                 
248 Βλ. και κεφάλαιο «Η ευδαιµονία».  Με την αριστοτελική άποψη συντάσσεται και ο Bodéüs (1996), 12. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι και άλλοι µελετητές έχουν παρεξηγήσει την έννοια της πολιτικής, όπως π.χ. ο Wolff (1995), 
13 όταν λέει ότι «πολιτική µε την στενότερη έννοια, είναι οι κοινές υποθέσεις της πόλεως». Οι κοινές υποθέσεις 
της πόλεως είναι τα πολιτικά πράγµατα και όχι η πολιτική. To ίδιο ισχύει και για τον Μπαγιόνα (2003), που 
θεωρεί ως πολιτική «κάθε δραστηριότητα των ελευθέρων πολιτών που αναπτύσσεται στην πόλη». Ενώ ο Bodéus 
(1996), 121 γενικολογεί αποφεύγοντας τις δυσκολίες: “La politique est donc le plus souvent l’ art du possible”. Η 
απάντηση είναι ότι η πολιτική δηµιουργεί το δυνατό και το εφικτό. Επίσης όταν ο Wolff (1995),  15 λέει ότι η 
άσκηση της πολιτικής, το πράττειν τα πολιτικά ή το πολιτεύεσθαι  σηµαίνει «συµµετοχή στις δραστηριότητες του 
κοινού βίου», θα πρέπει να συµπληρωθεί ότι αυτή η συµµετοχή στην δηµοκρατία σηµαίνει άµεση συµµετοχή 
όλων των πολιτών, στην εξουσία υπό όλες τις µορφές της: νοµοθετική, δικαστική, κυβερνητική, εκτελεστική. Η 
κρίση της σηµερινής πολιτικής  θεωρίας διαφαίνεται και στους λανθασµένους ορισµούς της πολιτικής που 
προτείνουν και άλλοι σύγχρονοι συγγραφείς, όπως ο Durosel (1990), 59, ο οποίος ταυτίζει λανθασµένως την 
πολιτική µε τις εκλογές, τις προεκλογικές εκστρατείες, τα εκλογικά παιγνίδια και τα κόµµατα, συγχέοντας την µε 
την ρωµαϊκή εκδοχή της. Πιστεύει επίσης λανθασµένως ότι η πολιτική είναι η «επιστήµη» της εξουσίας και ότι 
«ανακαλύφθηκε»  πριν ακόµη από τους Έλληνες και τους Ρωµαίους. Ο Durosel όπως και άλλοι συγχέουν το 
πολιτικό µε την πολιτική, όπως ενεφέρθη ανωτέρω. Άλλοι επίσης γενικολογούν διαστρεβλώνοντας το νόηµα της 
πολιτικής και προτείνουν θεολογικές και µεταφυσικές θεωρίες για την «θεµελίωση» της, όπως λ.χ. ο Χ. 
Γιανναράς, του οποίου οι απόψεις είναι ιδεαλιστικές και κενές περιεχοµένου. Αναζητεί ο εν λόγω συγγραφεύς 
µία προϋποθετική αρχή που είναι ταυτοχρόνως και «σκοπός της αποφατικής χρήσης του ορθού λόγου»! Η αρχή 
αυτή «δεν µπορεί να είναι παρά µία οντολογική αφετηρία ή βάση και δεν θα ήταν αυθαίρετο να την εκφράσουµε 
κατ’ αρχήν ως ταύτιση του αληθεύειν µε το κοινωνείν»! «Αν θέλουµε να αληθεύει ο πολιτικός βίος...πρέπει να 
ακολουθεί το κοινό λόγο της συµπαντικής (sic) κοινωνικής αλληλουχίας, να σκοπεύει στη λογική αρµονία και 
τάξη που εξασφαλίζει το κοινωνείν ως την κατ’ αλήθειαν ύπαρξη»! (Χ. Γιανναράς [1984], 187, 193-195 
αντιστοίχως). Τις ίδιες µεταφυσικές διατυπώσεις  µεταχειρίζεται ο ίδιος συγγραφεύς για τους νόµους, οι οποίοι 
πρέπει να «αποβλέπουν στην αλήθεια και στην αρετή, δηλαδή στην πραγµατοποίηση της κοινωνικής φύσης του 
ανθρώπου. Αυτό συνιστά και την κοινωνική αλήθεια» (Χ. Γιανναράς [1980], 137). 
249 Ηθικά Ευδήµεια 1, 1216β 17. Σε αυτό συµφωνεί και ο Bodéüs [(1996), 16, 48, 49] και δηλώνει ότι η τέχνη 
του κυβερνάν, στο ανώτερο επίπεδο της κυριαρχίας της, είναι η τέχνη του νοµοθετείν. Η ιδέα αυτή είναι 
ρωµαϊκής προελεύσεως και βρήκε την συνέχειά της στη σύγχρονη εποχή µε κύριο εκφραστή της τον Κάντ, όπως 
σηµειώνει η Arendt (1986), 92.  
250 Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1141 β32-35. 
251Οπως κάνει ο Βodéüs (1996),  69. 
2523, 1283α 38-40. 
253 Ηθικά Νικοµάχεια, 5, 1129β 26-30.  Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094β 14-15. 
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δικαιοσύνη, τι είναι δίκαιον; Στο πρόβληµα αυτό ο Αριστοτέλης προσπαθεί να απαντήσει µε 

το κατ’ αξίαν δίκαιον, το οποίο αντιπαραθέτει στο αριθµητικόν δίκαιο της δηµοκρατίας254. 

Συνεπώς πάλι είναι στον αντίποδα της δηµοκρατικής αντιλήψεως.  

 

Τέλος προβληµατική και αµφισβητούµενη είναι και η απορριπτική άποψή του 

Σταγειρίτη για τους Αθηναίους πολιτικούς,  αφού ισχυρίζεται ότι µετά τα Μηδικά ο δήµος 

απέκτησε δύναµη και εξέλεξε φαύλους δηµαγωγούς255. Είναι άδικη η άποψη αυτή του 

φιλοσόφου για τους πολιτικούς συλλήβδην  που συνέβαλαν στη διαµόρφωση του πολιτικού 

πλαισίου και των αποφάσεων της εκκλησίας, δια των οποίων επετελέσθη το εκπληκτικό 

επίτευγµα,  το οποίο η ανθρωπότητα επί αιώνες θαυµάζει, επαινεί και απο το οποίο εµπνέεται 

µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο.  ∆εν είναι άλλωστε τυχαία η απουσία από τα Πολιτικά των 

ονοµάτων του Μιλτιάδη, Θεµιστοκλή, Αριστείδη, Ξανθίππου, Κίµωνος, Περικλή, Νικία, 

∆ηµοσθένη, Ευβούλου, Λυκούργου, Κόνωνος, Φωκίωνος, κ.ά. και η πολιτική αξιολόγησή 

τους, πράγµα που θα ανέµενε κανείς από µια µελέτη που αναφέρεται εν πολλοίς και στη 

δηµοκρατία.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
254Βλ.  κεφάλαιο «Το δίκαιο είναι το ίσον» (Μέρος ΙΙ). 
255 2,1274 α5-15. Εδώ αναφέρει για µοναδική φορά τον Περικλή και µάλιστα µε αρνητική σηµασία.  
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6. Η ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠAI∆ΕΙΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
 

 

Η παιδεία εννοείται εδώ υπό την ευρύτερη  και όχι υπό τη στενή  έννοια της 

εκπαιδεύσεως, της σχολικής παιδευτικής διαδικασίας την οποία σηµειωτέον οι Αθηναίοι δεν 

είχαν συµπεριλάβει στην θεσµιστική δηµιουργία τους, δηλαδή δεν είχαν θεσµίσει την δηµόσια 

γενικευµένη εκπαίδευση, καθώς δεν είχαν νοµοθετήσει κάποια ιδιαίτερα µέτρα ή κάποιο 

οργανωµένο και γενικευµένο εκπαιδευτικό σύστηµα  µε την σηµερινή έννοια. Η έλλειψη αυτή 

είναι ταυτοχρόνως και µία σηµαντική παράλειψη του ρητώς αυτοθεσµιζόµενου δήµου, και 

δηλώνει τα όρια της θεσµιστικής του παρέµβασης256.  

  Το θέµα λοιπόν είναι τι σηµαίνει δηµοκρατική παιδεία. Οι Αθηναίοι είχαν τη 

στοιχειώδη εκπαίδευση και η πλειονότητα ήξερε ανάγνωση και γραφή, αλλά η παιδεία 

περικλείει την ευρεία πνευµατική καλλιέργεια, την κουλτούρα και τον πολιτισµό, και µε 

αυτήν την έννοια εξ άλλου την χρησιµοποιούν οι συγγραφείς της κλασσικής εποχής, αλλά και 

οι νεώτεροι, όπως λ.χ. ο W. Jaeger, o oπoίος στο µεγάλο έργο του µε χαρακτηριστικο τίτλο 

Paideia, θεωρεί ότι η µεγαλύτερη προσφορά των αρχαίων Ελλήνων στην ανθρωπότητα είναι 

η ιδέα της παιδείας, η ιδέα της καλλιέργειας του ανθρώπου και της διαµορφώσεώς του257. Μία 

ιδιαίτερη πτυχή αυτής της παιδείας, η οποία σπανίως αναδεικνύεται, είναι η δηµοκρατική της 

προέλευση, αφού η παιδεία αυτή είναι δηµιούργηµα της ελευθερίας και της δηµοκρατίας,  

χαρακτηρίζει  τη δηµοκρατική πόλιν και γενικότερα το δηµοκρατικό κίνηµα, και όχι την 

ολιγαρχική (Σπάρτη, Κόρινθο), ούτε τις µοναρχίες (Μακεδόνες).  

Μία άλλη πτυχή, η οποία επίσης αποσιωπάται, είναι το πολιτικό και κοινωνικό 

περιεχόµενο της παιδείας, η πολιτική της διάσταση, υπό την έννοια της πραγµατικής 

ουσιαστικής πολιτικής και κοινωνικής παιδείας την οποία η δηµοκρατική πόλις και µόνον 

                                                 
256 Σηµειωτέον ότι η αντίληψη για µια γενικευµένη υποχρεωτική εκπαίδευση για τα παιδιά όλων των πολιτών µε 
την οικονοµική ευθύνη του δηµοσίου ταµείου ήταν άποψη εκφρασµένη απο τον Χαρώνδα, και την οποία 
εφήρµοσε ο Πρωταγόρας ως νοµοθέτης της πανελλήνιας αποικίας των Θουρίων  το 444 π.Χ. Βλ. ∆ιόδωρος 
Σικελιώτης 12, 12.4-13.3. Nestle (1999 B), 397. 
257 Jaeger (1968 Α), 325. Η λέξη παιδεία που αρχικώς σήµαινε την αγωγή των παίδων (αυτήν την έννοια έχει 
στον Αισχύλο, Επτά επί Θήβας, 18) γίνεται αργότερα το σύµβολο της ιδεώδους µορφώσεως του σώµατος και της 
ψυχής, της καλοκαγαθίας, η οποία για πρώτη φορά περιλαµβάνει και την µόρφωση του πνεύµατος κατά την 
εποχή του Σοφοκλή και των σοφιστών, έννοια την οποία διατηρεί και στον Ισοκράτη και τον Πλάτωνα. Στο έργο 
αυτό του Jaeger υπάρχει µία συνολική ιστορική θεώρηση της ελληνικής πνευµατικής δηµιουργίας και του 
πολιτισµού, η οποία διεµόρφωσε έναν καινούριο τύπο ανθρώπου, τον Έλληνα άνθρωπο, ο οποίος υπήρξε επι 
αιώνες παιδευτικός οδηγός και έµπνευση για την ανθρωπότητα.  
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αυτή προσφέρει στους πολίτες της.  Ο Σιµωνίδης το εκφράζει πολύ ωραία: πόλις ἄνδρα  

διδάσκει258, η πόλις δηµιουργεί τον άνδρα, τον άνθρωπο, τον πολίτη. Τι διδάσκει η 

δηµοκρατική πόλις τους πολίτες; ποιες είναι οι αξίες και τα περιεχόµενα της δηµοκρατικής 

κοινωνίας; ποιο είναι το αντικείµενο της δηµοκρατικής θεσµίσεως; Η απάντηση υπάρχει στον 

«επιτάφιο» του Περικλή: φιλοκαλοῦµέν τε γὰρ µετ’ εὐτελείας καὶ φιλοσοφοῦµεν ἄνευ 

µαλακίας…µόνοι γὰρ τόν τε µηδὲν τῶνδε µετέχοντα οὐκ ἀπράγµονα, ἀλλ’ ἀχρεῖον 

νοµίζοµεν. Το αντικείµενο της δηµοκρατικής θέσµισης και παιδείας είναι η δηµιουργία ενός 

υπαρκτού ανθρωπίνου όντος, του Αθηναίου πολίτη, ο οποίος υπάρχει και ζει  εντός και δια 

της ενότητας τριών άξιων: του έρωτος και της πρακτικής του κάλλους, του έρωτος και της 

πρακτικής της σοφίας, της µέριµνας και της ευθύνης για το δηµόσιες κοινές υποθέσεις, την 

πόλιν. ∆ηλαδή η δηµοκρατική ελευθερία και η ισότητα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά και µέσα 

για την δηµιουργία αυτού του Αθηναίου πολίτη. «Και δεν θα ήταν δυνατόν», γράφει ο 

Καστοριάδης, «να γίνει χωρισµός αυτών των τριών στοιχείων: η οµορφιά και η σοφία έτσι 

όπως τις αγαπούσαν και τις ζούσαν οι Αθηναίοι δεν µπορούσαν να υπάρχουν παρά µόνο στην 

Αθήνα. Ο Αθηναίος πολίτης δεν είναι ‘ιδιωτικός φιλόσοφος’ ούτε ‘ιδιωτικός καλλιτέχνης’: 

είναι ένας πολίτης για τον οποίο η τέχνη και η φιλοσοφία έχουν γίνει τρόποι ζωής. Αυτή είναι 

η αληθινή απάντηση, η συγκεκριµένη απάντηση της αρχαίας δηµοκρατίας στο ερώτηµα 

σχετικά µε το ‘αντικείµενο’ της πολιτικής θέσµισης»259. Αποτέλεσµα είναι  η αισθητική 

καλλιέργεια και η γνώση, το φιλοσοφείν, τα οποία είναι αδιανόητα άνευ της ελευθερίας του 

πνεύµατος και της ελευθερίας της συνειδήσεως, άνευ του ελευθέρου διαλόγου, της ελευθερίας 

διατυπώσεως δοξών και κριτικής των δοξών (δοῦναι καὶ δέξασθαι λόγον), είναι αδιανόητα 

και αδύνατα άνευ της δηµοκρατίας. Ο C. Meier αποδεικνύει ότι οι Έλληνες και δη οι 

Αθηναίοι «ont fait de la grace (beauté,charme, élégance) une vertu politique» και ότι αυτο 

ήταν αδύνατο για τους Ρωµαίους και τους µοντέρνους260. 

 

Η δηµοκρατία παρέχει στον πολίτη πληροφόρηση και ενηµέρωση για τα σηµαντικά 

ζητήµατα της πόλεως πολιτικά, κοινωνικά, οικονοµικά, στρατιωτικά, εξωτερικά και του 

επιτρέπει να γίνει ενηµερωµένος και υπεύθυνος, δια της πρακτικής , δια των θεσµών, δια του 

                                                 
258 Fragmenta 15.1 (=απ. 53 D). 
259 Καστοριάδης (1995), 209. 
260 C. Meier (1987), 22-23  ο οποίος ανατρέχει µέχρι τον Φωκυλίδη για να υποστηρίξει την άποψή του (απ. 3: τὶ 
πλέον γένος εὐγενὲς εἶναι / οἷς οὔτ’ ἐν µύθοις ἕπεται χάρις οὔτ’ ἐν βουλῇ;). Ιδιαιτέρως όµως 
επισηµαίνει την χάρη των Αθηναίων (Θουκυδίδης 2,41: καθ’ ἕκαστον δοκεῖν ἄν µοι τὸν αὐτὸν ἄνδρα παρ’ 
ἡµῶν ἐπὶ πλεῖστ’ ἂν εἴδη καὶ µετὰ χαρίτων µάλιστ’ ἂν εὐτραπέλως τὸ σῶµα αὔταρκες παρέχεσθαι.  



 109

ήθους της, δια της συµµετοχής. Τα δηµοκρατικά άτοµα είναι αδιανόητα χωρίς την 

δηµοκρατική κοινωνία και αντιστρόφως, η δηµοκρατική κοινωνία είναι αδιανόητη χωρίς τα 

δηµοκρατικά άτοµα. Ἄνδρες γὰρ πόλις261 είναι το απαραίτητο συµπλήρωµα της ανωτέρω 

φράσεως του Σιµωνίδη. Οι άνδρες αποτελούν και διαµορφώνουν την πόλιν. Η πόλις διδάσκει 

τα άτοµα αλλά για να διδάξει θα πρέπει να έχει διαµορφωθεί από κάποια άτοµα, δεν 

προϋπάρχει δηλαδή φυσικώς ή οντολογικώς των ατόµων και τα διδάσκει. Την αλληλεπίδραση 

αυτή εκφράζει πολύ ωραία η απάντηση του Θεµιστοκλή στον Σερίφιο, ο οποίος τον 

κατηγορούσε ότι έγινε ονοµαστός χάρις στην ένδοξη πόλιν της Παλλάδος και όχι χάρις στην 

προσωπική του αξία: «ούτε εγώ θα γινόµουν ονοµαστός εάν ήµουν Σερίφιος αλλά ούτε και 

εσύ θα γινόσουν ονοµαστός εάν ήσουν Αθηναίος»262. Ακριβώς αυτή η αλληλεπίδραση πόλεως 

και ατόµων, η ταυτόχρονη αυτοεξέλιξή τους και αυτοδιαµόρφωσή τους χαρακτηρίζει την 

δηµοκρατία και κατά κάποιον τρόπο περιγράφεται στο γνωστό στάσιµο της σοφόκλειας 

Αντιγόνης: πολλὰ τὰ δεῖνα κουδὲν ἀνθρώπου δεινότερον πέλει…καὶ φθέγµα καὶ 

ἀνεµόεν φρόνηµα καὶ ἀστυνόµους ὀργὰς ἐδιδάξατο  (στ. 354). Ο Καστοριάδης 

σχολιάζει ωραιότατα τον τελευταίο στίχο: «Όταν διδάσκοµαι (µέση φωνή) δίνω στον εαυτό 

µου κάτι που ο εαυτός µου δεν έχει (αλλιώς γιατί να του το δώσω;) και που έχει (αλλιώς ποιος 

το δίνει;). Ο φαινοµενικός παραλογισµός αίρεται άµα καταλάβουµε ότι η αυτοενέργεια του 

αυτοδιδασκόµενου ανθρώπου δηµιουργεί (φέρνει σε ύπαρξη) και το ‘περιεχόµενο’ και το 

‘υποκείµενό’ της, που αλληλοπροσδιορίζονται και αλληλο-υπάρχουν»263.  

Τα δηµοκρατικά άτοµα διαµορφώνονται δια της συµµετοχής τους στα συλλογικά 

όργανα της πόλεως (ἐκκλησία, βουλή, δικαστήρια), δια της συµµετοχής τους στις αρχές 

που ορίζονται δια της κληρώσεως, στις συζητήσεις της ἀγορᾶς, των γυµνασίων και των 

στοών µε σοφιστές και φιλοσόφους, στις ποικίλες εορτές της πόλεως, στο θέατρο µε τις 

τραγωδίες και κωµωδίες, στην στρατιωτική εκπαίδευση. Όλα αυτά αποτελούν τµήµατα µιας 

παιδαγωγικής πολιτικής διαδικασίας, µιας πραγµατικής ενεργού παιδείας µε ουσιαστικό 

πραγµατικό περιεχόµενο και σκοπούς, η οποία  επιδιώκει και επιτυγχάνει να εξασκήσει τα 

άτοµα και να τα κάνει πολίτες, ικανά δηλαδή µετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς. Η παιδεία αυτή 

επεδίωκε να φέρει όσον το δυνατόν εγγύτερα στην ανθρώπινη πραγµατικότητα το αίτηµα της 

δηµοκρατίας για πραγµατική πολιτική ισότητα όλων των ελευθέρων. Κυρίως όµως η πολιτική 

ζωή, σε όλες τις εκφάνσεις της, διαµορφώνει, παιδεύει τα άτοµα στις αξίες της, στις σηµασίες 
                                                 
261 Τά λόγια  είναι του Νικία: Ἄνδρες γὰρ πόλις, καὶ οὐ τείχη οὐδὲ νῆες ἀνδρῶν κεναὶ  (Θουκυδίδης 7, 
77.7).   
262 Πλάτων Πολιτεία 1, 330α. 
263 Καστοριάδης (1993), 28.  
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της, στο Είναι της: αυτό που είναι η δηµοκρατική κοινωνία ενσαρκώνεται στα επί µέρους 

άτοµα . Οι θεσµοί της δηµοκρατικής πόλεως «εσωτερικευόµενοι από τα άτοµα διευκολύνουν  

στον µεγαλύτερο βαθµό την πρόσβαση τους στην ατοµική αυτονοµία και την αποτελεσµατική 

τους συµµετοχή σε όλες τις µορφές ρητής εξουσίας που υπάρχουν στην κοινωνία»264. Ο 

πραγµατικά δηµόσιος χώρος δηµιουργεί δηµόσια άτοµα, δηλαδή πολίτες. ∆ηµιουργεί στα 

άτοµα την πεποίθηση ότι η πόλις ειναι αυτά τα ίδια, ότι είναι αυτά τα ίδια που πρέπει να 

αποφασίσουν για τα σηµαντικά θέµατα της πόλεως, δηλαδή δικά τους που τους αφορούν 

άµεσα, να προτείνουν λύσεις τεκµηριωµένες µε επιχειρήµατα και πειθώ στην εκκλησία και 

στη βουλή, να δικάσουν µε αίσθηµα  δικαιοσύνης και ευθύνης, να ασκήσουν εξουσία, να 

διεκπεραιώσουν άλλες δηµόσιες υποθέσεις, εν ολίγοις να µάθουν ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν 

κατὰ µέρος265.  

Με άλλα λόγια τα άτοµα γίνονται πολίτες στην πράξη, δεν είναι φύσει πολίτες, ούτε 

δικαίω µόνο. Η έννοια του πολίτη στην δηµοκρατία είναι δυναµική όχι στατική, ο πολίτης 

είναι γίγνεσθαι όχι Είναι, είναι πραγµατική κατάσταση και όχι πλασµατική και θεωρητική 

έννοια, ούτε φυλετική, γλωσσική ή θρησκευτική. Είναι κυρίως και ουσιαστικώς πολιτική 

έννοια και πρᾶξις. Αυτή η δυναµική έννοια  της παιδείας εκφράζεται πολύ ωραία από τον 

Ισοκράτη όταν λέει ότι η πόλις των Αθηνών: «τό τῶν Ἑλλήνων ὄνοµα πεποίηκε µηκέτι 

τοῦ γένους ἀλλὰ τῆς διανοίας δοκεῖν εἶναι, µᾶλλον Ἕλληνας καλεῖσθαι τούς τῆς 

παιδεύσεώς τῆς ἡµετέρας ἢ τῆς κοινῆς φύσεως µετέχοντες»266.  

Ο πολίτης στη δηµοκρατία συνεπώς, δεν είναι κάτι το δεδοµένο, καθορισµένο άπαξ 

δια παντός. Υφίσταται και υπάρχει αφ’ ης στιγµής συµµετέχει στην πολιτική ζωή και ασκεί 

εξουσία, αφ’ ης στιγµής αυτο-παιδεύεται εντός, δια και µέσω των θεσµών της πόλεως. Τα 

άτοµα µαθαίνουν πολιτική πράττοντας την πολιτική, µαθαίνουν την εξουσία συµµετέχοντας 

στην εξουσία και ασκώντας εξουσία. Αυτή η γνώση είναι αναντικατάστατη, είναι η ουσία της 

δηµοκρατίας. Αυτή είναι η δηµοκρατική παιδεία και δεν προσφέρεται ούτε αποκτάται σε 

σχολεία, σχολές και πανεπιστήµια.267. ∆ηλαδή η συµµετοχή του Αθηναίου συνέβαλε 

αποφασιστικά στην διαµόρφωση της πολιτικής συνειδήσεως του µέσου και κατώτερου 

                                                 
264Καστοριάδης (1990), 75. 
265 3, 1283β42: Πολίτης δὲ κοινῆ µὲν ὁ µετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαί ἐστι. 
266 Iσοκράτης Πανηγυρικός 50 
267Το εκφράζει ωραία ο Καστοριάδης (1995), 197: «Μόνον η παιδεία των πολιτών ως τέτοιων µπορεί να δώσει 
αληθινό και αυθεντικό περιεχόµενο στον ‘δηµόσιο χώρο’. Αλλά αυτή η παιδεία δεν είναι ένα ζήτηµα βιβλίων και 
πιστώσεων για τα σχολεία. Είναι κατ’ αρχήν και προπαντός, η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι η πόλις είναι 
επίσης εσείς και ότι η τύχη της εξαρτάται επίσης από την σκέψη σας, από την συµπεριφορά σας και από τις 
αποφάσεις σας. Με άλλα λόγια, είναι συµµετοχή στην πολιτική ζωή».  
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Αθηναίου, οι οποίοι δεν είχαν τα µέσα για µια συστηµατική εκπαίδευση. Η ακρόαση των 

λόγων των ρητόρων και των πολιτικών στη βουλή, στα δικαστήρια και στην εκκλησία, οι 

οποίοι χαρακτηρίζονται από υψηλό ήθος και ύφος, από ιδέες και ηθικές αξίες, από ουσιαστική 

επιχειρηµατολογία και προσπάθεια πειθούς, από εξύµνηση της αρετής, της ηθικής τάξεως και 

καταδίκη της κακίας, της φαυλότητας, επιδρούσε στο ήθος των πολιτών και διαµόρφωνε 

υψηλή πολιτική αντίληψη268.      

Ο πολίτης εντός  και διαµέσου της συµµετοχής του στην δηµοκρατική ζωή, κουλτούρα 

και εξουσία αλλάζει µορφή και µετασχηµατίζεται σε πεπαιδευµένο πολιτικώς άτοµο,  πλούσιο 

σε εµπειρίες, σε πολιτική και κοινωνική γνώση, σε απολαβές πολιτισµικές, ενήµερο, 

πληροφορηµένο και ικανό πολίτη, κάτοχο ἔθους και ἀγωγῆς πολιτικής269. Αυτά τον 

καθιστούν ικανό να πολεµά, να διαλέγεται, να βλέπει τραγωδία, να είναι κριτής των 

ποιητικών αγώνων, να εκτιµά τις φιλοσοφικές συζητήσεις, να γίνεται συνδηµιουργός των 

καλλιτεχνικών και αρχιτεκτονικών αριστουργηµάτων, εν ολίγοις να γνωρίζει και να πράττει 

τα δέοντα270.     

 Η θεωρητική στήριξη της αντιλήψεως ότι η πολιτική αρετή, η πολιτική ικανότητα δεν 

είναι έµφυτη (φύσει) ούτε κληρονοµική, ούτε προϊόν τύχης ή ευγενούς  καταγωγής,  αλλά 

αποτέλεσµα διδαχής και επιµελείας, ότι είναι διδακτή, ότι µπορεί και πρέπει να την αποκτήσει 

ο οποιοσδήποτε, οφείλεται στους σοφιστές και δή στον Πρωταγόρα, εκτίθεται δε στον 

οµώνυµο διάλογο του Πλάτωνος271. Είναι ήδη δεκτό σήµερα, µετά από πολλούς αιώνες 

προκαταλήψεων, απαξιώσεων και απορρίψεων, που οφείλονται κυρίως στους δεδηλωµένους 

αντιπάλους τους Σωκράτη, Πλάτωνα και Αριστοτέλη, ότι οι σοφιστές είναι αυτοί που 

εισήγαγαν την συζήτηση περί παιδείας στην πνευµατική και πολιτική ατµόσφαιρα της Αθήνας 

τον 5ο αιώνα και την ανήγαγαν σε κεντρικό ζήτηµα της ανθρωπίνης υπάρξεως, σε  βασικό 

στοιχείο για την ανάπτυξη της ηθικής, κοινωνικής και πολιτικής διαµορφώσεως του ατόµου.  
                                                 
268 Αδάµ (1995), 226-234. 
269 4, 1292 β14: διά δέ τὸ ἔθος καὶ τὴν ἀγωγὴν πολιτεύεσθαι δηµοτικῶς. Πρβλ. Θουκυδίδης 2,39.1: ἐν 
ταῖς παιδείαις οἱ µὲν ἐπιπόνω ἀσκήσει εὐθὺς νέοι ὄντες τὸ ἀνδρεῖον µετέρχονται, ἡµεῖς δὲ ἀνειµένως 
διαιτώµενοι. Και  2,39.4.   
270 Θουκυδίδης 1,70,8: τὰ δέοντα πρᾶξαι.  Πρβλ. Θουκυδίδης 1, 138.3: κράτιστος αὐτοσχεδιάζειν τὰ 
δέοντα. Και 2, 43,1: γιγνώσκοντες τὰ δέοντα. Επίσης 2, 60,5: γνῶναί τε τὰ δέοντα καὶ ἑρµηνεῦσαι 
ταῦτα.   
271ὅτι δὲ αὐτὴν [τὴν πολιτικὴν ἀρετήν] οὐ φύσει ἡγοῦνται [οἱ Ἀθηναῖοι] εἶναι οὔδ’ ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου 
ἀλλὰ διδακτόν τε καὶ ἐξ ἐπιµελείας παραγίγνεσθαι ὧ ἂν παραγίγνηται, τοῦτό σοι πειράσοµαι 
ἀποδεῖξαι. 323 γ. Πρβλ. 323 ε: ἐξ ἐπιµελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς, και 324α: δῆλον ὅτι ὡς ἐξ 
ἐπιµελείας καὶ µαθήσεως κτητῆς οὔσης. Ο λόγος του Πρωταγόρα θεωρείται ως εφαρµογή και ερµηνεία του 
µύθου που προηγείται (Kerferd [1952], 42). Στο ίδιο κείµενο υπάρχει επιχειρηµατολογία (α) για το ότι η πολιτική 
αρετή ταυτίζεται µε την αιδώ και δίκη, (β) για το ότι αν και αυτή υπάρχει σε όλους, εν τούτοις δεν υπάρχει φύσει  
αλλά µέσω αγωγής και πρακτικής και (γ) για το ότι δεν την µοιράζονται όλοι εξίσου αλλά την έχουν σε 
διαφορετικό βαθµό. Για αντίθετη άποψη στο (β) βλ. Bayonas (1967), 45.  
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Αυτό που διδάσκει ο Πρωταγόρας είναι η εὐβουλία, η οποία είναι προσιτή και εφικτή 

για όλους τους πολίτες. Ο Πρωταγόρας εκθέτει την επιχειρηµατολογία του αντλώντας 

βεβαίως τα επιχειρήµατά του από την πολιτική πρακτική των Αθηναίων και καταλήγει: ὡς 

µὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἵ σοί πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόµου 

συµβουλεύοντος τὰ πολιτικά, καὶ ὅτι διδακτὸν καὶ παρασκευαστὸν ἡγοῦνται τὴν 

ἀρετὴν (324γ). 

Ορισµένοι ερευνητές ερµηνεύουν την άποψη του Πρωταγόρα περί διδακτού της 

πολιτικής αρετής ἐξ ἐπιµελείας καὶ ἀσκήσεως καὶ διδαχῆς, ως µη δηµοκρατική, και 

αφορώσα κυρίως τους ολίγους ικανούς και δυναµένους 272. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι δεν 

έχουν άδικο. Όµως µία προσεκτικότερη ανάγνωση του πρωταγορείου λόγου για την αγωγή και 

την παιδεία των νέων στην Αθήνα (324 ε-328 δ) ανατρέπει αυτή την άποψη. Πράγµατι, ο 

Πρωταγόρας εκεί αναφέρεται στην ιδιωτική (ιδία) και δηµοσία (δηµοσία) επιµέλεια περί της 

αγωγής των νέων, στην ιδιωτική και δηµόσια ἄσκησίν τους και στην ιδιωτική και δηµόσια 

διδαχή τους. Και οι δύο ἐπιµελοῦνται καὶ ἔργον καὶ λόγον διδάσκοντες καὶ 

ἐνδεικνύµενοι ὅτι τὸ µὲν δίκαιον, τὸ δὲ ἄδικον, καὶ τόδε µέν καλόν, τόδε δέ αἰσχρόν, 

καὶ τόδε µέν ὅσιον, τόδε δέ ἀνόσιον, καὶ τὰ µὲν ποίει, τὰ δὲ µὴ ποίει273. Μπορεί 

ασφαλώς στην ιδιωτική αγωγή να υπάρχουν διαφορές εξαρτώµενες από το κοινωνικο-

οικονοµικό περιβάλλον, όπως τις αναφέρει και ο Πρωταγόρας, στην δηµοσία όµως δεν 

υπάρχουν διαφορές διότι η δηµοκρατική πόλις δεν κάνει διακρίσεις όσον αφορά τις κοινές 

υποθέσεις. Έτσι λοιπόν, όταν οι νέοι απαλλαγούν από τους διδασκάλους, η πόλις τους 

αναγκάζει να µάθουν τους νόµους και να ζουν σύµφωνα µε αυτούς και κατὰ τούτους 

ἀναγκάζει καὶ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι274. Είναι χαρακτηριστικό εξ άλλου το γεγονός ότι και 

η ιδιωτική ἐπιµέλεια  των Αθηναίων, κατά τον Πρωταγόρα, δεν αποσκοπεί τόσο στο να 

µάθουν οι νέοι γράµµατα και κιθάρα και να έχουν καλά σώµατα, αλλά στην ηθική και 

κοινωνικη-πολιτική αγωγή τους, στην εὐκοσµία καὶ τὴν σωφροσύνη, στην εὐρυθµία καὶ 

τὴν εὐαρµοστία, στήν χρηστὴ διάνοια καὶ τὴν ἀνδρεία ἐν τοῖς πολέµοις καὶ ἐν ταῖς 

                                                 
272 M. Untersteiner (1993 I), 20, όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
273 325 γδ. Το συγκεκριµένο χωρίο αναφέρεται βεβαίως στην ιδιωτική αγωγή αλλά ισχύει, όπως είναι σαφές από 
τη συνέχεια των λεγοµένων του Πρωταγόρα, και για τη δηµόσια.  
274326 γ: Ἐπειδὰν δὲ ἐκ διδασκάλων ἀπαλλαγῶσιν, ἡ πόλις αὖ τούς τε νόµους ἀναγκάζει µανθάνειν 
καὶ κατὰ τούτους ζῆν. Και  326 δ,  325 γδ. 
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ἄλλαις πράξεσιν  (325 ε-326γ).  Η µάθηση δεν είναι για την απόκτηση επαγγέλµατος µόνο, 

αλλά για απόκτηση παιδείας ελευθέρου και υπευθύνου πολίτη275. 

Είναι εµφανές λοιπόν ότι η πρωταγόρεια αντίληψη για το διδακτόν της πολιτικής 

αρετής δεν αναφέρεται στην αριστοκρατική έννοια της αρετής, σύµφωνα µε την οποία 

ορισµένοι µόνο µπορούν να την έχουν είτε λόγω ευγενούς καταγωγής (φύσει ή εκ θεού), ή 

λόγω της αριστοκρατικής εκπαιδεύσεως. Ούτε επίσης αναφέρεται σε κάποια θεωρητική 

εκπαίδευση πλατωνικού τύπου, η οποία πραγµατοποιείται εκτός της πόλεως σε ορισµένους 

εκλεκτούς µόνο και βασισµένη κυρίως σε µαθήµατα µε προεξάρχοντα τα µαθηµατικά και την 

διαλεκτικη των Ιδεών. Η πολιτική αρετή πρέπει να αποκτηθεί στην πράξη, και όντως 

αποκτάται δια της πράξεως, και όχι µόνο δια της θεωρίας. Η πόλις εκπαιδεύει τα άτοµα και τα 

άτοµα την πόλιν, αφανώς, συλλογικώς, ανιδιοτελώς, άνευ φθόνου και αποκρύψεως, διότι είναι 

συµφέρον όλων, λέει ο Πρωταγόρας276. Η πολιτική αρετή και ελευθερία εκάστου εξαρτάται 

από την πολιτική αρετή και την ελευθερία του άλλου, και υπ’ αυτήν την έννοια η 

δηµοκρατική παιδεία είναι διαπαιδαγώγηση και όχι χειραγώγηση. 

Η πολιτική αρετή αποκτάται εντός της πόλεως, δια της διδαχής και της επιµελείας εκ 

µέρους της πόλεως, δια της ασκήσεως στους θεσµούς και τους νόµους της, δια της 

συµµετοχής και της ασκήσεως της εξουσίας υπό όλες τις µορφές της. Η συµµετοχή στην 

πολιτική ζωή είναι υποχρεωτική και έτσι όλοι θα αναγκασθούν να ασκηθούν στην αρετή, 

διότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την γενικευµένη απόκτησή της. Πράγµατι, υπάρχουν 

άτοµα και στρώµατα κοινωνικά, και αυτά είναι τα κατώτερα κοινωνικο-οικονοµικώς, τα 

οποία λόγω της θέσεως και της κουλτούρας τους έχουν τεράστια δυσκολία να  γνωρίσουν τα 

πολιτικά πράγµατα και δεν έχουν τις κοινωνικές, οικονοµικές, πολιτιστικές και ψυχολογικές 

καταβολές για να ασχοληθούν και να συµµετάσχουν σε αυτά277. Οµως  από την στιγµή κατά 

                                                 
275 Οὒκ ἐπὶ τέχνη , ἀλλ’ ἐπὶ παιδεία, ὡς τὸν ἰδιώτην καὶ τὸν ἐλεύθερον πρέπει (Πλάτων Πρωταγόρας 
312 β).  
276 327 α: ὥσπερ νῦν τῶν δικαίων καὶ τῶν νοµίµων οὐδεὶς φθονεῖ οὔδ’ ἀποκρύπτει ὥσπερ τῶν ἄλλων 
τεχνηµάτων-λυσιτελεῖ γὰρ οἶµαι ἡµῖν ἡ ἀλλήλων δικαιοσύνη καὶ ἀρετή. δία ταῦτα πᾶς παντὶ 
προθύµως λέγει καὶ διδάσκει καὶ τὰ δίκαια καὶ τὰ νόµιµα. Και 327 ε: πάντες διδάσκαλοι εἰσίν ἀρετῆς, 
καθ’ ὅσον δύνανται ἕκαστος, καὶ οὐδεὶς σοὶ φαίνεται. 
277 Τις δυσκολίες αυτές  είχε υπ’ όψιν του και ο Αριστοτέλης,  έστω από την δική του σκοπιά: πάθει γὰρ 
ζῶντες τὰς οἰκείας ἡδονὰς διώκουσι καὶ δι’ ὧν αὖται ἔσονται, φεύγουσι δὲ τὰς ἀντικειµένας λύπας, 
τοῦ δὲ καλοῦ καὶ ὡς ἀληθῶς ἡδέος οὐδ’ ἔννοιαν ἔχουσιν, ἄγευστοι ὄντες. τοὺς δὴ τοιούτους τις ἂν 
λόγος µεταρρυθµίσαι; οὐ γὰρ οἷόν τε ἢ οὐ ῥᾴδιον τὰ ἐκ παλαιοῦ τοῖς ἤθεσι κατειληµµένα λόγῳ 
µεταστῆσαι (Ηθικά  Νικοµάχεια  10, 1179β 13-18). Έτσι, µόνο το θεωρητικό δικαίωµα συµµετοχής στην 
πολιτική ζωή, που κηρύσσουν αυτοκολακευόµενοι οι  µοντέρνοι και οι σύγχρονοι, ή η γενίκευση της 
υποχρεωτικής εκπαιδεύσεως στα δηµόσια και ιδιωτικά σχολεία και µετέπειτα στα Πανεπιστήµια όπως συµβαίνει 
σήµερα, δεν αρκεί για την πολιτική παιδεία, την πολιτική ενηµέρωση και την ενασχόληση µε τα πολιτικά 
πράγµατα, ως εκ τούτου συγκαλύπτει τις πραγµατικές τεράστιες δυσκολίες των στρωµάτων αυτών για την 
πολιτική τους παιδεία και δράση. Η Arendt (1986), 74 τονίζει ότι «ούτε η εκπαίδευση ούτε η ευστροφία ούτε η 
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την οποία τα κατώτερα στρώµατα δια µέσου του θεσµικού πλαισίου της δηµοκρατίας 

συµµετέχουν ουσιαστικά στην πολιτική (και κοινωνική) ζωή της πόλεως, αποκτούν γνώση και 

παιδεία αυτού του κοινωνικοπολιτικού οργανισµού, πείρα και δεξιότητες.  Το να είναι µέλος 

λ.χ. της βουλής σήµαινε ότι επι ένα έτος ο πολίτης ήταν στο κέντρο της πολιτικής εξουσίας 

και ερχόταν σε επαφή και γνώση µε την ουσία της πολιτικής, δεδοµένου ότι η βουλή 

χειριζόταν ποικίλες και σοβαρότατες υποθέσεις, κατείχε σηµαντική και κρίσιµη θέση στην 

όλη λειτουργία της δηµοκρατίας, διότι είχε εποπτεία, έλεγχο και εκτελεστικές αρµοδιότητες 

σε πολλούς τοµείς της διοικήσεως, των αρχών, των οικονοµικών και της εκκλησίας. ∆ικαίως 

η βουλή απεκλήθη «σχολείο της δηµοκρατίας»278.      

Η παιδεία στη δηµοκρατία είναι η ενεργητική και ουσιαστική συµµετοχή στα πολιτικά 

πράγµατα της πόλεως, πράγµα που συνεπάγεται έναν µετασχηµατισµό των θεσµών οι οποίοι 

επιτρέπουν αυτή την συµµετοχή και την κάνουν δυνατή, ενώ αντιθέτως τα άλλα πολιτεύµατα 

και τα σηµερινά αποτρέπουν, απωθούν, αποθαρρύνουν τους ανθρώπους να συµµετάσχουν. 

Συνεπώς η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα εκείνο το οποίο ταυτίζεται µε την ολόπλευρη 

ουσιαστική παιδεία των πολιτών, µε την ολόπλευρη γνώση της δοµής, της οργάνωσης και της 

λειτουργίας της κοινωνίας (κοινωνική, πολιτική, οικονοµική, στρατιωτική).      

Η δηµοκρατική πόλις παιδεύει τα άτοµα µε πολλούς τρόπους. Ο Πλάτων αναφέρει ότι 

και τα τείχη της πόλεως εκπαιδεύουν τους πολίτες, ο δε Πλούταρχος  ότι ο Ηρόδοτος διάβαζε 

τις Ιστορίες του στους Αθηναίους µε αµοιβή από το δηµόσιο ταµείο279. Ένας από αυτούς τους 

τρόπους πολιτικής παιδεύσεως ήταν και το θέατρο. Το θέατρο και η τραγωδία δεν ήταν µόνο 

ένα «καλλιτεχνικό» φαινόµενο µε την σηµερινή έννοια αλλά είχε ευρύτερη κοινωνικοπολιτική 

σηµασία και πολιτικούς παιδευτικούς στόχους. Ο Πλούταρχος αναφέρει ότι πολλοί 

αιχµάλωτοι Αθηναίοι ελευθερώθηκαν από τους Συρακοσίους επειδή τους δίδαξαν ό,τι 

θυµόντουσαν από τα χορικά του Ευριπίδη280. Η βαθµιαία «εκκοσµίκευση» και 

«πολιτικοποίηση» του θεάτρου δηλώνει την αλλαγή της σηµασίας του κατά τον 5ο και 4ο 
                                                                                                                                                      
ιδιοφυΐα µπορούν να αντικαταστήσουν τα συστατικά στοιχεία της δηµόσιας σφαίρας, τα οποία την καθιστούν 
χώρο κατάλληλο για την εκδίπλωση του εξαίρετου και έξοχου στοιχείου του ανθρώπου».  
278 Βλ. Finley (1996), 84, όπου και η παραποµπή στον Lotze στον οποίο οφείλεται ο χαρακτηρισµός. Οσοι  
συµµετείχαν και έζησαν άµεσα, όχι τις τετριµµένες γενικές συνελεύσεις τις ελεγχόµενες από τους συνδικαλιστές 
εργατο-φοιτητοπατέρες και τα κόµµατα, αλλά κάποια µεγάλης σηµασίας γενική συνέλευση είτε στα φοιτητικά 
τους χρόνια, είτε στο συνδικαλιστικό τους σωµατείο, µπορούν να εννοήσουν τι σηµασία έχει µία τέτοια 
συνέλευση. Μία τέτοια συνεύρεση πολλών ανθρώπων  είναι σηµαντική και για το τι θα αποφασίσουν αλλά και 
για τα ίδια τα άτοµα ως συλλογικών και πολιτικών οντοτήτων. Πράγµατι η άµεση συµµετοχή στο συλλογικό 
σώµα  συντελεί στην άµεση και αρτιότερη ενηµέρωσή τους, ενδυναµώνει το ηθικό τους και την κρίση τους, 
δηµιουργεί προσωπικούς και κοινωνικούς δεσµούς, δηµιουργεί προσωπική καλλιέργεια και βιώµατα, δηλαδή 
κοινωνική και πολιτική παιδεία, και αναζωπυρώνει το ενδιαφέρον για τα κοινά και την συµµετοχή, συντηρεί την 
εγρήγορση και την υπευθυνότητα, συνδέει το συναίσθηµα µε την λογική κατά µοναδικό και αναντικατάστατο 
τρόπο.   
279 Πλούταρχος Ηροδότου Κακοήθεια 862. 
280 Πλούταρχος Νικίας 29.  
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αιώνα και το καθιστά πολιτικό θεσµό. Πράγµατι την εποπτεία είχε ο ἐπώνυµος ἄρχων, ο 

οποίος είχε πολιτικές αρµοδιότητες και όχι ο ἄρχων βασιλεὺς, ο οποίος ήταν αρµόδιος για 

τα θρησκευτικά ζητήµατα. Η καθιέρωση οικονοµικής ενισχύσεως για τους µη δυναµένους να 

πληρώσουν το εισιτήριο των παραστάσεων (του θεωρικοῦ, το οποίο ήταν περίπου το ίδιο µε 

την αποζηµίωση για τις συνεδριάσεις της Ηλιαίας), αποδεικνύει την σηµασία των θεατρικών 

παραστάσεων για τη δηµοκρατία και την παιδεία των πολιτών. Η συµµετοχή σε αυτές ήταν 

κατά κάποιο τρόπο χρέος των πολιτών και της πόλεως, παρόµοιο µε αυτό της συµµετοχής 

στους άλλους πολιτικούς θεσµούς όπως της Ηλιαίας, της βουλής και της εκκλησίας281. 

∆ηλαδή ο Αθηναίος παρίστατο στις θεατρικές παραστάσεις όχι µόνο ως θεατής αλλά και ως 

πολίτης. Στις παραστάσεις συγκεντρωνόταν ένας µεγάλος αριθµός ανθρώπων – 14.000 

περίπου  – ακόµη και µέτοικοι, γυναίκες και δούλοι, αλλά και αντιπροσωπείες άλλων πόλεων 
282. 

Αρκετοί συγγραφείς έχουν υποστηρίξει τις στενές σχέσεις της τραγωδίας και της 

πολιτικής, καθώς επίσης και την άποψη ότι οι τραγικοί ποιητές εγγράφονται στην παράδοση 

της αθηναϊκής πολιτικής σκέψεως. Μεταξύ αυτών  ο Καστοριάδης283, ο V. Ehrenberg284, ο C. 

Meier285 κ.ά. Ένα σηµαντικό λ.χ. ζήτηµα που αποτελεί µέριµνα της τραγωδίας είναι η σχέση 

µεταξύ δύο επιταγών, των αγράφων συνηθειών και κανόνων και των αναγκαστικών νόµων 

που επιβάλλει η πόλις, και δη η σύγκρουσή τους – είναι η αντίθεση νόµος-φύσις που 

θεµατοποιείται από τους σοφιστές, και την εξετάζουµε πιο κάτω στο οικείο κεφάλαιο 

«Νόµος-φύσις». Οι δύο επιταγές παρουσιάζονται ως ισοδύναµες και δεν λαµβάνεται θέση 

υπέρ της µίας ή της άλλης, αλλά προτείνεται η αρµονική σύζευξη τους ή λύση τους και όχι η 

εµφύλια διαµάχη και ο διχασµός. ∆εν είναι καθόλου αυτονόητο ότι όποιος επικαλείται τους 

«άγραφους νόµους» εκφράζει οπωσδήποτε και την αξιολογικώς υπέρτερη θέση. Αλλά ακόµη 

και αν την εκφράζει, δεν σηµαίνει ότι πρέπει αυτή η θέση να κατισχύσει και συνεπως να 

ακυρωθεί η ισχύς του θετικού δικαίου προς όφελος της εικαζόµενης ηθικής ανωτερότητας των 

«άγραφων νόµων». Το θέµα αυτο θέτει µε µεγαλειώδη τρόπο ο τραγικός ποιητής στην 
                                                 
281Το ταµείο του θεωρικοῦ συγκέντρωνε πολλά χρήµατα και ήταν ανταγωνιστικό του ταµείου των στρατιωτικών 
και γι’ αυτό πολλές φορές οι Αθηναίοι πολιτικοί προσπαθούσαν να µεταφέρουν ένα ποσό από το πρώτο στο 
δεύτερο, πράγµα το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο όπως φαίνεται από την αποτυχηµένη απόπειρα του 
Απολλοδώρου, φίλου του ∆ηµοσθένη το 348 π.Χ. Όµως ο ίδιος ο ∆ηµοσθένης το επέτυχε το 339 π.Χ. λίγο πριν 
τη µάχη της Χαιρώνειας. Μετά την ήττα των Αθηναίων στη Χαιρώνεια το ταµείο του θεωρικού παρήκµασε. Βλ. 
Μ. Σακελλαρίου (1999), 270. C. Mossé (1983), 162.  
282C. Meier (1997), 76 κεξ. 
283 (1995), 202. και (1993). 
284 (1950), 515-548. 
285(1991), 12. πρβ. Μeier (1995),113: «La tragédie reflète pour nous un aspect de la pensée politique de l’époque; 
alors elle exerce vraiment sa fοnction éducative essentielle». Και Meier (1987),70: «…on l’a vu sur l’exemple de 
l’ Orestie, l’essentiel de la reflexion politique se deroulait sous les espèces de l’art». 



 116

Αντιγόνη, και προτείνει ως απαραίτητη προϋπόθεση για την επίλυσή του, τη συνεννόηση και 

τη συνδιαλλαγή βασισµένη στη φρόνηση. Η µη εξεύρεση λύσεως µέσω της σωφροσύνης και 

της φρονήσεως οδηγεί στην ἄτη, στην τύφλωση και στη καταστροφή – αυτό είναι ένα από τα 

πολιτικά διδάγµατα της τραγωδίας προς τους πολίτες.  

Επίσης οι αθλητικοί, µουσικοί και οι ποιητικοί ἀγῶνες, οι ποικίλες ἑορταί 

συµβάλλουν στην πολιτική παιδεία, δια της πράξεως και της συµµετοχής286. 

 

Η κριτική 
 

Οι δηµοκρατικές αντιλήψεις και οι νεωτερικές απόψεις των σοφιστών περί παιδείας 

συνάντησαν την ισχυρότατη αντίδραση των αριστοκρατικών και ολιγαρχικών,  όπως φαίνεται 

διαρρήδην στα έργα των δύο µεγάλων φιλοσόφων Πλάτωνα και Αριστοτέλη, οι οποίοι 

υπήρξαν δεδηλωµένοι εχθροί τους, και επικριτές των απόψεων τους και στο θέµα της 

παιδείας. Οι δύο φιλόσοφοι αναφέρονται ιδιαιτέρως από τους ερευνητές, ως έχοντες 

συστηµατικότερη και αναλυτικότερη άποψη επί τού θέµατος287. Αυτό όµως που δεν 

αναφέρεται στην έρευνα είναι η οικειοποίηση, από τους δύο µεγάλους φιλοσόφους, της 

συζητήσεως που εισήγαγαν οι σοφιστές, καθώς και η  χρησιµοποίησή της σύµφωνα µε την 

δική τους αντίληψη περί πολιτικής και πολιτείας, πράγµα που θα δούµε στην συνέχεια 

προκειµένου για τον Αριστοτέλη. Οι δυο µεγάλοι φιλόσοφοι εξέθεσαν τις απόψεις τους περί 

παιδείας  στα κύρια πολιτικά τους έργα, ο Πλάτων στην Πολιτεία και τους Νόµους ,ο 

Αριστοτέλης στα Ηθικά  και στα Πολιτικά  (οι απόψεις του δευτέρου είναι διάχυτες στα δύο 

του έργα, κυρίως όµως υπάρχουν  στο βιβλίο 7, κεφάλαια 13-17 και όλο το βιβλίο 8 των 

Πολιτικών).  Αυτό σηµαίνει ότι είχαν διαβλέψει τον ρόλο και τη σηµασία της παιδείας στην 

απόκτηση της αρετής και ειδικότερα της πολιτικής αρετής, και έχουν συχνές αναφορές  στην 

επίδραση της κοινωνίας, της πόλεως και των νόµων πάνω στα άτοµα καθώς και στην 

παιδευτική δύναµη των θεσµών288. Η παιδεία και η αρετή αποτελούν ένα αδιάσπαστο δίδυµο 

                                                 
286 Αδάµ (1995), 222.  
287 βλ. Jeager (1968). Είναι περίεργο που στο µνηµειώδες και φιλόδοξο αυτό έργο δεν περιλαµβάνεται ιδιαίτερο 
κεφάλαιο για τον Αριστοτέλη, όπως επίσης δεν περιλαµβάνεται και στο γνωστό βιβλίο αναφοράς για την 
εκπαίδευση στην αρχαιότητα του Marrou (1948), για τον οποίο το παιδαγωγικό έργο του Αριστοτέλη ‘ne parait 
pas présenter le meme caractère d’originalité créatrice que celles de Platon ou d’ Isocrate’. Η ίδια παράλειψη 
υπάρχει και στο βιβλίο του Καρζή (1997).  Αντιθέτως έχουµε τα έργα των Defourny (1932), Lord (1982) και 
Lombard (1994) αφιερωµένα στην αριστοτελική εκπαίδευση.  
288 Ηθικά Νικοµάχεια 2,1103 β2-5. 10,1180 α15-23. Ρητορική 1,1360 α20. πρβλ. Πλάτων Νόµοι 718 γ, 857 ε κεξ.  
Ο Ισοκράτης (Αρεοπαγητικός, 22), ο οποίος εκφράζει και αυτός συντηρητικούς κύκλους των Αθηνών του 4ου αι., 
πιστεύει ότι µορφωτική επίδραση δεν ασκούν οι «ακριβείς νόµοι» αλλά το ήθος των ηγετών. 
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για τον Αριστοτέλη, το οποίο  συναντάται πολλές φορές και στα δύο έργα του289.  

Ο Αριστοτέλης, σε έναν από τους πολλούς αντιθετικούς ορισµούς του για την 

ολιγαρχία και τη δηµοκρατία, γράφει: ἔτι ἐπειδὴ ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ πλούτω καὶ 

παιδεία ὁρίζεται, τὰ δηµοτικὰ δοκεῖ ταναντία τούτων εἶναι, ἀγένεια, πενία, 

βαναυσία290. Αυτό σηµαίνει ότι αποδίδει στη δηµοκρατία την έλλειψη παιδείας, και 

επικεντρώνεται στην εκπαίδευση υπό τη στενή της έννοια, την προοριζόµενη για τους ολίγους 

«εκλεκτούς». έτσι όµως παρακάµπτει το θέµα της ουσιαστικής πολιτικής και κοινωνικής 

παιδείας που προσέφερε η δηµοκρατική πόλις στους πολίτες της. Εξάλλου, όταν κατηγορεί τις 

ελληνικές πόλεις, εκτός της Λακεδαίµονος, ότι δεν είχαν ενδιαφερθεί για την παιδεία των 

νέων και το παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας291, παραβλέπει και συγκαλύπτει την 

πολιτική διάσταση της παιδείας που παρείχε η δηµοκρατική πόλις, αγνοεί τη δηµοκρατική 

παιδεία µε την ουσιαστική σηµασία και το βάθος της. Συγκαλύπτει  την παιδεία µε την 

ευρύτερη έννοιά της, την έννοια της κουλτούρας, δηλαδή την παιδεία ως αποτέλεσµα, όχι 

µόνο σχολικών διαδικασιών, αλλά και άλλων πολιτικών, πολιτιστικών και κοινωνικών 

παραγόντων όπως η τέχνη, η συµµετοχή στην εξουσία και σε κοινωνικές πρακτικές, το 

επάγγελµα, η ἀγορὰ, κ.λπ. Κατηγορεί επίσης τις δηµοκρατίες (ταῖς µάλιστα εἶναι 

δοκούσαις δηµοκρατικαῖς) ότι η ολιγωρία τους περί την παιδείαν στρέφεται κατά του 

συµφέροντος τους, διότι  κακώς ορίζουν την ελευθερία αφού την εκλαµβάνουν ως την 

ελευθερία να πράττει έκαστος ό,τι επιθυµεί. Η εκδοχή αυτή της ελευθερίας δεν συµβάλλει 

κατά τον φιλόσοφο στη σωτηρία της πόλεως αλλά στη φθορά της.  Αυτό σηµαίνει ότι για τον 

Αριστοτέλη παιδεία σηµαίνει περιορισµό της ελευθερίας, ιδιωτικής και πολιτικής – δηλαδή το 

αντίθετο της δηµοκρατικής292.  

  Πάντως ενώ εν γένει προβαίνει σε γενικές  διαπιστώσεις και διαγνώσεις σχετικές µε 

την παιδεία293, εν τούτοις τα µέτρα που προτείνει δεν έχουν σχέση µε τη δηµοκρατική 

πολιτική πρακτική και  τη διαπαιδαγώγηση των πολιτών αλλά τη χειραγώγηση των νέων 
                                                 
289 Το ίδιο και στον Πλάτωνα  (Πολιτεία 4,433 δ. Νόµοι 2,673 α. 6,757 β). Οι µέλλοντες κυβερνήτες της 
πλατωνικής πολιτείας, οι περίφηµοι βασιλείς-φιλόσοφοι, οι οποίοι είναι οι προνοµιούχοι κάτοχοι της πολιτικής 
αρετής και επιστήµης πρέπει να διέλθουν από µια εκπαιδευτική διαδικασία (cursus studiorum) βασισµένη στα 
µαθηµατικά και αποτελούµενη από τα µαθήµατα, ἀριθµητική, γεωµετρία, στερεοµετρία, ἁρµονική, 
ἀστρονοµία  και τέλος τη διαλεκτική (Πλάτων Πολιτεία 7, 522 γ κε.).  
290 6, 1317β 38-40. 
291 5, 1310 α12-22.  Και  8,1337α29-32: ἡ δ’ ἐπιµέλεια πέφυκεν ἑκάστου µορίου βλέπειν πρὸς τὴν τοῦ 
ὅλου ἐπιµέλειαν. Ἐπαινέσειε δ’ ἄν τις καὶ τοῦτο Λακεδαιµονίους. καὶ γὰρ πλείστην ποιοῦνται 
σπουδὴν περὶ τοὺς παῖδας καί κοινῆ ταύτην  .  
292 5, 1310 α26-36. Περισσότερα για την θέση αυτή βλ. κεφάλαια «Η ελευθερία» και «Η ατοµική ελευθερία» 
(Μέρος ΙΙ)  
293 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1179β 2-4, 7-17, 20-21. 1181α 1-2, 9-13. 
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σύµφωνα µε τις αρχές της εκάστοτε πολιτείας. Γράφει: «Το µέγιστο απ’όσα έχουν λεχθεί για 

τη διατήρηση των πολιτειών, που όλοι το παραµελούν σήµερα, είναι το παιδεύεσθαι προς τας 

πολιτείας, γιατί και οι πιο ωφέλιµοι νόµοι και από όλους τους πολίτες ψηφιζόµενοι δεν 

δύνανται να ωφελήσουν εάν οι πολίτες δεν είναι εθισµένοι και πεπαιδευµένοι προς την 

πολιτεία, εάν µεν οι νόµοι είναι δηµοκρατικοί δηµοκρατικώς εάν δε ολιγαρχικοί ολιγαρχικώς. 

διότι και η µη συµµόρφωση ενός µόνο πολίτη έχει κακή επίδραση και σε όλη την πόλιν. Το 

παιδεύεσθαι πρός τήν πολιτεία δεν σηµαίνει να κάνουν οι ολιγαρχικοί ό,τι τους ευχαριστεί, 

ούτε να κάνουν το ίδιο οι δηµοκρατικοί, αλλά να συµµορφώνονται οι µεν µε την ολιγαρχία, οι 

δε µε τη δηµοκρατία»294. ∆ηλαδή αυτό που ιδρύει, συνέχει, σώζει, διατηρεί τις πολιτείες  είναι 

η αντίστοιχη παιδεία, ολιγαρχική στην ολιγαρχία, µοναρχική στη µοναρχία, κοκ. Ο 

Σταγειρίτης κηρύσσει εκ πρώτης όψεως την άκρατη πολιτικοποίηση της εκπαιδεύσεως, 

πράγµα που διαφοροποιεί τις απόψεις του από άλλες, ολιγαρχικές ή συντηρητικές, που θέλουν 

τον νέο µακράν της πολιτικής σκηνής295. H θέση αυτή, η οποία υποστηρίζει τη συµµόρφωση 

της παιδείας προς το εκάστοτε καθεστώς, χαρακτηρίζεται   από έλλειψη οιασδήποτε ηθικής 

πολιτική αξίας, και συνάδει µε το πνεύµα του βιβλίου 5 (κεφάλαια 8-11) στο οποίο ο 

φιλόσοφος δίνει συµβουλές για τη σωτηρία όλων των πολιτειών, της τυραννίδος 
                                                 
294 5,1310α12-22: Μέγιστον δὲ πάντων τῶν εἰρηµένων πρὸς τὸ διαµένειν τὰς πολιτείας, οὗ νῦν 
ὀλιγωροῦσι πάντες, τὸ παιδεύεσθαι  πρὸς τὰς πολιτείας .Ὄφελος γὰρ οὐθὲν τῶν ὠφελιµωτάτων 
νόµων καὶ συνδεδοξασµένων ὑπὸ πάντων τῶν πολιτευοµένων, εἰ µὴ ἔσονται εἰθισµένοι καὶ 
πεπαιδευµένοι ἐν τῇ πολιτείᾳ, εἰ µὲν οἱ νόµοι δηµοτικοί, δηµοτικῶς, εἰ δ’ ὀλιγαρχικοί, ὀλιγαρχικῶς. 
εἴπερ γάρ ἐστιν ἐφ’ ἑνὸς ἀκρασία, ἐστὶ καὶ ἐπὶ πόλεως. Ἐστὶ δὲ τὸ παιδεύεσθαι πρὸς τὴν πολιτείαν 
οὐ τοῦτο, τὸ ποιεῖν οἷς  χαίρουσιν οἱ ὀλιγαρχοῦντες ἤ οἱ δηµοκρατίαν βουλόµενοι, ἀλλ’ οἷς 
δυνήσονται οἱ µὲν ὀλιγαρχεῖν οἱ δὲ δηµοκρατεῖσθαι.  Πρβλ. 1,1260 b15-18. Επανέρχεται στην ίδια άποψη 
στο βιβλίο 8, όπου εξετάζει αναλυτικά την παιδεία (8, 1337α 11-18): Ὅτι µὲν οὖν τῷ νοµοθέτῃ µάλιστα 
πραγµατευτέον περὶ τὴν τῶν νέων παιδείαν, οὐδεὶς ἂν ἀµφισβητήσειε. καὶ γὰρ ἐν ταῖς πόλεσιν οὐ 
γιγνόµενον τοῦτο βλάπτει τὰς πολιτείας (δεῖ γὰρ πρὸς ἐκάστην παιδεύεσθαι. τὸ γὰρ ἦθος τῆς 
πολιτείας ἑκάστης τὸ οἰκεῖον καὶ φυλάττειν εἴωθε τὴν πολιτείαν καὶ καθίστησιν ἐξ ἀρχῆς, οἷον τὸ 
µὲν δηµοκρατικὸν δηµοκρατίαν, τὸ δ’ ὀλιγαρχικὸν ὀλιγαρχίαν. ἀεὶ δὲ τὸ βέλτιστον ἦθος βελτίονος 
αἴτιον πολιτείας). Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5,1130 β25-26: τὰ δὲ ποιητικά τῆς ὅλης ἀρετῆς ἐστι τῶν 
νοµίµων ὅσα νενοµοθέτηται περὶ παιδείαν τὴν πρὸς τὸ κοινὸν  («αυτά που δηµιουργούν την όλη αρετή 
είναι τα νόµιµα που έχουν νοµοθετηθεί περί την παιδεία την προσανατολισµένη στις κοινές υποθέσεις»). Ο 
Πλάτων εκφράζει τις ίδιες απόψεις στην Πολιτεία 8,552ε κεξ. και στους Νόµους 7,793 κεξ. ∆ιαφωνούµε µε την 
ερµηνεία αυτού του χωρίου (5, 1310 α12-22) από την Romilly (1992α), 270, η οποία υποστηρίζει ότι µε αυτού 
του είδους τις απόψεις «δεν δηµιουργούνται µε κανένα τρόπο οπαδοί αλλά προβάλλονται αξίες και διδάσκεται η 
καλύτερη κατανόησή τους», χωρίς να εξηγεί  ποιες είναι αυτές οι «αξίες» οι αντίστοιχες στα πολιτεύµατα της 
αριστοκρατίας, της ολιγαρχίας, της βασιλείας, αλλά και της τυραννίδος που θα είχε υπ’ όψιν του ο Αριστοτέλης. 
Εξάλλου η Romilly δεν εξηγεί τι σηµαίνει η έκφραση «µόρφωση πολιτικού ήθους» (formation civique).  Ο 
Defourny (1932), 175, παρακάµπτοντας το ηθικό και πολιτικό πρόβληµα, αναφέρει την θέση αυτή του 
φιλοσόφου ως ‘grand principe’ διατηρήσεως των πολιτειών.    
295Η αντίληψη αυτή που θέλει τον νέο µακράν της πολιτικής και της αγοράς, είναι ολιγαρχική και αναφέρεται 
ενδεικτικά από τον Ισοκράτη ως χαρακτηριστικό της πατρίου πολιτείας (Αρεοπαγητικός 48): οὕτω δ’ ἔφευγον 
τὴν ἀγοράν, ὥστ’ εἰ καὶ πότε διελθεῖν ἀναγκασθεῖεν, µετὰ πολλῆς αἰδοῦς καὶ σωφροσύνης ἐφαίνοντο 
τοῦτο ποιοῦντες. Μάλιστα το παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας πρέπει να ισχύει και για τις γυναίκες, 
τουλάχιστον για την άριστη πολιτεία (1,1260 β16-24). 
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συµπεριλαµβανοµένης296. Επί πλέον δε αποσιωπά το γεγονός ότι στη δηµοκρατία υπήρχε 

αυτό το παιδεύεσθαι πρὸς τὴν πολιτείαν, όπως το αναλύσαµε πιο πάνω στο πρώτο µέρος.  

 Η παιδεία για τον Αριστοτέλη είναι ο απαραίτητος όρος για την πραγµατοποίηση της 

ἀρίστης πολιτείας, εποµένως για την εκπαίδευση των ἀρίστων ἀνδρῶν. ∆ηλαδή, αφ’ ενός 

µεν δεν προορίζει την εκπαίδευση για τους πολλούς και αφ’ ετέρου δεν την εννοεί µε τον 

δηµοκρατικό τρόπο, ως συµµετοχή υποχρεωτική και άµεση στον πολιτικό βίο και την 

εξουσία, όπως ανελύθη προηγουµένως, αλλά ως υπόθεση κοινής εκπαιδεύσεως και δηµοσίας 

διδαχής µαθηµάτων. Πράγµατι, στo χωρίο 7,1332 β12-29297 υποστηρίζει ότι η παιδεία πρέπει 

να είναι κοινή για τους οµοίους, διότι όλοι οι όµοιοι πρέπει να εναλλάσσονται στην εξουσία. 

Εποµένως η παιδεία στην οποία αναφέρεται ο Σταγειρίτης είναι ελιτίστικη, αφού αφορά την 

τάξη η οποία  κατέχει την αρετή ή είναι ικανή και έχει τα µέσα να την αποκτήσει. Σε αυτό το 

πνεύµα πρέπει να διαβασθεί και το χωρίο, στο οποίο  ταυτίζει την αρετή του αγαθού πολίτη 

µε αυτήν του αγαθού ανδρός, αφού γίνεται λόγος για την ἀρίστη πολιτεία, στην οποία όλοι 

οι πολίτες, οι ὅµοιοι, πρέπει να κυβερνήσουν  δι’εναλλαγής, πράγµα που δεν συµβαίνει στις 

άλλες πολιτείες298. 

Αυτό συµπεραίνουµε και αν εξετάσουµε τον σκοπό της αριστοτελικής παιδείας, που 

είναι η ἐν τῇ σχολὴ διαγωγῇ (διαγωγή=ευγενής ψυχαγωγία), η οποία προφανώς δεν είναι 

δυνατή για τα αναγκασµένα προς εργασία κατώτερα στρώµατα. Η έννοια της διαγωγῆς 

διασαφηνίζεται περισσότερο µε την αναφορά στον Όµηρο και δη στα γεύµατα των αρχόντων 

και τις ακροάσεις των αοιδών προς τέρψιν των συνδαιτυµόνων299. Η ερµηνεία αυτή 

ενισχύεται αν λάβουµε υπόψη  τον σκοπό των µαθηµάτων που θα διδαχθεί ο νέος, αφού  τα 

µαθήµατα για τον Αριστοτέλη πρέπει να αποβλέπουν όχι στα αναγκαία, χρήσιµα και ωφέλιµα 

αλλά στα καλά και στα πρὸς τὴν ἀρετὴν. Η σκοποθεσία αυτή αφορά προφανώς τους γόνους 

των ευπόρων, οι οποίοι δεν έχουν ανάγκη εκπαιδεύσεως και γνώσεων για τα προς το ζην, εν 

αντιθέσει προς τα παιδιά των κατώτερων τάξεων που  είναι αναγκασµένα να µάθουν κάποια 

                                                 
296 5,1313 α40-β5. βλ. και κεφάλαιο «Ο Αριστοτέλης και η τυραννίς» (Μέρος ΙΙΙ). 
297 Βλ. κεφάλαιο «Το κύριον της πολεως» (Μέρος Ι). πρβλ. 7, 1327β 10-11. 1328β 39-1329α 2. 1329α 32-35.  
298 8,1333 α11-12.  
299 8, 1338 α10. και α21-α30. πρβλ. 8,1338 α10 και 8, 1339 β16-17. Μία ιδέα για το είδος της εκπαιδεύσεως 
αναλόγως της κοινωνικής προελεύσεως στην εποχή που στην Αθήνα την εξουσία ασκούσε ο Άρειoς Πάγος, 
προπύργιο των αριστοκρατικών, δίνει ο Ισοκράτης (Αρεοπαγητικός 43- 45), ο οποίος υπεραµυνόµενος της 
πατρίου πολιτείας των προγόνων αναφέρει ως θετικά και καλά στοιχεία το ότι η πολιτεία έστρεφε τους νέους σε 
έργα αναλόγως της κοινωνικο-οικονοµικής τους προελεύσεως : ὡς πρὸς δὲ τὴν οὐσίαν  ἥρµοττεν, οὕτως 
ἑκάστοις προσέταττον [οἱ πρόγονοι]. τοὺς µὲν γὰρ ὑποδεέστερον πράττοντας ἐπὶ τὰς γεωργίας καὶ 
τὰς ἐµπορίας ἔτρεπον...τοὺς δὲ βίον ἱκανὸν κεκτηµένους περί τε τὴν ἱππικὴν καὶ τὰ γυµνάσια καὶ τὰ 
κυνηγέσια καὶ τὴν φιλοσοφίαν ἠνάγκασαν διατρίβειν .       
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τέχνη ή να εξασκήσουν κάποιο επάγγελµα για το ζην. Τέλος θα πρέπει να αναφέρουµε ένα 

πολύ εύγλωττο χωρίο στο οποίο τονίζεται ότι αποκλείεται από τη διδασκαλία οτιδήποτε 

άχρηστο για το σώµα, την ψυχή ή τη διάνοια, δηλαδή αυτό που αποκαλεί  βαναύσους καὶ 

µισθαρνικάς ἐργασίας. Συνεπώς  αποκλείονται τα κατώτερα στρώµατα. Επίσης στο ίδιο 

χωρίο διευκρινίζει τον λόγο για τον οποίο πρέπει να µαθαίνει ο ελεύθερος,  και ο λόγος αυτός 

είναι ότι µαθαίνει για τον εαυτό του,  για τους φίλους του ή  για την αρετή, πράγµα που είναι 

απαγορευµένο αναγκαστικώς σε αυτόν που θέλει να µάθει για να εξασφαλίσει µία τέχνη για 

τα προς το ζην300. Άλλωστε και στην Λακεδαίµονα, την οποία επαινεί ο φιλόσοφος για την 

κοινή και οµοιογενή επιµέλεια που παρείχε στους νέους301, είναι γνωστό ότι το σώµα των 

πολιτών ήταν πολύ περιορισµένο, αφού πολίτες ήταν αυτοί που είχαν τη δυνατότητα να 

συµβάλλουν στα κοινά συσσίτια και κατ’επέκτασιν µόνο αυτό το περιορισµένο σώµα πολιτών 

είχε πρόσβαση στην ανατροφή, την αγωγή και στη στρατιωτική εκπαίδευση που παρείχε η 

πόλις.  

Η έννοια της αριστοτελικής εκπαιδεύσεως έχει περισσότερο σχέση µε τη σχολική 

εκπαιδευτική διαδικασία, πράγµα που διαπιστώνουµε στο βιβλίο 8 των Πολιτικών, όπου 

εξετάζει  τι πρέπει να διδάσκεται στους παίδας (η γυµναστική, η µουσική, η γραφική, και τα 

γράµµατα). Παρά τις διασαφηνίσεις που κάνει ο φιλόσοφος περί των χρησίµων, αναγκαίων, 

ωφελίµων, τεινόντων προς αρετή και ελευθερίων πραγµάτων, τα οποία πρέπει να διδαχθούν 

στους παίδας, εν τούτοις η ουσία της αναλύσεως του παραµένει περιορισµένη. ∆εν 

αναφέρεται στην πολιτική παιδεία που θα ανέµενε κανείς µε βάση την αρχική του θέση, το 

παιδεύεσθαι πρὸς τὰς πολιτείας.302 Αυτό όµως που διαφαίνεται είναι  η αισιοδοξία και η 

πίστη του φιλοσόφου ότι οι κατ’ αρετήν νοµοθέτες, αναλαµβάνοντας την ηθική αγωγή των 

παίδων, θα περατώσουν αισίως το έργο τους και θα δηµιουργήσουν τον αγαθό άνδρα τον 

αντιστοιχούντα στην ηθική πόλιν (7,1332 α32). ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης ανάγει τελικώς την 

πολιτική αγωγή στην εκπαιδευτική τεχνική και όχι στην πολιτική πράξιν, παρά τις 

                                                 
300 8,1337 β4-23. Οι θέσεις αυτές για την παιδεία συνάδουν µε τις απόψεις του περι ευδαιµονίας, η οποια 
βασίζεται στην σχολή (Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177 β4: δοκεῖ τε ἡ εὐδαιµονία ἐν τῇ σχολὴ εἶναι). Βλ. κεφ. «Η 
ευδαιµονία» (Μέρος ΙΙΙ).  
301 8, 1337 α21-22. Επίσης 8, 1338 β12. Ηθικά Νικοµάχεια10, 1180 α24. Αυτό παραβλέπουν ορισµένοι 
συγγραφείς όπως λ.χ. ο Bodéus (1996),115 και κάνουν λόγο γενικώς περί παιδείας όλων. ∆εν πρόκειται περί 
όλων αλλά περί µερικών προνοµιούχων όπως αναλύθηκε προηγουµένως. Ο Bodéus νοµίζει λανθασµένα ότι η 
κοινή εκπαίδευση δεν είναι δηµοσία αλλά ιδιωτική, ή τουλάχιστον δεν ενδιαφέρει αυτό το ζήτηµα τον 
Αριστοτέλη παρά µόνο η εκπαίδευση να είναι κοινή. Πως όµως θα παρέχεται αυτή η κοινή παιδεία από τους 
ιδιώτες; Είναι λιγάκι δύσκολο να φαντασθεί κάποιος τον συντονισµό κοινής εκπαιδεύσεως από  ιδιώτες.     
302 Βεβαίως το όγδοο βιβλίο είναι ηµιτελές και µπορεί να υποθέσει κανείς ότι στο απολεσθέν (;) µέρος εξέταζε τα 
πολιτικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  
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επιφυλάξεις και τις περί του αντιθέτου ενδείξεις303. Συνεπώς η άποψή του είναι διαφορετική 

από αυτήν της δηµοκρατικής πρακτικής.  

Στα Ηθικά Νικοµάχεια αναπτύσσονται οι αρετές καθ’ όλη την έκτασή τους και 

τονίζεται ότι αυτές αποκτώνται δια εθισµού, διδασκαλίας και µαθήσεως. Είναι περίεργο που ο 

Αριστοτέλης, ο οποίος δίνει εξαιρετική σηµασία στην παιδεία, ατοµική και πολιτική, δεν 

εντάσσει τα κατώτερα στρώµατα σε ένα είδος εκπαιδεύσεως και παιδείας, µε σκοπό την 

απόκτηση της αρετής ή έστω ορισµένων αρετών, πράγµα που θα είχε ως αποτέλεσµα την 

πολιτιστική βελτίωση των στρωµάτων αυτών. Ίσως επειδή γι αυτόν το πρόβληµα είναι λυµένο 

από την στιγµή που θεωρεί ότι η κατ’ εξοχήν πολιτική αρετή, η φρόνησις, είναι ίδιον µόνο 

των αρχόντων και όχι των αρχοµένων, συνεπώς δεν χρειάζεται να διδαχθεί σε όλους. ∆ηλαδή 

πρυτανεύει στον Αριστοτέλη η ελιτίστικη άποψη και η αριστοκρατική αντίληψη, αφού την 

µόνη αρετή την οποία αποδίδει στα κατώτερα στρώµατα είναι η πολεµική αρετή. 

Η αρετή στην οποία αναφέρεται ο Σταγειρίτης, δεν είναι η ίδια  για άρχοντες και 

αρχόµενους και ως εκ τούτου οι άποροι δεν πρέπει να συµµετέχουν στην εξουσία επειδή «δεν 

έχουν µάθει να άρχουν», δηλαδή είναι καταδικασµένοι λόγω της κοινωνικο-οικονοµικής 

καταστάσεως (φύσει ) µόνο να άρχονται, να υπακούουν,  είναι ες αεί εξορισµένοι από την 

λήψη των αποφάσεων και την άσκηση της εξουσίας. ∆εν υπάρχει ουδεµία ελπίδα γι’ αυτούς 

σύµφωνα µε την αριστοτελική αντίληψη, δεν είναι ικανοί φύσει  για βελτίωση της 

καταστάσεώς τους. Αυτό διαφαίνεται και από ένα χαρακτηριστικό χωρίο, στο οποίο κάνει 

λόγο για τους θεατρικούς µουσικούς αγώνες που πρέπει να θεσπισθούν στην ἀρίστη 

πολιτεία. Ο φιλόσοφος διακρίνει δύο είδη θεατών, από τη µία τον ἐλεύθερο καὶ τὸν 

πεπαιδευµένο, και από την άλλη τον φορτικὸ ἐκ βαναύσων καὶ θητῶν, στους οποίους 

πρέπει να προσφερθεί το αντίστοιχο είδος αγώνων και θεαµάτων. Στους δεύτερους, των 

οποίων οι ψυχές είναι παραστρατηµένες από την κατά φύσιν έξη (αἱ ψυχαὶ 

παραστρατηµέναι τῆς κατὰ φύσιν ἕξεως), πρέπει να προσφέρονται και τα αντίστοιχα τα 

                                                 
303 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1095 α5: ἐπειδὴ τὸ τέλος ἐστὶν οὐ γνῶσις ἀλλὰ πρᾶξις. 3,1287 β25-26: κρίνει γὰρ 
ἕκαστος ἄρχων πεπαιδευµένος ὑπὸ τοῦ νόµου καλῶς. Το τελευταίο φαίνεται να εκδηλώνει µία 
εµπιστοσύνη στην πολιτική πρᾶξιν, αφού αναγνωρίζει την κρίση του πεπαιδευµένου υπό του νόµου άρχοντος. 
Ο νόµος όµως τίθεται από τον επιστήµονα ή τεχνίτη νοµοθέτη, όπως προανεφέρθη και επιπλέον αφορά µόνο 
τους άρχοντες.  Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1179β 2-4:  οὐδὲ δὴ περὶ ἀρετῆς ἱκανὸν τὸ εἰδέναι, ἀλλ’ ἔχειν 
καὶ χρῆσθαι πειρατέον, ἢ εἴ πως ἄλλως ἀγαθοὶ γινόµεθα. Πρβλ. 10, 1180β 35-1181α 2: τὰ δὲ πολιτικά 
ἐπαγγέλλονται µὲν διδάσκειν οἱ σοφισταί, πράττειν δ’ αὐτῶν οὐδείς, ἀλλ’ οἱ πολιτευόµενοι, οἳ 
δόξαιεν ἂν δυνάµει τινὶ τοῦτο πράττειν καὶ ἐµπειρία µάλλον ἢ διανοία. Και 10, 1181α 9-13: οὐ µὴν 
µικρόν γε ἔοικεν ἡ ἐµπειρία συµβάλλεσθαι. οὐδὲ γὰρ ἐγίνοντ‘ ἂν διὰ τῆς πολιτικῆς συνηθείας 
πολιτικοί. διό τοῖς ἐφιεµένοις περὶ πολιτικῆς εἰδέναι προσδεῖν ἔοικεν ἐµπειρίας. Η Arendt (1986), 68, 
299 κάνει λόγο για αντικατάσταση της πράξεως από τη συµπεριφορά και την κατασκευή. 
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οποία τους ευχαριστούν, δηλαδή παρεκβάσεις αρµονιών και µελωδίες οξείες και 

παρατονισµένες (ἁρµονιῶν παρεκβάσεις εἰσὶ καὶ τῶν µελῶν τὰ σύντονα καὶ 

παρακεχρωσµένα)304. Ουδεµία µέριµνα και πίστη φαίνεται να υπάρχει ότι αυτοί δύνανται 

να γίνουν καλύτεροι. Το αριστοτελικό ὁ ἄνθρωπος φύσει του εἰδέναι ὀρέγεται  δεν 

αφορά όλους τους ανθρώπους, αλλά µόνο τα ανώτερα στρώµατα – δεν περιλαµβάνει τους 

δούλους, τις γυναίκες τους βαναύσους, τους θήτες και όλα τα κατώτερα στρώµατα.      

∆εν υπάρχει κάποια φροντίδα για κάποιο πρόγραµµα ούτε πρόταση εκ µέρους του στο 

βιβλίο 5 όπου προτείνει άλλα µέτρα για την σωτηρία της δηµοκρατίας305. Από την στιγµή που 

ο Αριστοτέλης θεωρεί την εκπαίδευση βασική συνιστώσα της πολιτικής ικανότητας και 

διακυβερνήσεως το πιο φυσιολογικό θα ήταν να επεξεργασθεί ένα πρόγραµµα, το οποίο θα 

αποτελούσε κάποια πιθανή πρόταση στην εκκλησία, και να πεισθεί ο δήµος για την 

σπουδαιότητα της δηµοσίας εκπαιδεύσεως, ώστε να ψηφίσει την γενίκευσή της. Ίσως δεν το 

ήθελε, ίσως δεν το σκέφθηκε, ή και αν το σκέφθηκε ίσως υπελόγισε το κόστος του 

εγχειρήµατος και την επιβάρυνση των ήδη επιβαρυµένων ανωτέρων τάξεων, διότι η αλήθεια 

είναι ότι αυτές θα ανελάµβαναν το κόστος της δηµοσίας εκπαιδεύσεως – και εδώ όντως 

υπάρχει ένα µεγάλο οικονοµικό και πολιτικό πρόβληµα. Στο περιθώριο της πολιτικής 

δραστηριότητας και µακράν της πολιτικής τύρβης, προτίµησε, όπως και ο µεγάλος 

διδάσκαλός του, να αφιερωθεί στην συγγραφή, την διδασκαλία και  την αναζήτηση της 

ἀρίστης πολιτείας, την οργάνωση της ιδιωτικής σχολικής εκπαιδεύσεως, την άσκηση 

κριτικής και την απόρριψη της δηµοκρατίας. Έτσι λοιπόν η θεωρητική έρευνα υποκαθιστά 

την πολιτική δραστηριότητα και η παιδεία  αποκτά τόσο σηµαντικό ρόλο (όπως και στον 

Πλάτωνα), ώστε δύναται κάποιος να πει ότι αυτή λειτουργεί ως υποκατάστατο της πολιτικής, 

ιδίως της δηµοκρατικής πολιτικής.  υποστηρίζεται δε ως ένα είδος µεταφυσικής αρχής ότι η 

εκπαίδευση της ηθικής και πνευµατικής προσωπικότητας θα έχει ως αποτέλεσµα την 

εξασφάλιση ικανής πολιτικής ηγεσίας, την οµαλή πολιτική ζωή και την πραγµατοποίηση της 

ευδαιµονίας. 

Έτσι την µεγάλη και σπουδαία συζήτηση περί παιδείας που είχε αρχίσει µε τους 

σοφιστές τον 5ο αιώνα και έφερε έναν άλλον αέρα κλονίζοντας τις αριστοκρατικές και 

ελιτίστικες απόψεις περί παιδείας, την οικειοποιήθηκε ο Αριστοτέλης και οι πριν από αυτόν 

                                                 
304 8, 1342 α16-27. 
305 Βλ. κεφάλαιο «Τα είδη της δηµοκρατίας» (Μέρος ΙΙΙ). 
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Πλάτων, Ισοκράτης και Ξενοφών, οι οποίοι την έθεσαν εκ νέου στα αρχικά αριστοκρατικά 

της πλαίσια «εµποτισµένη όµως έκτοτε µε µία ποιότητα εντελώς καινούρια»306.     

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 
Στο πρώτο µέρος είδαµε τους βασικους θεσµούς και  τις πρακτικες της δηµοκρατίας 

που την διαφοροποιούν απο τα υπόλοιπα σύγχρονά της πολιτεύµατα αλλά και τα σηµερινά 

αντιπροσωπευτικά. Αναδείξαµε τα πολιτικά χαρακτηριστικά της που γενικώς στην έρευνα δεν 

είναι εµφανή διότι ή χάνονται υπό το βάρος της ιστορικης πληροφορίας ή της ελείψεως 

                                                 
306 Jaeger (1968Α), 340 και (1968 Β), 336,348. 
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πολιτικής οπτικής ή τέλος του πολιτικού σχετικισµού. Είδαµε επίσης και την αντίστοιχη 

γνώµη του Αριστοτέλη σε κάθε µία απο αυτές τις πρακτικές. Αναλυτικώτερα, διαπιστώσαµε  

ότι η δηµοκρατία είναι το πολίτευµα στο οποίο υπάρχει η διαρκής συλλογική αυτοθέσµιση 

και είναι αποτέλεσµα της δραστηριότητας του δήµου, αποτέλεσµα της σταδιακής πολιτικής 

του συνειδητοποίησης. Εκδηλώνεται δε σε πολλούς τοµείς: κατ’αρχάς στην διεύρυνση του 

σώµατος των πολιτών όπως επίσης και στην διεύρυνση των αρµοδιοτήτων του δήµου µε 

χαρακτηριστικούς σταθµούς τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη και την µετέπειτα περίοδο του 

Περικλή. Εισάγονται οι µισθοί αρχικώς των δικαστών, µετά των βουλευτών και των αρχόντων 

και τέλος των συµµετεχόντων στην εκκλησία. Επίσης εισάγεται το θεωρικόν, οι λειτουργίαι, 

τα οποία µαζί µε άλλα µέτρα προστασίας και κοινωνικής ευαισθησίας (οικονοµικές 

απαλλαγές και ενισχύσεις) αποτελούν ανακούφιση για τα κατώτερα κοινωνικά στρώµατα. 

Αυτά «χρηµατοδοτούνται» κυρίως απο την φορολογία των ανώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων. Η θεσµιστική δραστηριότητα του δήµου είναι θεωρητικώς απεριόριστη αλλά 

στην πράξη υπάρχει ο αυτοπεριορισµός. Αυτός εκδηλώνεται µε µια σειρά µέτρων όπως το 

οὐδὲν ἀπροβούλευτον,  τη γραφή παρανόµων, τη γραφή νόµον µη επιτήδειον θείναι, 

τους νοµοθέτες, την τραγωδία. Απο την πλευρά του  ο Αριστοτέλης διαφωνεί µε την 

διεύρυνση των πολιτικών  αρµοδιοτήτων του δήµου, τις συνεχείς αλλαγές, τους µισθούς και 

τις λειτουργίες ενώ δεν αναφέρει τα κοινωνικά µέτρα υπερ των απόρων. Επιπλέον δεν 

αναφέρει τα µέτρα αυτοπεριορισµού που υπήρχαν στη δηµοκρατία. 

 Εν συνεχεία (δεύτερο κεφάλαιο) είδαµε ότι ο δήµος είναι το κύριον της πόλεως σε 

όλους τους τοµείς που αφορούν την άσκηση της ρητής εξουσίας (κυβερνητική, νοµοθετική, 

δικαστική, εκτελεστική). Συµµετέχει στις µεγάλες και ουσιαστικές αποφάσεις που καθορίζουν 

την ύπαρξη της πόλεως και ασκεί άµεσα την εξουσία. Πολίτης είναι αυτός που συµµετέχει σε 

όλες τις µορφές εξουσίας και στο τέλος της ετήσιας θητείας δίνει λογαριασµό και δέχεται 

αυστηρό έλεγχο. Ο Αριστοτέλης αντιθέτως είναι κατά της απόλυτης κυριαρχίας του δήµου 

και συνηγορεί υπέρ µιας περιορισµένης έννοιας του πολίτη µε αρµοδιότητες να εκλέγει και να 

ελέγχει τους άρχοντες. Οι τελευταίοι πρέπει να εκλέγονται µεταξύ αυτών που έχουν τις 

ικανότητες και τις δυνατότητες (την αρετή). 

 Στο τρίτο κεφάλαιο είδαµε ότι η ουσιαστική κυριαρχία του δήµου εξασφαλίζεται µε 

τον θεσµό της κληρώσεως µε τον οποίο αναδεικνύονται οι βουλευτές, οι δικαστές και η 

συντριπτικη πλειονότητα των αρχόντων (εκτος των στρατηγών, ταµιών και µερικών άλλων). Η 

κλήρωσις είναι κατά τον γράφοντα ο βασικός θεσµος που χαρακτηρίζει µόνο τη δηµοκρατία 

και εξασφαλίζει την πραγµατική άσκηση της εξουσίας απο τον κάθε πολίτη, την εναλλαγή 
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των πολιτών όλων των κοινωνικών στρωµάτων. Η κλήρωσις αντιµετωπίζεται κριτικά απο τον 

Αριστοτέλη και απορρίπτεται ως τρόπος αναδείξεως των αρχών, ενώ προκρίνεται η αἵρεσις 

ως βασικός τρόπος των ολίγων κατ’αρετήν ανδρών. 

 Στο επόµενο κεφάλαιο (τέταρτο) ασχοληθήκαµε µε την ανάδυση και διατήρηση του 

δηµοσίου χώρου εντος του οποίου κυκλοφορούν όλες οι πληροφορίες, διενεργούνται όλες οι 

συζητήσεις µε ελευθερία και ισότητα,  λαµβάνονται όλες οι αποφάσεις και ασκούνται όλες οι 

εξουσίες (εκκλησία, βουλή, δικαστήρια, αγορά). Ο δηµόσιος χώρος είναι πραγµατικά 

δηµόσιος και δεν ανήκει σε οµάδες ή πρόσωπα. Η θεωρητική του κατοχύρωση εξασφαλίζεται 

απο τον Πρωταγόρα και η πρακτική του λειτουργία του απο την ευθύνη και επαγρύπνηση του 

δήµου, η οποία εκφράζεται  ιδιαιτέρως µε το θεσµικό µέτρο του ὀστρακισµοῦ. Αντιθέτως ο 

Αριστοτέλης δεν φαίνεται να ευνοεί την ύπαρξη και τη δηµιουργία του δηµοσίου χώρου ει µη 

µόνο σε περιορισµένη µορφή. Αλλά και αυτή ακόµη απαξιώνεται από την πρόκριση του 

θεωρητικού βίου εις βάρος του πολιτικού, προαναγγέλοντας µε αυτον τον τρόπο την 

απόσυρση του ατόµου στην ιδιωτική σφαίρα, που υπήρξε γενικευµένη πρακτικη στους 

ελληνιστικούς χρόνους.   

 Η βασικη έννοια της πολιτικής εξετάσθηκε στο πέµπτο κεφάλαιο. Πολιτική είναι η 

ρητή συλλογική δραστηριότητα που έχει ως αντικείµενο την αµφισβήτηση των 

εγκαθιδρυµένων θεσµών και αξιών και την θέσµιση της κοινωνίας ως τέτοιας. Σηµατοδοτείται 

απο τη δυναµική εµφάνιση του δήµου στο προσκήνιο της ιστορίας, την καθιέρωσή του ως 

πολιτικού υποκειµένου και ουσιαστικού φορέα της εξουσίας.  Η δηµοκρατική αντίληψη δεν 

βλέπει  την πολιτική µόνο ως µέσον αλλά και ως σκοπό, αποβλέπει στη συµµετοχή του 

συνόλου στις αποφάσεις και στην άσκηση της εξουσίας. Ο Αριστοτέλης από την πλευρά του 

δεν ευνοεί µια τέτοια πολιτική, αλλά πιστεύει ότι οι πολλοί πρέπει να ασχολούνται όσο το 

δυνατόν λιγώτερο µε τα της πόλεως και όσο το δυνατόν µε ολιγώτερες αρµοδιότητες, 

αντιµετωπίζοντάς τους έτσι ως αντικείµενα της πολιτικής. Θέτει επίσης ως σκοπό της 

πολιτικής κοινωνίας  την α-πολιτική ευδαιµονία (ατόµου και πόλεως).      

 Τέλος στο τελευταίο κεφάλαιο (έκτο) ασχοληθήκαµε µε την ουσιαστική πολιτική και 

κοινωνική παιδεία που αποκτούν οι πολίτες στη δηµοκρατία. Αυτη εξασφαλίζεται  απο και δια 

µέσου της άµεσης συµµετοχής τους σε όλα τα θεσµικά κέντρα αποφάσεων και εξουσίας. Η 

πολιτική αρετή αποκτάται δυναµικά µε τον πολιτικό ἀγῶνα, τον διάλογο, τον λόγο, την 

πειθώ, αλλά και µε τις εορτές, το θέατρο, την αγορά–δια της πράξεως. Η έννοια αυτή της 

παιδείας κατοχυρώνεται θεωρητικώς απο τους σοφιστές και ιδιαιτέρως τον Πρωταγόρα, 

υπερβαίνει δε την απλή εκπαιδευτική σχολική διαδικασία. Την τελευταία φαίνεται να έχει 
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υπ’όψιν του ο Αριστοτέλης όταν κάνει λόγο περί παιδείας, και απευθύνεται κυρίως στα 

προνοµιούχα στρώµατα που έχουν τις δυνατότητες για ιδιωτική εκπαίδευση. Οι 

αριστοκρατικής χροιάς αντιλήψεις του φιλόσοφου περί ολίγων κατόχων της παιδείας και της 

αρετής αποβλέπουν στην ίδρυση της ἀρίστης πολιτείας, από την οποία αποκλείονται τα 

κατώτερα στρώµατα ακριβώς επειδή δεν διαθέτουν την παιδεία που αυτός επιθυµεί. 
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H ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ  

ΚΑΙ Η   ΚΡΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛH 
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  Στο δεύτερο µέρος το κύριο ζήτηµα που κατευθύνει την έρευνα είναι η δηµοκρατική 

επιχειρηµατολογία: ποια επιχειρήµατα και ποιες αντιλήψεις συνόδευαν και υποστήριζαν τη 

δηµοκρατική πρακτική. Το γεγονός ότι δεν έχει σωθεί µια «θεωρία της δηµοκρατίας» δεν 

σηµαίνει ότι δεν υπάρχαν επιχειρήµατα που να τη στηρίζουν και να τη δικαιολογούν. 

Ασχολούµαστε λοιπόν µε τη στοιχειοθέτηση αυτών των επιχειρηµάτων και αντιλήψεων όπως 

µπορούµε να τα εντοπίσουµε σε διάφορα κείµενα και πρακτικές. Η λογική που πρυτανεύει στο 

µέρος αυτό είναι η αναζήτηση των ουσιωδών επιχειρηµάτων, τα οποία όµως να µην είναι µόνο 

θεωρητικά ή ιδεώδη αλλά να έχουν σχέση µε την πολιτική πραγµατικότητα, να είναι 

ενσαρκωµένα σε θεσµούς και πρακτικές, που είδαµε στο πρώτο µέρος. Η αναζήτηση αυτή ξεκινά 

από το ερώτηµα: υπήρξαν επιχειρήµατα και ποια για τη βασική θέση ότι το κύριον της πόλεως 

είναι ο δήµος;  Εδώ το υλικό οργανώνεται σε µια σειρά κεφαλαίων ξεκινώντας από  τη βασική 

αντίληψη της ελευθερίας  από την οποία εκπορεύονται τα περισσότερα από τα επιχειρήµατα 

αυτά και έχουν σχέση µε θεµελιώδεις αντιλήψεις που αφορούν την ατοµική ελευθερία, την 

ισότητα, το δίκαιο, την εναντίωση στους υποτιθέµενους ειδικούς και στις ελίτ, και σε συνδυασµό 

µε την νόµω αντίληψη για την γένεση της κοινωνίας και των θεσµών καθορίζει και τα υπόλοιπα 

(την κυριαρχία του νόµου, την αντικειµενικότητά του, τη συλλογική υπεροχή των πολλών, τη 

συνοχή δια της κοινωνικής µίξεως, και την προτεραιότητα της πολιτικής). Στηριζόµενοι δε και 

στα πορίσµατα του πρώτου µέρους, στο οποίο είδαµε την κριτική στάση του Αριστοτέλη 

απέναντι στη δηµοκρατική πρακτική, ασχολούµαστε και µε την αναλυτική εξέταση των 

απόψεών του απέναντι στα δηµοκρατικά επιχειρήµατα.   
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1. H ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 
 

Από πολλούς έχει συνδεθεί η δηµοκρατία µε την δουλεία, αφού η δεύτερη θεωρείται ως 

συνθήκη της πρώτης, πράγµα το οποίο συγκαλύπτει µία σηµαντική ιστορική πολιτική πτυχή, το 

ότι η δηµοκρατία δεν επινόησε την δουλεία αλλά την ελευθερία, και από τις απαρχές της 

συνδέεται µε αγώνες και θεσµίσεις κατά της δουλείας, ήδη επί Σόλωνος µε την σεισάχθεια και 

επί Κλεισθένους  µε τους νεοπολίτας1. Η ελευθερία είναι µία πολυσήµαντη έννοια στον 

αρχαιοελληνικό κόσµο, και σηµαίνει κατ’αρχήν  την ελευθερία της πόλεως, ότι η πόλις δεν είναι 

υπόδουλη σε κάποιον εξωτερικό εχθρό, όπως και ότι η πόλις δεν έχει τυραννική εξουσία2 και 

τέλος ότι οι πολίτες είναι ελεύθεροι και δεν είναι δούλοι. Στην δηµοκρατία όµως η ελευθερία 

                                                           
1 Βλ. κεφάλαια «∆ηµοκρατία: διαρκής ρητή αυτοθέσµιση» (Μέρος Ι) και «Η ατοµική ελευθερία» (Μέρος ΙΙ).   
2 Μία  σηµαντική έκφραση της ελευθερίας, ιδιαιτέρως ανεπτυγµένη στους Αθηναίους, ήταν όχι µόνο η άρνηση και η 
αντίθεση προς την τυραννίδα στο εσωτερικό της πόλεως τους, αλλά και η πάλη και η αντίθεση προς τους τυράννους. 
Αυτό µαρτυρούν ορισµένα παραδείγµατα, όπως λ.χ. αυτό µε τον Θεµιστοκλή, ο οποίος εξώθησε τους Έλληνες κατά 
την διάρκεια των Ολυµπιακών αγώνων στην Ολυµπία να λεηλατήσουν την σκηνή του τυράννου των Συρακουσών 
Ιέρωνος, ούτως ώστε αυτός να µη µπορέσει να συµµετάσχει στους αγώνες (Πλουτ., Θεµιστ., 29). Προφανώς για τον 
Αθηναίο πολιτικό οι Ολυµπιακοί αγώνες, ήταν µόνο για ελευθέρους και όχι για τυράννους οι οποίοι ήταν εχθροί της 
πολιτικής ελευθερίας. Το δεύτερο παράδειγµα προέρχεται από τον Λυσία (Ολυµπιακός), ο οποίος παροτρύνει τους 
Έλληνες στην Ολυµπία το 388 π.Χ. να λεηλατήσουν την σκηνή των απεσταλµένων του επίσης τυράννου των 
Συρακουσών ∆ιονυσίου Α’. Παρουσιάζει δε τον Ηρακλή ως υπερασπιστή των ελληνικών πόλεων εναντίον των 
τυράννων τους (βλ. Κόντος [1999], 85). Ο ∆ηµοσθένης από την πλευρά του επιθυµεί όλες οι εχθρικές πόλεις να 
είναι δηµοκρατικές παρά ολιγαρχικές, ενώ αντιθέτως ο υποστηρικτής της ολιγαρχίας Μεγάβυζος εύχεται να έχουν 
δηµοκρατικό πολίτευµα µόνο οι εχθροί των Περσών, υπαινισσόµενος τους Αθηναίους (Ηρόδοτος 3,81.3). Πρέπει 
επίσης να σηµειωθεί ότι οι Αθηναίοι είναι οι µόνοι από τους Έλληνες οι οποίοι αντιστέκονται στα επεκτατικά σχέδια 
των Μακεδόνων, και πολεµούν εναντίον τους µαζί µε τους Θηβαίους στην Χαιρώνεια (338), η οποία σηµατοδοτεί 
την απώλεια της ελευθερίας και αυτονοµίας των ελληνικών πόλεων. µετά δε τον θάνατο του Αλεξάνδρου είναι οι 
µόνοι που αποφασίζουν να αποτινάξουν την µακεδονική κυριαρχία στον Λαµιακό πόλεµο (Βλ. Υπερείδου Επιτάφιος 
, όπου συνεχώς αναφέρεται στην ελευθερία.), καθώς επίσης είναι οι µόνοι οι οποίοι  προσπαθούν να 
απελευθερωθούν από τον µακεδονικό ζυγό το 318,  το 288, και το 261 για ύστατη φορά µε τον φιλόσοφο 
Χρεµωνίδη. Ο έρως της ελευθερίας  και της δηµοκρατίας διατρέχει την αθηναϊκή ιστορία και θα έλεγε κανείς ότι ο 
ορισµός των Αθηναίων είναι αυτός που τους αποδίδει ο Αισχύλος (Πέρσαι, 238): οὔτινος δοῦλοι κέκληνται 
φωτὸς οὐδ’ ὑπήκοοι. O Hρόδοτος (8,143) τους αποδίδει τα εξής, στην απάντησή τους στον απεσταλµένο του 
Μαρδονίου: ἐλευθερίης  γλιχόµενοι  ἀµυνεύµεθα οὕτω ὅκως ἂν καὶ δυνώµεθα. H δηµοκρατία έχει ως αρχή 
της το: ὅστις δέ πρός τύραννον ἐµπορεύεται, κείνου ἐστὶ δοῦλος, κἀν ἐλεύθερος µόλη (Σοφοκλής Απόσ. 
Ν). Θουκυδίδης 2, 40.5: καὶ µόνοι οὐ τοῦ ξυµφέροντος µᾶλλον λογισµῶ ἢ τῆς ἐλευθερίας τῷ πιστῷ ἀδεῶς 
τινὰ ὠφελοῦµεν. 
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αποκτά κυρίως πολιτική σηµασία, και µε την ιδιωτική και την δηµόσια µορφή της, την οποία δεν 

συναντάµε στις υπόλοιπες πολιτείες.  

Η ουσία της πολιτικής ελευθερίας είναι ότι όλοι οι πολίτες ασκούν εξίσου την εξουσία 

(ἐλευθερίας δὲ ἐν µὲν τὸ ἐν µέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν)3. Θεµελιώδες χαρακτηριστικό της 

δηµοκρατίας είναι η ελευθερία4, ενώ χαρακτηριστικό της αριστοκρατίας είναι η αρετή και της 

ολιγαρχίας ο πλούτος5. Αυτό σηµαίνει ότι η εξουσία κατέχεται και ασκείται στην αριστοκρατία 

από αυτούς που είναι κάτοχοι της αρετής, στην ολιγαρχία από τους πλουσίους και στην 

δηµοκρατία από τους ελεύθερους, άνευ περιοριστικών κριτηρίων καταγωγής, περιουσίας, φυλής, 

παιδείας. «Βασική αρχή της δηµοκρατικής πολιτείας είναι η ελευθερία (αυτό λέγουν συνήθως 

εννοώντας ότι µόνο στην πολιτεία αυτή µετέχει κανείς της ελευθερίας. διότι καθώς λέγουν στην 

ελευθερία αποβλέπει κάθε δηµοκρατία. Ελευθερία σηµαίνει αφ’ ενός το να άρχεται και να άρχει 

κανείς εναλλάξ»6. Αυτή η έννοια της ελευθερίας δικαιολογείται µε την ισότητα.  

Στα άλλα πολιτεύµατα η ιδιότητα του ελευθέρου είναι αναγκαία αλλά όχι ικανή 

προϋπόθεση για την συµµετοχή στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας, αφού για την συµµετοχή 

στο αριστοκρατικό πολίτευµα απαιτείται επί πλέον καταγωγή (ἀρετὴ καὶ παιδεία) και για την 

συµµετοχή στο ολιγαρχικό απαιτείται επί πλέον πλούτος. Ενώ στην δηµοκρατία αυτοί οι οποίοι 

είναι ελεύθεροι είναι πολιτικώς ίσοι, συµµετέχουν εξίσου στην εξουσία7. Ικανή και αναγκαία 

συνθήκη, προϋπόθεση και αποτέλεσµα  της ελευθερίας, είναι η ισότητα. H ελευθερία δεν είναι 

περιοριστικό κριτήριο απονοµής της εξουσίας, διότι αφορά όλους τους ελεύθερους πολίτες άνευ 

διακρίσεων, εν αντιθέσει προς την αρετή και τον πλούτο, που αφορούν περιορισµένα τµήµατα 

της κοινωνίας8. 

                                                           
36,1317β2-3. βλ.και 3,1279α7-9: ∆ιὸ καὶ τὰς πολιτικὰς ἀρχὰς, ὅταν ἧ κατ’ ἰσότητα τῶν πολιτῶν 
συνεστηκυῖα καὶ καθ’ ὁµοιότητα, κατὰ µέρος ἀξιοῦσιν ἄρχειν. 4,1291β34-37: εἴπερ γὰρ ἐλευθερία 
µάλιστ’ ἐστὶν ἐν δηµοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαµβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη µάλιστα, 
κοινωνούντων ἁπάντων µάλιστα τῆς πολιτείας ὁµοίως (βλ. σχετικώς Οικονόµου (1993). 
4∆ύο γάρ ἐστιν οἷς ἡ δηµοκρατία δοκεῖ ὡρίσθαι, τῷ τὸ πλεῖον εἶναι κύριον καὶ τῇ ἐλευθερίᾳ ( 5, 1310α 
28-30). Επίσης 4, 1290 β1. 4, 1291 β337. 5, 1301 α28. 3, 1280 α22. Πρβλ. Πλάτων Πολιτεία, 8, 562β-γ: «Η 
ελευθερία είναι το αγαθόν µε το οποίο ορίζεται η δηµοκρατία». Ευριπίδης Ικέτιδες 438-441.  
5 4,1294α11-14: ∆οκεῖ δὲ ἀριστοκρατία µὲν εἶναι µάλιστα τὸ τὰς τιµὰς νενεµῆσθαι κατ’ ἀρετὴν 
ἀριστοκρατίας µὲν γὰρ ὅρος ἀρετὴ , ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος , δήµου δ’ ἐλευθερία.   
6 Ὑπόθεσις µὲν οὖν τῆς δηµοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία. τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν ὡς ἐν µόνῃ τῇ 
πολιτείᾳ ταύτῃ µετέχοντας ἐλευθερίας... ( 6, 1317α 40-β10). 
7 δῆµος µὲν γὰρ ἐγένετο ἐκ τοῦ ἴσους ὀτιοῦν ὄντας οἴεσθαι ἁπλῶς ἴσους εἶναι. ὅτι γὰρ ἐλεύθεροι πάντες 
ὁµοίως, ἁπλῶς ἴσοι εἶναι νοµίζουσιν (5, 1302α 28-31).  
8  3, 1280α 5: εὐποροῦσι µὲν γὰρ ὀλίγοι τῆς δὲ ἐλευθερίας µετέχουσι πάντες 
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Η συλλογιστική είναι η εξής: επειδή ζούµε σε µια κοινωνία η οποία πρέπει να οργανωθεί 

και να κυβερνηθεί, επειδή υπάρχουν κοινές υποθέσεις (κοινά) που αφορούν όλους, και από την 

στιγµή που δεν γίνεται να µην υφιστάµεθα καµία απολύτως εξουσία, τότε πρέπει όλοι µε την 

σειρά, διαδοχικώς, να ασκούµε την εξουσία9. Η ισότητα αυτή στην άσκηση εξουσίας 

εξασφαλίζεται µε διάφορους υπαρκτούς θεσµούς και δεν είναι θεωρητική µόνο θέση, αρχή ή 

διακήρυξη όπως στα σηµερινά πολιτεύµατα. Η δηµοκρατία ταυτίζεται µε την ούτως εννοηµένη 

ελευθερία10, η οποία ουσιαστικώς σηµαίνει την πολιτική ισότητα και αφορά τη συµµετοχή σε 

όλες τις θεσµισµένες και ρητές µορφές εξουσίας, πράγµα που έχει συγκαλυφθεί από την 

πλειονότητα των ερευνητών. Η ελευθερία ως αποκλειστικό χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας 

αναγνωρίζεται από εχθρούς και φίλους11. Ο Ηρόδοτος λ.χ. είχε δει πολύ καλά ότι η ελευθερία 

και η ισότητα (ἰσηγορία) επέτρεψε στους Αθηναίους να µεγαλουργήσουν, διότι απαλλαγµένοι 

από τους τυράννους εργάζονταν πια για την δική τους επιθυµία και υπόθεση12.  

Υπ’ αυτήν την έννοια η ελευθερία είναι ίδιον µόνο της δηµοκρατίας και ορισµένοι 

συγγραφείς δηµιουργούν συγχύσεις επ’ αυτού, όπως π.χ. η Romilly όταν δηλώνει ότι «οι 

Έλληνες ανεκάλυψαν την ελευθερία»13. Κατ’ αρχάς βεβαίως η ελευθερία δεν ανακαλύφθηκε ως 

µία ήπειρος υπάρχουσα κάπου, όπως η Αµερική από τον Κολόµβο, αλλά επινοήθηκε, και 

δεύτερον δηµιουργήθηκε από τους Αθηναίους και δη τους δηµοκράτες. Το πιο σηµαντικό όµως 

είναι ότι η Γαλλίδα ιστορικός στο βιβλίο της µε τον χαρακτηριστικό τίτλο Η αρχαία Ελλάδα σε 

αναζήτηση της ελευθερίας, χάνει την ελευθερία ως πολιτική ισότητα.     

 Θα πρέπει να επισηµανθεί η τεράστια διαφορά που υπάρχει ανάµεσα στην δηµοκρατική 

έννοια της ελευθερίας και τις νεωτερικές αντιλήψεις, οι οποίες στρέφονται ουσιαστικώς περί την 

ατοµική ελευθερία14. Η διαφορά αυτή εκφράζεται χαρακτηριστικά από τον Constant: «Οι 

                                                           
9 ἐντεῦθεν ἐλήλυθε τὸ µὴ ἄρχεσθαι, µάλιστα µὲν ὑπὸ µηθενός, εἰ δὲ µή, κατὰ µέρος. Καὶ συµβάλλεται 
ταύτῃ πρὸς τὴν ἐλευθερίαν τὴν κατὰ τὸ ἴσον (6, 1317β15-17). 
10 Βλ  ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 17-20. 
11 Ο Κριτίας αναγνωρίζει την δυσκολία να ανατραπεί η δηµοκρατία διότι αφ’ ενός µεν ο δήµος είναι  πολυάριθµος, 
αφ’ ετέρου δε έχει ανατραφεί µε ελευθερία (Ξενοφών Ελληνικά ΙΙ, 3,24). Η αντίληψη αυτή υπάρχει και στους 
µεταγενεστέρους συγγραφείς όπως στον φιλοολιγαρχικό Πλούταρχο (Ηθικά παραγγέλµατα 813 ε) ο οποίος 
αντιδιαστέλλει την αθηναϊκή ελευθερία µε την κατάσταση της εποχής του: πρόσεχε Περίκλεις. ἐλευθέρων 
ἄρχεις, Ἑλλήνων ἄρχεις, πολιτῶν Ἀθηναίων. Ενώ στην εποχή του ισχύει το: ἀρχόµενος ἄρχεις 
ὑποτεταγµένης πόλεως ἀνθυπάτοις, ἐπιτρόποις Καίσαρος.  
12 5,78. 
13 Romilly (1992β).  
14 Montesqieu (1994), XI, κεφ.6 και XII, κεφ. 2:  “La liberté politique d’un citoyen est cette tranquilité d’esprit qui 
provident de l’opinion que chacun a de sa sureté”.  et “La liberté politique consiste dans la securité ou dans l’opinion 
que nous jouissons de la securité”. 
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αρχαίοι αποσκοπούσαν στον καταµερισµό της κοινωνικής εξουσίας µεταξύ πολιτών που είχαν 

κοινή πατρίδα. Αυτό συνιστούσε την αντίληψή τους για την ελευθερία. Οι σύγχρονοι 

αποβλέπουν στην ασφάλεια των ιδιωτικών απολαύσεων και αποκαλούν ελευθερία τις θεσµικές 

εγγυήσεις που παρέχονται για την διασφάλιση αυτών των απολαύσεων»15. 

             

              Η πολιτεία, το πολίτευµα, ορίζεται «ως κάποια τάξη της πόλεως, η οποία αφορά τις 

αρχές, τον τρόπο που διανέµονται, ποιο είναι το κύριον της πόλεως και ποιο το τέλος εκάστης 

κοινωνίας»16. Το τέλος, ο στόχος (στοχάζεσθαι), της δηµοκρατικής κοινωνίας, συνεπώς και της 

δηµοκρατικής πολιτικής, είναι η ελευθερία, ατοµική και συλλογική, µε την έννοια που ανεφέρθη 

προηγουµένως17. Ο Περικλής στον «επιτάφιο» ταυτίζει την ευδαιµονία µε την ελευθερία  (τὸ 

εὔδαιµον τὸ ἐλεύθερον τὸ δ’ ἐλεύθερον τὸ εὔψυχον)18. H δηµοκρατική έννοια της 

ευδαιµονίας ταυτίζεται λοιπόν µε την ελευθερία, όπως το δηλώνει και ο ∆ηµόκριτος: ἡ ἐν 

δηµοκρατίῃ πενίη της παρὰ τοὶς δυνάστησι καλεοµένης εὐδαιµονίης τοσούτον ἔστι 

αἱρετωτέρη, ὀκόσον ἐλευθερίη δουλείης19.  

Η δηµοκρατία είναι το µόνο πολίτευµα στο οποίο η ελευθερία, µε την έννοια της ίσης 

συµµετοχής όλων των πολιτών στην εξουσία, είναι συλλογική υπόθεση αλλά ταυτοχρόνως και 

ατοµική: ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος αφ’ ης στιγµής η πόλις µε τους θεσµούς της του 

εξασφαλίζει την ίση συµµετοχή στην εξουσία και ταυτοχρόνως εάν αυτός ο ίδιος συµµετέχει και 

ενδιαφέρεται για την ελευθερία του άλλου. Η πραγµατική ελευθερία εκάστου πολίτη είναι 

συνάρτηση της πραγµατικής ελευθερίας των άλλων πολιτών, ή αλλιώς η ελευθερία εκάστου 
                                                           
15 Constant (2000), 45 και 44. Η αποσύνδεση ελευθερίας και πολιτικής ισότητας είναι εµφανής στην πρακτική και 
στην θεωρία της νεωτερικότητας όπως σηµειώνει και ο  M. H. Hansen (1989), 31: “It is worth noting that the 
concepts of democracy, liberty and equality did not form a triangle until the second half of the 19th century. To de 
Tocqueville and J. S. Mill democracy was conducive to equality but a threat to liberty. The modern view is rather the 
opposite: that the essential democratic ideal is liberty and that equality, if pushed too far, is a threat to democratic 
individual freedom”. 
16  4, 1289α 17-19. 
17 Ὑπόθεσις µὲν οὖν τῆς δηµοκρατικῆς πολιτείας ἐλευθερία .τοῦτο γὰρ λέγειν εἰώθασιν ὡς ἐν µόνη τῇ 
πολιτείᾳ ταύτῃ µετέχοντας ἐλευθερίας. τούτου γὰρ στοχάζεσθαί φασί πᾶσαν δηµοκρατίαν. ἐλευθερίας 
ἐν µὲν µέρει ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν. 6,1317α 39-1317β 3). Επίσης Ρητορική, 1366α 4-6: ἐστὶ δὲ δηµοκρατίας 
µὲν τέλος ἐλευθερία, ὀλιγαρχίας δὲ πλοῦτος, ἀριστοκρατίας δὲ τὰ περὶ παιδείαν καὶ τὰ 
νόµιµα…τυραννίδος δὲ φυλακὴ. 
18  Θουκυδίδης 2, 37. Επίσης 2,63. Επίσης Υπερείδης Επιτάφιος 9,25: Φέρει γὰρ οὐδὲν πᾶσαν εὐδαιµονίαν ἄνευ 
τῆς αὐτονοµίας. Πρβλ. την ταύτιση ευδαιµονίας και νοµοκρατίας που βρίσκεται στον Aνώνυµο Ιαµβλίχου (7.17: 
Οὐκ ἄλλως ἔνεστι τυχεῖν εὐδαιµονίας, εἰ µή τις νόµον ἡγεµόνα προστήσαιτο τοῦ οἰκείου βίου. Όλο το 
χωρίο υπάρχει στο κεφάλαιο «Η κυριαρχία του νόµου»( Μέρος ΙΙ).    
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είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη της ελευθερίας των άλλων. ∆εν υπάρχει ελεύθερη πόλις χωρίς 

ελεύθερα άτοµα και αντιστρόφως δεν υπάρχουν ελεύθερα άτοµα χωρίς ελεύθερη πόλιν. Για αυτό 

στόχος της δηµοκρατικής πόλεως είναι η ελευθερία υπό όλες τις µορφές της και αυτή 

επιτυγχάνεται πάντοτε δια της πράξεως και των θεσµών. Εννοείται ότι η ελευθερία αυτή δεν 

είναι αυτοσκοπός, αλλά αποβλέπει στην «πλήρη» ανάπτυξη του ατόµου ως πολίτη και ως 

ανθρώπου, όπως τονίζεται λ.χ. από τον ∆ηµοσθένη: «οι σώφρονες και οι χρηστοί προτιµούν τη 

δηµοκρατία, οι δε άνανδροι και δούλοι την ολιγαρχία» και το δείχνουµε σε πολλά κεφάλαια20. 

Πράγµα που σηµαίνει ότι η ελευθερία δεν είναι µία δεδοµένη και παγιωµένη κατάσταση 

απολαύσεως, εφησυχασµού και αναπαύσεως, αλλά µία διαρκής διαδικασία και εγρήγορση. Οταν 

οι πολίτες απωλέσουν τη σωφροσύνη και το  ήθος τους θα απωλέσουν και την ελευθερία, αυτό 

τονίζει ο ∆ηµοσθένης απευθυνόµενος στους οπαδούς του Φιλίππου και του Αλεξάνδρου  που 

ήταν πολλοί στις ελληνικές πόλεις21.    

 

Η κριτική 
 

Η έννοια  της δηµοκρατικής ελευθερίας, υπό την έννοια της κυριαρχίας του δήµου και 

της ίσης συµµετοχής όλων των ελευθέρων στην εξουσία, υφίσταται κριτική από τον Αριστοτέλη 

ο οποίος πιστεύει ότι η άκρατη δηµοκρατία (µάλιστα εἶναι δοκούσαις  δηµοκρατικαῖς) είναι 

αντίθετη  στο κοινό συµφέρον, διότι ορίζει κακώς την ελευθερία22. Ο φιλόσοφος περιορίζει τους 

πολίτες σε ένα σώµα που έχει ένα ορισµένο τίµηµα και του αναθέτει την εκλογή, τον έλεγχο των 

αρχών και το δικάζειν. Οι δε αρχές εκλέγονται από τα ανώτερα στρώµατα. ∆ιαφωνεί  έτσι και µε 

την γενίκευση του ιδιότητας του πολίτη και µε την πολιτική ισότητα των πολιτών. 

                                                                                                                                                                                            
19 DK B251. Για τις δηµοκρατικές αντιλήψεις του ∆ηµοκρίτου βλ. Αλατζόγλου (1997). 
20 ∆ηµοσθένης Κατά Τιµοκράτους 75. Βλ. κυρίως τα κεφάλαια «Η παιδεία», «Το δίκαιο είναι το ίσον», «Η 
προτεραιότητα της πολιτικής». 
21 ∆ηµοσθένης Περί του στεφάνου 296. ∆εν είναι άστοχο να επισηµάνουµε παρεµπιπτόντως την διαφορά ἤθους 
µεταξύ του ∆ηµοσθένη και του Πολύβιου, τη διαφορά όχι µόνο δύο εποχών αλλά και αντιλήψεων. Από τη µια ο 
∆ηµοσθένης προβαίνει σε απελπισµένο αγώνα να σώσει την ελληνική ελευθερία από την µακεδονική απειλή και 
καταγέλλει στον ίδιο λόγο (295) ονοµαστικώς  τους υπευθύνους για την υποταγή των ελληνικών πόλεων, που ήταν 
και αρχηγοί των ολιγαρχικών. Από την άλλη ο Πολύβιος (17, 14) επικρίνει τον µεγάλο και τραγικό πολιτικό γι 
αυτόν ακριβώς τον λόγο, διότι πικρότατον ὄνειδος τοῖς ἐπιφανεστάτοις τῶν Ἑλλήνων εἰκῆ καὶ ἀκρίτως 
προσέτριψε. Η ιστορία έκρινε τον ιστορικό.  
22 5,1310 α26-28. 
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 Θεωρεί επίσης ότι η ἐλευθερία είναι αιτία µεταβολής της δηµοκρατίας, διότι επιτρέπει 

στον δήµο να είναι κυρίαρχος και ίσος και σε έκαστο πολίτη να ζει όπως θέλει, πράγµα που στην 

λογική του φιλοσόφου σηµαίνει ότι δεν υπάρχει σεβασµός και πίστη στην πολιτεία23. Η 

δηµοκρατική ελευθερία δεν υπήρξε βεβαίως η αιτία φθοράς της πόλεως, θα  λέγαµε µάλιστα το 

αντίθετο: η κρίση της αθηναϊκής δηµοκρατίας και η αδυναµία της να αντεπεξέλθει στα 

κελεύσµατα των καιρών οφείλονταν κυρίως στην µη γενίκευση της πολιτικής ελευθερίας στα 

υπόλοιπα κοινωνικά στρώµατα24. Όσον αφορά την ελευθερία της πόλεώς τους καθώς και των 

άλλων πόλεων έναντι της µακεδονικής επιδροµής, οι Αθηναίοι ήταν  οι µόνοι από τους Έλληνες 

µαζί µε τους Θηβαίους που αγωνίσθηκαν για την ελευθερία τους, την ελευθερία της πολιτείας 

τους και την ελληνική ελευθερία. Ακόµη µία φορά ο φιλόσοφος αποδεικνύεται 

προκατειληµµένος κατά της δηµοκρατικής ελευθερίας.  

Ο Αριστοτέλης είναι επίσης αντίθετος στην ελευθερία/συµµετοχή ως  τέλος της πόλεως, 

αφού ως τέτοιο θεωρεί  την ευδαιµονία, η οποία είναι γι’ αυτόν το ανώτερο ανθρώπινο ἀγαθὸν. 

Εδώ γίνεται µια διαφοροποίηση από την δηµοκρατία και το τέλος της25.  

  Επίσης ο Σταγειρίτης αδικεί την δηµοκρατία, θα λέγαµε την διαστρεβλώνει, διότι την 

παραλληλίζει ή την προσοµοιάζει µε την τυραννίδα, σε πολλά χωρία, λ.χ. στο 5,1310 β 3-4: ἡ δὲ 

τυραννὶς ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστάτης σύγκειται καὶ δηµοκρατίας. Εξηγεί την άποψή του 

αυτή στο 5,1311 α8 κεξ: ὅτι δ’ ἡ τυραννὶς ἔχει κακὰ καὶ τὰ τῆς δηµοκρατίας καὶ τὰ τῆς 

ὀλιγαρχίας, φανερὸν (...) ἐκ δηµοκρατίας δὲ τὸ πολεµεῖν τοῖς γνωρίµοις καὶ 

διαφθείρειν λάθρα καὶ φανερῶς καὶ φυγαδεύειν ὡς ἀντιτέχνους καὶ πρὸς τὴν ἀρχὴν 

ἐµποδίους. Προφανώς εδώ υπαινίσσεται τον οστρακισµό, ο οποίος όµως δεν διαφθείρει λάθρα, 

αλλά µόνο φανερώς δια της ψήφου στην εκκλησία όταν προτείνει την εξορία και δεν το κάνει για 

διεκδίκηση της  αρχής αλλά για τη διαφύλαξη της ισότητας και του δηµοσίου χώρου, όπως 

αναλύσαµε στο κεφάλαιο «Ο δηµόσιος χώρος». Γενικεύει επίσης χωρίς επιχειρήµατα όταν λέει 

ότι το πλήθος διαπράττει πράγµατα φαύλα και µη δίκαια, επειδή διώκει τους πλουσίους και τους 

διαρπάζει την περιουσία, όπως ακριβώς ο τύραννος ο οποίος είναι ισχυρότερος από τους 

                                                           
23 5, 1310 α29-35. 
24 Αυτό είναι ένα µεγάλο θέµα και έχουµε παραποµπές στο κεφάλαιο «Η δηµοκρατία» (Μέρος Ι). 
25 Βλ. κεφάλαια  «Η πολιτική» (Μέρος Ι) και «Η ευδαιµονία και η σχολή» (Μέρος ΙΙΙ).   
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υπολοίπους26. Άστοχο επίσης είναι όταν αποκαλεί τον δήµο τύραννο27,  όταν επιχειρεί την 

ταύτιση των ψηφισµάτων της δηµοκρατίας µε τα ἐπιτάγµατα της τυραννίδος, όπως και την 

ταύτιση του δηµαγωγοῦ της δηµοκρατίας µε τον κόλακα της τυραννίδος28.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 3,1281 α24-31. 
27 2,1274 α6. 
28 4, 1292 α15κεξ: ὁ δ’ οὖν τοιοῦτος δῆµος, ἅτε µόναρχος ὤν, ζητεῖ µοναρχεῖν διὰ τὸ µὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ 
νόµου, καὶ γίνεται δεσποτικός, ὥστε οἱ κόλακες ἔντιµοι, καί ἐστιν ὁ τοιοῦτος δῆµος ἀνάλογον τῶν 
µοναρχιῶν τῇ τυραννίδι. ∆ιὸ καὶ τὸ ἦθος τὸ αὐτό, καὶ ἄµφω δεσποτικὰ τῶν βελτιόνων, καὶ τὰ 
ψηφίσµατα ὥσπερ ἐκεῖ τὰ ἐπιτάγµατα, καὶ ὁ δηµαγωγὸς καὶ ὁ κόλαξ οἱ αὐτοὶ καὶ ἀνάλογον. Πρβλ. 3, 
1284β23-25 και  4,1298α31. 
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2. Η ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ Η ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ 
 

 

Στην δηµοκρατία η πολιτική ελευθερία συµβαδίζει µε την ατοµική ή προσωπική 

ελευθερία, η οποία έχει σηµαντική αναγνώριση στην Αθήνα εν αντιθέσει προς τις άλλες 

ολιγαρχικές πόλεις και τις µοναρχίες. Αυτή σηµαίνει την ελευθερία να ζει κανείς όπως επιθυµεί, 

εν αντιθέσει προς τον δούλο ο οποίος δεν µπορεί να το κάνει: Τὸ ζῆν ὡς βούλεταί τις τοῦτο 

γὰρ τῆς ἐλευθερίας ἔργον εἶναί φασιν, εἴπερ τοῦ δουλεύοντος τὸ ζῆν µὴ ὡς βούλεται29. 

Χαρακτηριστικό του δούλου κατά τον Ευριπίδη είναι η απουσία της ελευθερίας λόγου: δούλος 

είναι αυτός που δεν δύναται να εκφράσει ελευθέρως την γνώµη του, την σκέψη του30. Ένα 

εύγλωττο παράδειγµα του πώς εννοούν οι Αθηναίοι την ελευθερία είναι το σχετικό µε τον 

Κλέωνα και τον Αριστοφάνη, ο οποίος ως γνωστόν διακωµωδούσε τον πρώτο στις κωµωδίες 

του. Όταν ο Κλέων κατήγγειλε στη Βουλή τον Αριστοφάνη, µε το αιτιολογικό ότι στο πρόσωπό 

του δεν διακωµωδείται µόνο ο ίδιος αλλά και ο θεσµός, η Βουλή απέρριψε την καταγγελία µε το 

σκεπτικό ότι η ελεύθερη διατύπωση  γνωµών και κριτικής είναι η πεµπτουσία της δηµοκρατίας. 

Η ελευθερία είναι αφ’ ενός µεν  θεσµισµένη και αφ’ ετέρου διάχυτη µεταξύ των πολιτών, 

αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα (στο επίπεδο του λόγου, της συνειδήσεως, των σχέσεων, της 

σκέψεως, της συµπεριφοράς). O Περικλής στον Επιτάφιο επαίρεται όχι µόνο για την δηµόσια 

ελευθερία (ἐλευθέρως τα πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύοµεν)  αλλά και για την ελευθερία των 

πολιτών στις ανθρώπινες σχέσεις, διότι υπάρχει αποδοχή του άλλου χωρίς αυτός να κρίνεται 

αρνητικά σε ενδεχόµενη διαφορετική ή παράξενη συµπεριφορά (ἀνεπαχθὼς τὰ ἴδια 

προσοµιλοῦντες): «στη δηµόσια ζωή µας πολιτευόµαστε ελευθέρως, αλλά και στις 

καθηµερινές µας σχέσεις δεν υποβλέπουµε ο ένας τον άλλο, δεν θυµώνουµε µε τον γείτονά µας 

αν διασκεδάζει και δεν του δείχνουµε όψη πειραγµένου που, αν ίσως δεν τον βλάπτει, όµως τον 

                                                           
29 6,1317β14-15. Επίσης  6, 1317β1-12. Πρβλ. 5,1310α32: ἐλεύθερον δὲ (καὶ ἴσον ) τό ὅ τι ἂν βούληταί τις 
ποιεῖν. 
30 Ευριπίδης Φοίνισσαι392. Ίων 674. Απ. 313.   
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στενοχωρεί»31.  Ο ιδιωτικός βίος, όπως και ο δηµόσιος, ρυθµίζεται από την ελευθερία του 

ἀνεπαχθῶς, ἀδεῶς, ἀνειµένως  καὶ ἀνεπιτάκτως ζῆν, δηλαδή χωρίς να ενοχλείται ο 

συµπολίτης, χωρίς φόβο, χωρίς καταναγκασµό,  αλλά µε άνεση. Το αποτέλεσµα της ελευθερίας 

είναι η συνειδητή επιθυµητή δράση και η οικειοθελής πράξη (ἡγούµενοι ἐλευθερίας σηµεῖον 

εἶναι µηδὲν ποιεῖν ἄκοντα)32. 

Ο ∆ηµοσθένης επίσης τονίζει την  µεγάλη ελευθερία που υπήρχε στην Αθήνα για τους 

ξένους και τους δούλους, οι οποίοι δύνανται να οµιλούν πιο ελεύθερα στην Αθήνα από τους 

πολίτες άλλων πόλεων: «θέλετε η παρρησία να είναι κοινή σε όλους και για όλα, ώστε την 

παραχωρείτε ακόµη και στους ξένους και στους δούλους, και βλέπει κάποιος πολλούς δούλους 

ανάµεσά σας να  λένε ό,τι θέλουν   µε περισσότερη εξουσία από εκείνη που διαθέτουν οι πολίτες 

σε µερικές άλλες πόλεις»33. Η ελευθερία αυτή διαφαίνεται και µαρτυρείται επίσης στα κείµενα 

ολιγαρχικών και επικριτών της δηµοκρατίας, ως αρνητικό βεβαίως στοιχείο, όπως λ.χ. στο 

κείµενο  του ανωνύµου ολιγαρχικού, το οποίο καταγγέλλει την µεγάλη ελευθερία που υπήρχε 

στην Αθήνα «η οποία  έφθανε µέχρι του σηµείου να µη διακρίνονται οι ελεύθεροι από τους 

δούλους, να επιτρέπει οι δούλοι να γίνονται πλούσιοι και να ζουν χωρίς φόβο» (τῶν δούλων 

ἔστιν Ἀθήναισιν ἀκολασία)34. Μία διάσταση της σπαρτιατικής ανελευθερίας δίνει ο 

θαυµαστής της Λακεδαίµονος Κριτίας επ’ αυτού του θέµατος. Ένεκα του διαρκούς φόβου που 

είχαν οι Σπαρτιάτες µήπως επαναστατήσουν οι είλωτες, ήταν διαρκώς σε επιφυλακή και 

                                                           
31 Θουκυδίδης 2, 37.2: ἐλευθέρως δὲ τά τε πρὸς τὸ κοινὸν πολιτεύοµεν καὶ ἐς τὴν πρὸς ἀλλήλους τῶν 
καθ’ ἡµέραν ἐπιτηδευµάτων ὑποψίαν …ἀνεπαχθῶς τὰ ἴδια προσοµιλοῦντες.  Πρβλ. Θουκυδίδης 2, 37. 3 
και 3,37: διά γάρ τὸ καθ’ ἡµέραν ἀδεὲς καὶ ἀνεπιβούλευτον πρὸς ἀλλήλους καὶ ἐς τοὺς ξυµµάχους τὸ 
αὐτὸ ἔχετε. 2,39: ἡµεῖς δὲ ἀνειµένως διαιτώµενοι. Ο Νικίας στις δύσκολες στιγµές της Σικελίας υπενθυµίζει 
στους οπλίτες την µεγάλη ελευθερία της πόλεως τους στον δηµόσιο και ιδιωτικό βίο. 7, 69.2: πατρίδος τε τῆς 
ἐλευθερωτάτης ὑποµιµνῄσκων καὶ τῆς ἐν αὐτῇ ἀνεπιτάκτου πᾶσιν ἐς τὴν δίαιταν ἐξουσίας.  
32 Λυσίας Επιτάφιος 14. 
33∆ηµοσθένης Κατά Φιλίππου Γ, 3:  ὑµεῖς δὲ τὴν παρρησίαν ἐπὶ µὲν τῶν ἄλλων οὕτω κοινὴν οἴεσθαι δέον 
εἶναι πᾶσι τοῖς ἐν τῇ πόλει, ὥστε καὶ τοῖς ξένοις καὶ τοῖς δούλοις αὐτῆς µεταδεδώκατε, καὶ πολλοὺς ἄν 
τις οἰκέτας ἴδοι παρ’ ὑµῖν µετὰ πλειόνος ἐξουσίας ὅτι βούλονται λέγοντας ἢ πολίτας ἐν ἐνίαις τῶν 
ἄλλων πόλεων.  Η κωµωδία επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές: ο Ξανθίας των Βατράχων (στ. 480) αποκαλεί τον 
κύριο του καταγέλαστο, και ο δούλος Ονήσιµος στους Επιτρέποντες του Μενάνδρου (στ.720-725 και 757) 
ειρωνεύεται διαρκώς τον ελεύθερο Σµικρίνη και τον αποκαλεί παχύδερµο.  Ο Αριστοφάνης από την άλλη κατηγορεί 
τον Ευριπίδη ότι στις τραγωδίες του επέτρεπε ελευθερία λόγου στους δούλους (Βάτραχοι). 
34 Ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία, 1.11: ἰσηγορίαν τοῖς δούλοις πρὸς τοὺς ἐλευθέρους ἐποίησαν. Πρβλ. 
και 1.10,12. Επίσης Ισοκράτης Αρεοπαγητικός  20.   
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ανησυχία και έτσι δεν µπορούσαν να απολαύσουν την ελευθερία τους35. Ο Κυρτάτας σηµειώνει 

εύστοχα: «οι Σπαρτιάτες ζούσαν διαρκώς µε τον φόβο µιας εξέγερσης ειλώτων. Για τους 

Αθηναίους, ο φόβος αυτός ήταν πρακτικά ανύπαρκτος. Όπως διαπίστωσαν οι Αθηναίοι, όπου οι 

δούλοι δεν φοβούνται τους δεσπότες, εκεί και οι δεσπότες απελευθερώνονται από τον φόβο των   

δούλων. Ήταν κι αυτό µια αθηναϊκή ανακάλυψη»36. 

Η κατάσταση αυτή µαρτυρείται και στην πλατωνική Πολιτεία37, η οποία ασκεί κριτική 

στην ελευθερία που υπήρχε στην δηµοκρατία σε όλους τους τοµείς και τις σχέσεις: µεταξύ 

µετοίκων και πολιτών, γονέων και τέκνων, µεταξύ δούλων και πολιτών, ανδρών και γυναικών, 

ακόµη και µεταξύ ζώων και ανθρώπων! Ο δούλος ενός Αθηναίου πολίτη µπορούσε κάποια 

στιγµή να γίνει ἀπελεύθερος, πράγµα σχεδόν αδιανόητο για ένα είλωτα της Σπάρτης, όπως 

υπήρχαν και δούλοι των οποίων ο τρόπος ζωής πλησίαζε περισσότερο αυτόν των ελευθέρων38.  

Απαγορεύονταν ο ξυλοδαρµός του δούλου39, ενώ πολίτες είχαν καταδικασθεί σε θάνατο σε 

γραφή ύβρεως που αφορούσε δούλο40. Όλα αυτά σηµαίνουν ότι η δουλεία στην Αθήνα ήταν 

διαφορετική από αυτή των άλλων πόλεων, έτσι ώστε δύναται να γίνει λόγος για ‘αθηναϊκού 

τύπου δουλεία’. Υπάρχουν άλλωστε και οι απόψεις ορισµένων σοφιστών κατά της δουλείας 

(Αντιφών, Ιππίας, Λυκόφρων, Αλκιδάµας)41, που βρίσκουν απήχηση σε πολλούς, όπως φαίνεται 

και από άλλες µαρτυρίες, στο θέατρο και στη φιλοσοφία42.  

 Στην Αθήνα από κάποιο χρονικό διάστηµα και µετά υπήρχε µια ανεπίσηµη ελευθερία για 

τα κοινωνικά στρώµατα τα οποία δεν ήταν πολίτες (δούλοι, µέτοικοι) και ίσως µία τάση να 

                                                           
35DK 88 B37 (64)…οὕτω σύµπαντες οἱ Σπαρτιᾶται τὴν ἐλευθερίαν ἀφήρηντο συζῶντες ἔχθει τῷ παρὰ 
τῶν οἰκετῶν. 
36Kυρτάτας (1995), 44.    
37 Πλάτων Πολιτεία, 8,562β-563β. Πρβλ. 8,557β: καὶ ἐλευθερίας ἡ πόλις µεστὴ καὶ παρρησίας γίγνεται, καὶ 
ἐξουσία ἐν αὐτῇ ποιεῖν ὅ,τι τις βούλεται. Και 8, 557 γ. Επίσης  Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 20 και 37.   
38 Garlan (1988), 65-66. Στην Σπάρτη φαίνεται ότι υπήρξαν απελευθερώσεις δούλων ως ανταµοιβή της συµµετοχής 
τους σε µάχες, όπως γι αυτούς που πολέµησαν υπό τον Βρασίδα, που αναφέρει ο Θουκυδίδης (5,34). Ταυτοχρόνως 
όµως υπήρξαν και αποκλεισµοί απο το σώµα των πολιτών: όταν κάποιος έχανε τη δυνατότητα να συνεισφέρει στα 
συσσίτια ή σαν αυτόν που αναφέρει ο Θουκυδίδης που έγινε στους αιχµαλώτους που είχαν συλληφθεί στη 
Σφακτηρία – το αιτιολογικό ήταν ότι µπορούσαν να υποκινήσουν εξέγερση.  
39 Ψευδο- Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 1.10. 
40 ∆ηµοσθένης Κατά Μειδίου 47-49. Αισχίνης Κατά Τιµάρχου 15. 
41 Για τις απόψεις τους βλ. κεφάλαιο «Νόµος-Φύσις» (Μέρος ΙΙ). 
42(απ. από τον Τηρέα, την χαµένη τραγωδία του Σοφoκλή): Ἑν φῦλον ἀνθρώπων...οὐδεὶς ἔξοχος ἔβλαστεν. Και 
Ευριπίδης Απ. Μελανίππη και Ίων 854). Επίσης Απ. 96, Κοck, του κωµικού Φιλήµονος (4ος αι. π.Χ.): κἀν δοῦλος ἤ 
τις, σάρκα τὴν αὐτὴν ἔχει. / φύσει γὰρ οὐδεὶς δοῦλος ἐγεννήθη ποτέ, / ἡ δ’ αὖ τύχη τὸ σῶµα 
κατεδουλώσατο. Η αντίληψη αυτή συνεχίσθηκε µε τους Στωικούς, Επικουρείους, Κυνικούς. O Ονησίκριτος (4oς 
αι. π.Χ), θαυµάζει ως κατόρθωµα και δείγµα εὐνοµωτάτης χώρας την µη ύπαρξη δούλων στη χώρα του 
Μουσικανού στην Ινδία (Στράβων, Γεωγραφικά 15, 1.54, 710c). 
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επισηµοποιηθεί και θεσµικώς αυτή η ελευθερία, όπως φαίνεται από τις πολιτογραφήσεις 

µετοίκων και δούλων και τις προτάσεις για την πολιτογράφησή τους που έγιναν στην εκκλησία 

του δήµου. Αυτό είναι ένα στοιχείο παραγνωρισµένο και χαρακτηρίζει τη δηµοκρατία. 

Η ελευθερία, η κοινωνική ανοχή και αλληλεγγύη,  παρέχονται όχι µόνο ως αντιλήψεις 

αφηρηµένες αλλά και ως κοινωνικές πρακτικές και ως θεσπίσεις νοµικών µέτρων. Οι µέτοικοι 

προστατεύονταν από δύο θεσµούς: τον πρόξενο, ο οποίος ήταν πολίτης και εκπροσωπούσε τους 

ξένους έναντι των αρχών και τους υπερασπιζόταν, και τον προστάτη, ο οποίος επίσης ήταν 

πολίτης και τους προστάτευε.  Υπήρχαν µέτοικοι ισοτελείς οι οποίοι είχαν τα αστικά νοµικά 

δικαιώµατα αλλά όχι πολιτικά, δηλαδή δεν είχαν ανάγκη από προστάτη, ούτε πλήρωναν 

µετοίκιον και είχαν τις ίδιες υποχρεώσεις µε τους πολίτες43. Αυτά  µαζί  µε τη φιλανθρωπία και 

την ηπιότητα του δηµοκρατικού πολιτισµού, δεικνύουν το κοινοτικό πνεύµα που διείπε την 

αθηναϊκή κοινωνία, τα ήθη, τους νόµους και την εφαρµογή τους, τους θεσµούς. Η διαφορετική 

ποιότητα του βίου προκρίνεται από τον ∆ηµοσθένη ως το διαφοροποιητικό στοιχείο της 

δηµοκρατίας: «αν θέλετε να εξετάσετε για ποιό λόγο θα προτιµούσε κάποιος να ζει σε 

δηµοκρατία παρά σε ολιγαρχία , η πιο απλή απάντηση που θα βρείτε είναι ότι είναι πιο ήπια στην 

δηµοκρατία»44.   

Όλα αυτά συνιστούν κατακτήσεις σταδιακές, αρχής γενοµένης τουλάχιστον τον 6ο αιώνα 

όταν µε τις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνος και την κατάργηση της δουλείας λόγω χρεών, ουδείς 

κινδύνευε πλέον να καταστεί µέσα στην πόλιν δούλος και δεδοµένου ότι στις άλλες πόλεις αυτό 

γινόταν, δυνάµεθα να φαντασθούµε την τεράστια θεµελιώδη σηµασία για την περαιτέρω εξέλιξη 

της πολιτείας αλλά και την διαµόρφωση του ήθους και του φρονήµατος των πολιτών.  Το πιο 

σηµαντικό όµως διαφοροποιητικό στοιχείο της δηµοκρατίας είναι ότι τα κατώτερα στρώµατα 

ζουν σε ασφάλεια, χωρίς τον φόβο ότι θα υποστούν την αδικία τη βία και την ταπεινωτική ή 

υβριστική συµπεριφορά των ισχυρών – αυτο σηµαίνει «πιο ήπια»- πράγµα που συµβαίνει κατά 

κανόνα στις άλλες µη δηµοκρατικές πόλεις. Η ασφάλεια και η προστασία αυτή εξασφαλίζεται 

ναι µεν απο την ευρύτερη κοινωνική νοοτροπία αλλά κυρίως από τους θεσπισµένους νόµους και 

τη δυνατότητα προσφυγής του οποιουδήποτε ανά πάσα στιγµή στη δικαιοσύνη. Ο ∆ηµοσθένης 

το διατυπώνει εκφραστικά στον Κατά Μειδίου, 210, 221. 
                                                           
43 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 29. Baslez (1984),143. Whitehead (1977),11-13. O Λυσίας το 403 έλαβε την 
ισοτέλεια.   
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Άλλη µία κατάκτηση της δηµοκρατίας είναι η εξατοµίκευση, η ανάπτυξη και ο σεβασµός 

της ατοµικότητας, που δεν έχει καµιά σχέση µε τον σύγχρονο ατοµικισµό. Το άτοµο έχει την 

ιδιαίτερη προσωπικότητά του και τον δικό του ατοµικό και προσωπικό χώρο, δεν είναι 

υποταγµένο και εξαφανισµένο στο σύνολο ως άµορφη µάζα, όπως στις βασιλείες και τις 

ολιγαρχίες, στις ανατολικές δεσποτείες και στις ελληνιστικές απέραντες µοναρχίες, στις 

µεσαιωνικές απολυταρχίες, ανατολικές και δυτικές45.  Η επιλογή, η προαίρεσις, υπάρχει στα 

άτοµα όχι µόνο θεωρουµένων ως πολιτών και δηµοσίων προσώπων αλλά και ως ηθικών 

υποκειµένων. Η συνειδησιακή υποκειµενικότητα και η εσωτερική διάθεση, το ηθικό φρόνηµα 

χαρακτηρίζει τα άτοµα46. Η αναγνώριση και ο σεβασµός της αξίας του ανθρώπου και της 

προσωπικής ζωής, η πραγµατική ύπαρξη των δικαιωµάτων του ατόµου, όπως το δικαίωµα της 

ελεύθερης έκφρασης, πιστοποιείται από πολλές πηγές47. Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι η 

ατοµική ελευθερία υπάρχει και είναι γενικευµένη αντίληψη και αξία, αλλά είναι επίσης και 

θεσµισµένη στην δηµοκρατία (δικαιώµατα κατά τούς νόµους)48.  

Τα ανωτέρω ουδόλως σηµαίνουν ότι υπήρχαν πλήρη ατοµικά δικαιώµατα όπως στην 

σηµερινή εποχή, κατά την οποία έχουµε τάση προς µεγάλη άνθηση των ατοµικών δικαιωµάτων 

αλλά και του ατοµικισµού. Αυτό που τονίζεται εδώ, είναι η διαφορά και η ιδιαιτερότητα σε 

αυτόν τον τοµέα της δηµοκρατίας εν συγκρίσει προς τα άλλα πολιτεύµατα της αρχαιότητας, 

καθώς και η τάση µεγάλου µέρους του δήµου και ορισµένων στοχαστών προς την κατεύθυνση 

διευρύνσεως της ατοµικής ελευθερίας. Συνεπώς στη δηµοκρατία το άτοµο αποκτά την ταυτότητά 

του πρωτίστως εν σχέσει προς τους άλλους, τους πραγµατικούς άλλους που συνιστούν τη 

συγκεκριµένη κοινωνία και πόλιν, εντός του δικτύου εξουσίας µε τις συγκεκριµένες πολιτικές 

                                                                                                                                                                                            
44 ∆ηµοσθένης Κατ’ Ανδροτίωνος 54.  πρβλ. του ιδίου Κατά Τιµοκράτους 24, 27, 69, 190, 192, 193. Botsford 
&Robinson (1991) ,204 
45 Αλλά και στα σηµερινά φιλελεύθερα καπιταλιστικά κράτη. Βλ. τις σπόψεις της Arendt (1986), 63-65 για τον 
σηµερινό κοµφορµισµο εν αντιθέσει προς την ατοµικότητα των αρχαίων. Η πολλαπλότητα της ανθρωπίνης 
υπάρξεως, η αναγνώριση των επιθυµιών και ο σεβασµός τους προδιαγράφεται σε ορισµένους λυρικούς του 6ου αι., 
όπως λ.χ. στον Αρχίλοχο, για τον οποίο η ανθρώπινη επιθυµία είναι διαφορετική σε έκαστο άτοµο και όχι µία και 
µοναδική (απ. 36: τὶς ἀνθρώπου φύῃ / ἀλλ’ ἄλλος ἄλλῳ καρδίην ἰᾷ), ή στη Σαπφώ, για την οποία το πιο ωραίο 
πράγµα είναι αυτό που έκαστος αγαπά., απ. 27 : ὅττω τις ἔραται. Bλ. Snell (1984).  
46Τα στοιχεία αυτά µαρτυρούνται επίσης και στον Αριστοτέλη (Ηθικά Νικοµάχεια 2,3 και 3,2-6 και ιδιαιτέρως 2, 
1105α 26-33) όπως επισηµαίνει ο Παπαδής (2001), 32.  
47 Πλάτων Θεαίτητος 152α, γ. 160γ. 161γ. 166δ. Κρατύλος 386 α-δ.  Και Μετά τα φυσικά 1062β 12-19. πρβλ. 
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 8,30-32, όπου αναφέρει τις αρετές του αγαθού ανδρός χωρίς καµία νύξη περί πολιτικών 
προτύπων. Για την νοµική κατοχύρωση του ιδιωτικού τοµέως από το δηµόσιο βλ. ∆ηµοσθένης Κατά Τιµοκράτους 
192. Επίσης Γ. Βλάχος (1992), 35-40.  Hansen (1991), ιδιαιτέρως την ενότητα «Democracy as ideology».  
48 Θουκυδίδης 1,4.  
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σχέσεις, δια µέσου µιας πορείας κοινωνικοπολιτικής και πνευµατικής βασισµένης κατά το 

δυνατόν στον ορθό κοινό λόγο, τους νόµους και τους θεσµούς. Το άτοµο είναι µια ελεύθερη 

αυτόνοµη κοινωνική ύπαρξη και ηθική οντότητα, µε θεµελιώδη ουσιαστικά δικαιώµατα και 

αντίστοιχες υποχρεώσεις, είναι πρόσωπο µε την ουσιαστική και πραγµατική σηµασία του όρου49, 

και δεν προσδιορίζεται µέσω της αναφοράς του στον θεό, όπως στον Πλάτωνα και στον 

χριστιανισµό, δεν έχει τίποτε το κοινό µε την χριστιανική µεταφυσική αντίληψη του 

«προσώπου». Υπάρχει ο σεβασµός της προσωπικότητας, ως ψυχοσωµατικής υποστάσεως η 

οποία διαφαίνεται σε µία σειρά απαραβίαστων δικαιωµάτων, όπως λ.χ. στην κατοχύρωση της 

σωµατικής ακεραιότητας των ελευθέρων, η παραβίαση της οποίας αφορά όλους τους πολίτες, 

όπως το εκφράζει πολύ ωραία ο Ισοκράτης: «όσοι τολµούν να παραβούν τον νόµο αυτό που 

προστατεύει τα σώµατά µας αδικούν όλους οµοίως»50.  Συνέπεια αυτής της αντιλήψεως είναι και 

ο σεβασµός του ιδιωτικού βίου, άνευ καταπιέσεων, ελέγχων και αστυνοµεύσεων. πράγµατι στην 

Αθήνα απουσιάζουν τέτοιοι θεσµοί και µηχανισµοί όπως οι έφοροι στην Σπάρτη, οι γυναικονόµοι 

στις ολιγαρχικές πόλεις, οι censores στην Ρώµη ή ο Ἄρειος Πάγος  παλαιότερα στην Αθήνα51. 

Η πρακτική αυτή συµβαδίζει µε την αντίληψη ότι αντικειµενικός σκοπός της πόλεως είναι να 

εγγυάται µε τους νόµους της την µη παραβίαση των δικαιωµάτων των ατόµων, ότι η πόλις 

αποτελεί ένα είδος συναινετικού οργανισµού για την πρόληψη και την αποκατάσταση των 

αδικιών. Η αντίληψη αυτή ανιχνεύεται στους σοφιστές και δη στον Λυκόφρονα: γίνεται γὰρ ἡ 

κοινωνία συµµαχία τῶν ἄλλων τόπῳ διαφέρουσα µόνον, τῶν ἄπωθεν συµµαχιῶν, καὶ ὁ 

νόµος συνθήκη καί, καθάπερ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφιστής, ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν 

δικαίων52. Η αντίληψη αυτή, που ονοµάσθηκε «θεωρία του προστατευτισµού», υπήρξε 

πρόδροµος της σύγχρονης περί φιλελευθέρου κράτους αντιλήψεως,  περί δικαιωµάτων και µη 

                                                           
49 Βλ. Γ. Βλάχος  (1992),10,15-16. 
50 Ισοκράτης Κατά Λοχίτου 1,5-6 και 21. πρβλ. ∆ηµοσθένης Κατ’ Ανδροτίωνος 55 και του ιδίου Περί των εν 
Χερρονήσω 31. Η αντίληψη αυτή µετά το τέλος της αθηναϊκής δηµοκρατίας συναντάται µετά από 22 αιώνες  στην 
Γαλλική ∆ιακήρυξη του 1793, αρθ. 2: «Il y a oppression contre le corps social, lorsq’ un seul de ses members est 
opprimé». 
51 Η πρώτη µαρτυρία περί υπάρξεως γυναικονόµων στην Αθήνα µαρτυρείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα 
µετά το τέλος του δηµοκρατίας, επι ∆ηµητρίου Φαληρέως ([Ober], 2003, 81). 
52 3, 1280β 10-12. Παρόµοια είναι και η αντίληψη του Πρωταγόρα (Πλάτων Πρωταγόρας 322β) τον οποίο ο 
Αριστοτέλης δεν αναφέρει καθόλου και αποδίδει την αντίληψη αυτή µόνο στον Λυκόφρονα. Βλ και 
Σκουτερόπουλος (1991), 281-2 για την σχετική βιβλιογραφία.  
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παρεµβάσεως στην ιδιωτική ζωή των πολιτών53.  Το απόσπασµα του Λυκόφρονος  αφήνει τα 

περιθώρια να εικάσουµε ότι η θεωρία του αφορούσε την ατοµική ελευθερία όλων ανεξαιρέτως, 

την αναγνώριση και την προστασία των δικαιωµάτων από την αυθαιρεσία. 

Μία άλλη πτυχή της αθηναϊκής ελευθερίας είναι ότι δεν υπάρχει πίστη σε κάποια µοίρα ή 

πεπρωµένο, τα οποία εγκλωβίζουν τα άτοµα και τις κοινωνίες και οδηγούν στον φαταλισµό, στην 

µοιρολατρία. Η ελευθερία υπό αυτή την έννοια δεν υπάρχει βεβαίως στην ολιγαρχία και στα 

άλλα πολιτεύµατα. Στην Σπάρτη π.χ. περιορίζεται κατά πολλούς τρόπους, έτσι ώστε να είναι 

ανύπαρκτη ή να αποτελεί προνόµιο, µε συνέπεια αυτή να είναι το χαρακτηριστικό παράδειγµα 

της κλειστής κοινωνίας εν αντιθέσει προς την Αθήνα , η οποία είναι το παράδειγµα  της ανοικτής 

κοινωνίας54.  

Συνεπώς διάφοροι συγγραφείς που κατηγόρησαν την δηµοκρατία για έλλειψη ατοµικής 

ελευθερίας δεν έχουν δίκιο. Τέτοιοι ήταν από τους παλαιότερους ο B. Constant, o Fustel de 

Coulanges, πού υποστήριζαν ότι το άτοµο είναι υποταγµένο ή εξαφανισµένο από την πόλιν, ο 

Condorcet, ο οποίος λέει ότι γενικώς οι πόλεις δεν εγνώριζαν διόλου τα ανθρώπινα 

δικαιώµατα55, και ο Saint-Juste56. Ο Hegel επίσης αρνείται κατηγορηµατικά ότι η ατοµική 

ελευθερία υπήρξε στην αρχαία Ελλάδα, αφού η αυτονοµία του ατόµου υπό την ανώτερή της 

µορφή, που είναι η αυτονοµία του ηθικού υποκειµένου είναι κατάκτηση των Νέων Χρόνων. 

Επίσης νοµίζει ότι γενικώς στους Έλληνες απουσιάζει εντελώς η έννοια της συνειδήσεως και η 

αρχή της υποκειµενικότητας, η αρχή της βαθιάς, ελεύθερης και απεριόριστης προσωπικότητας57. 

Ο  Benjamin Constant υποστηρίζει ότι δήθεν η «συλλογική ελευθερία» των αρχαίων ήταν 

αποτέλεσµα του «l’αssujetissement  complet de l’ individu à la liberté de l’ensemble»-- au point 

que rien n’était accordé à l’indépendence individuelle, ni sous le rapport des opinions, ni sous 

celui de l’industrie, ni surtout sous le  rapport de la religion». Ο ίδιος συγγραφεύς εκφράζει και 
                                                           
53O Popper (1980 Ι),  179 πρέπει να ήταν ο πρώτος που την απεκάλεσε προστατευτισµό (protectionism) ενώ ο 
Barker (1918), 159 την απεκάλεσε πραγµατισµό (pragmatism). Βλ. και Kerferd (1999), 230.  Μαζαράκη (1984), 
198.  
54 Βλ. υποκεφάλαιο «Η ολιγαρχία της Σπάρτης» (Μέρος ΙΙΙ).  
55 Condorcet (1847), t. vii 
56 «Οι αρχαίοι νοµοθέτες έπραξαν το παν για την δηµοκρατία, η Γαλλία έπραξε το πάν για τον άνθρωπο. Τα 
ανθρώπινα δικαιώµατα θα είχαν καταστρέψει την Αθήνα ή την Λακεδαίµονα». Την Λακεδαίµονα σίγουρα ναι αλλά 
όχι την Αθήνα. Βλ.  Σακελλαρίου (1999), 600.  Ορισµένοι υποστηρίζουν ότι η κατάρρευση της αθηναϊκής 
δηµοκρατίας προήλθε από την ελευθερία, συλλογική και ατοµική. Η παρούσα µελέτη υποστηρίζει ότι η καταστροφή 
της Αθήνας δεν προήλθε, ούτε θα προερχόταν, από την ελευθερία και την αποδοχή   των ανθρωπίνων δικαιωµάτων 
αλλά από την έλλειψη της γενίκευσής τους (Βλ. παραποµπές στο κεφάλαιο «Η δηµοκρατία»). 
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ένα χαρακτηριστικό της φιλελεύθερης ιδεολογίας των µοντέρνων χρόνων, την  αντιπαράθεση της 

πολιτικής προς την ατοµική ελευθερία, θεωρώντας ότι η µία είναι ασύµβατη µε την άλλη, και 

αποφαίνεται «ότι δεν µπορούµε πλέον να απολαµβάνουµε την ελευθερία των αρχαίων, η οποία 

συνίστατο στην ενεργό και αδιάκοπη συµµετοχή τους στη συλλογική εξουσία. Απαραίτητο 

συστατικό της δικής µας αντίληψης για την ελευθερία είναι η ειρηνική απόλαυση της 

ανεξαρτησίας του ιδιώτη»58. Αν και αναφέρει ότι  στην Αθήνα «η υποταγή της ατοµικότητας στο 

συλλογικό σώµα δεν ήταν τόσο απόλυτη όσο την περιέγραψα» και ότι «από όλα τα αρχαία 

κράτη, η Αθήνα είναι αυτή που µοιάζει περισσότερο µε τα σύγχρονα» (σ. 38), εν τούτοις η 

ιδιαιτερότητα της Αθήνας χάνεται µέσα στην γενική αρνητική εικόνα περί αρχαίων που 

προβάλλει ο συγγραφεύς.  Ούτε είναι σωστό αυτό που ισχυρίζεται ο Constant, ότι «οι άνθρωποι 

ήταν µηχανές, των οποίων τα ελατήρια και τους τροχούς ρύθµιζε και κατηύθυνε ο νόµος»59. Ως 

γνωστόν οι νόµοι στην δηµοκρατία προτείνονται, συζητούνται και αποφασίζονται δηµοσίως από 

τους πολίτες, δεν είναι κανόνες που επιβάλλονται σε υπηκόους από µονάρχες, τυράννους, 

ολιγαρχικές οµάδες και µηχανισµούς.   

Από τους νεωτέρους ο Jaeger πιστεύει ότι συλλήβδην οι Έλληνες θεώρησαν ότι η 

πολιτική και η ατοµική ηθική ήταν πρακτικώς ταυτόσηµες, διότι µόνο το κράτος προσέφερε  

αποκλειστικώς τα ηθικά πρότυπα, και ήταν δύσκολο να διανοηθεί κάποιος ένα ηθικό σύστηµα 

διαφορετικό από εκείνο της κοινότητας που ρύθµιζε τη ζωή και επί πλέον την πραγµατική 

υπόσταση εκάστου ατόµου60. Ο Robert Flacelière πιστεύει ότι γενικώς η αρχαία πόλις είναι 

«αυτοσκοπός, κάτι  το απόλυτο που δεν αφήνει σε κανένα από τα µέλη της µεγάλη ελευθερία και 

µονοπωλεί τη δραστηριότητα όλων. µ’ αυτή την έννοια είναι κατά βάθος δικτατορική»61. Επίσης 

ο Vernant λέει ότι οι Έλληνες γνώριζαν µόνο την πολιτική και όχι την ατοµική ελευθερία62. Τα 

                                                                                                                                                                                            
57 Hegel (1981), 45. πρβλ. Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie (Leçons sur l’ histoire de la 
philosophie, t. III, Paris, Vrin, 1972 , p. 228, 444).  Από την άλλη όµως ο Χέγκελ κάνει λόγο για την «ελεύθερη 
ατοµικότητα» των ελληνικών πόλεων [(1981), 49].  
58 Constant (2000), 44. Ο Constant ταυτίζει  την έννοια της ελευθερίας µε την ατοµική ελευθερία των δικαιωµάτων 
της νεωτερικότητας: «η ατοµική ελευθερία είναι η µοναδική αυθεντική σύγχρονη ελευθερία» (2000),55 και κατά 
συνέπεια είναι η σηµαντικότερη σύγχρονη ανάγκη και δεν πρέπει να αξιώνεται η κατάλυσή της για να θεσπισθεί η 
πολιτική ελευθερία (2000), 51,54. 
59 Constant  (2000), 38 
60 Jaeger (1968), 3635. 
61 (1986),  45-46. 
62 Le Monde, 08-06-1993. Λέει επίσης οτι «το άτοµο δεν καθορίζεται από αναπαλλοτρίωτα δικαιώµατα και ότι η 
κοινότητα δεν απορρέει από ένα συµβόλαιο, δυνάµει του οποίου τα µέλη της εκχωρούν την εξουσία στο κράτος». 
Όσον αφορά το τελευταίο, οι πολίτες της δηµοκρατίας αντιλαµβάνονται την πόλιν τους ως κάτι δικό τους, όπως 
επιχειρηµατολογώ αλλού, στο οποίο είναι το κύριον συνεπώς δεν υπάρχει ανάγκη να εκχωρήσουν την εξουσία τους 
σε κάποιο κράτος ή άλλη αρχή, αφού κράτος δεν υπάρχει και οι αρχές υπόκεινται στην εξουσία του δήµου– γεγονός 
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παραδείγµατα αυτών που παραθέτουν γενικώς απόψεις περί µη υπάρξεως ατοµικής ελευθερίας 

δεν έχουν εκλείψει, όπως λ.χ. τελευταίως ο Αlain Renaut63, o oποίος συµφωνεί µε την άποψη του 

B. Constant. Στην βάση τους όλες αυτές οι απόψεις έχουν ως αφετηρία τη σύγχρονη αντίληψη 

των ατοµικών δικαιωµάτων και ελευθεριών, η οποία ορίζεται ως προστασία εν σχέσει και 

απέναντι στο κράτος και στην εξουσία. τους διαφεύγει όµως ότι στην δηµοκρατία η ελευθερία 

είναι η συµµετοχή όλων στην εξουσία και ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος µηχανισµός 

χωριστός από τους πολίτες έναντι του οποίου θα έπρεπε οι πολίτες να αγωνισθούν και να 

διεκδικήσουν προστασία– αυτή είναι µία ιλιγγιώδης διαφορά64. 

 

Η κριτική  
 

Η αντίδραση των ολιγαρχικών και των συντηρητικών εµπόδισε τη διεύρυνση  του 

πολιτικού σώµατος. Η αντίδραση αυτή φαίνεται σαφέστατα στις απόψεις του Σωκράτη, του 

Πλάτωνα, του Ξενοφώντα65. Η αντίληψη των επικριτών της δηµοκρατίας είναι ότι όλα τα κακά 

που υπάρχουν στην πόλιν οφείλονται στην ελευθερία που έχει ξεπεράσει τα όρια (διά δή τινὸς 

ἐλευθερίας λὶαν ἀποτετολµηµένης, όπως την χαρακτηρίζει ο Πλάτων). Την ίδια αντίδραση 

συναντάµε και στον Αριστοτέλη, ο οποίος παρουσιάζει τη δηµοκρατική ελευθερία ως την 

ελευθερία να ζει έκαστος όπως θέλει και όχι σύµφωνα µε την πολιτεία. Παρουσιάζει την 

ελευθερία ως ασυδοσία και αναρχία και αντίθετη προς τον νόµο, πράγµα άλλωστε που συντελεί, 

κατά τον φιλόσοφο, στην κατάλυσή της66.  Εξ άλλου στα Μετά τα Φυσικά ορίζει την ελευθερία 

                                                                                                                                                                                            
όχι αρνητικό αλλά θετικό. Τα ίδια λέει και ο Veyne (1983),27. 
63 Renaut (1999), 25. 
64 Θα πρέπει να τονισθεί ότι στις σηµερινές κοινωνίες υπάρχει µόνο η ατοµική ελευθερία και ουδόλως η πολιτική 
ελευθερία των αρχαίων, δηλαδή τα άτοµα δεν συµµετέχουν στην άσκηση της εξουσίας και την λήψη των 
αποφάσεων, είναι περιθωριοποιηµένα, απαθή και αδιάφορα. Ο Β. Constant είχε υποψιασθεί και είχε προειδοποιήσει 
τους συγχρόνους του για τους κινδύνους αυτονοµήσεως της ατοµικής ελευθερίας εις βάρος της πολιτικής,: «ο 
κίνδυνος που ενέχει η ελευθερία των συγχρόνων είναι µήπως, απορροφηµένοι από την απόλαυση της ιδιωτικής µας 
ανεξαρτησίας και την προαγωγή των προσωπικών µας συµφερόντων, αποποιηθούµε πολύ εύκολα το δικαίωµά µας 
να συµµετέχουµε στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας» (1819),60. Είχε δίκαιο αφού οι φόβοι του επαληθεύθηκαν 
παταγωδώς. 
65 Ψευδο-Ξενοφών, Αθηναίων Πολιτεία.  Πλάτων, Πολιτεία 6, 493α-β. Νόµοι 3,701α-β. Τις απόψεις τους 
επαναλαµβάνει αιώνες αργότερα ο Πλούταρχος (Περικλής 7): ἄκρατον τοῖς πολίταις ἐλευθερίαν οἰνοχοῶν  και 
παροµοιάζει τον δήµο µε αχαλίνωτο άλογο.    
66 ἐν δὲ ταῖς δηµοκρατίαις ταῖς µάλιστα εἶναι δοκούσαις δηµοκρατικαῖς τουναντίον τοῦ συµφέροντος 
καθέστηκεν, αἴτιον δὲ τούτου ὅτι κακῶς ὁρίζονται τὸ ἐλεύθερον  (5,1310α26-28). πρβλ. Πλάτων Επιστολή 8η 
, 354 γ-δ. Πολιτεία 8,569 γ.    
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ως την υπακοή στην καθεστηκυία τάξη και τον νόµο67. 

Ο Αριστοτέλης  είναι κατά της ατοµικής και ιδιωτικής ελευθερίας, αφού σε πολλά χωρία  

την καταδικάζει, ιδιαιτέρως δε την ελευθερία των δούλων, των γυναικών και παιδιών, 

κατηγορώντας τη δηµοκρατία για την ελευθερία που παρέχει στους πολίτες της68. Μάλιστα 

προτείνει τον έλεγχο και την αστυνόµευση της προσωπικής ζωής για να αποφευχθεί κάθε 

νεωτερισµός 69. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι αναπτύσσει ιδέες ευγονικής, καθορίζοντας τους 

όρους της ορθής τεκνοποιίας από την οποία θα γεννηθούν υγιή και εύρωστα τέκνα, ικανά για την 

αρίστην πολιτεία του70.  

Σχετική µε τον συντηρητισµό του είναι και η προσπάθειά του να θεµελιώσει θεωρητικώς 

τη δουλεία και ως εκ τούτου να την κατοχυρώσει. Μια σύγχυση που υπάρχει σχετικά µε τη 

δουλεία είναι και το ότι θεωρείται γενικώς παραδεκτό ότι οι Αρχαίοι συλλήβδην δικαιολογούσαν 

την δουλεία, πράγµα που είναι λάθος. Η αλήθεια είναι ότι ο πρώτος που προσπάθησε να την 

δικαιολογήσει θεωρητικώς, αποδίδοντάς την στην φύσιν, είναι ο Αριστοτέλης71. Στην υπόλοιπη 

αρχαιοελληνική γραµµατεία δεν συναντάται τέτοια δικαιολόγηση72. Αντιθέτως υπάρχει το απ. 53 

του Ηρακλείτου, το οποίο αποδίδει την δουλεία στον πόλεµο και όχι σε κάποια ανώτερη ή 

φυσική δύναµη73. Και να σκεφθεί κανείς ότι ο Αριστοτέλης κληρονοµεί την συζήτηση που 

προϋπάρχει ήδη από τον 5ο αιώνα για την ισότητα των ανθρώπων και εναντίον της δουλείας, και 

είναι ενήµερος για τις εξισωτικές αυτές απόψεις74. Ενδεικτικώς αναφέρουµε την στάση του στην 

περίπτωση πολιτογραφήσεως δούλων: µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 π.Χ. 

                                                           
67 Λ,10,1075α19-20. 
68 5, 1310a 31-36: ἐλεύθερον δὲ καὶ ἴσον τὸ ὅ, τι ἂν βούληταί τις ποιεῖν. ὥστε ζεῖ ἐν ταῖς τοιαύταις 
δηµοκρατίαις ἕκαστος ὡς βούλεται, καὶ εἰς ὁ χρῄζων, ὥς φησιν Εὐριπίδης. Τοῦτο δ’ ἐστὶ φαῦλον. οὐ γὰρ 
δεῖ οἴεσθαι δουλείαν εἶναι τὸ ζῆν πρὸς τὴν πολιτείαν, ἀλλὰ σωτηρίαν. Επίσης 5, 1313 β35 και 6, 1319 β28. 
Πρβλ. Πλάτων Πολιτεία 563 β. Ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 1. 10 κεξ. Ισοκράτης Παναθηναϊκός 131  
(αναφερόµενος στην πρώτη πολιτεία όχι της εποχής του): κατεστήσαντο γὰρ δηµοκρατίαν οὐ τὴν εἰκῆ 
πολιτευοµένην καὶ νοµίζουσαν τὴν µὲν ἀκολασίαν ἐλευθερίαν εἶναι, τὴν δ’ ἐξουσίαν ὅ,τι βούλεταί τις 
ποιεῖν εὐδαιµονίαν.  Τις απόψεις αυτές του Αριστοτέλη παραθέτουν ορισµένοι συγγραφείς για να στηρίξουν την 
άποψη ότι αυτή η προσωπική ελευθερία είναι ένδειξη αναρχίας, φθοράς, εκφυλισµού και κρίσεως της πόλεως 
(Wolff [1995],  138. Bodeüs [1996],  73) .  
69  5, 1308β 20-24. 
707, 1334 β29 κεπ. Τις ιδέες ευγονικής πρωτοσυναντάµε στον Πλάτωνα (Πολιτεία 458 ε-460 β).   
71 Βλ. πιο κάτω κεφάλαιο «Η αριθµητική ισότητα» (Μέρος ΙΙ). 
72 Υπάρχει βεβαίως και ο Πλάτων µε τα τρία γένη και την ερµηνεία που µπορεί κανείς να δώσει σε αυτά (Πολιτεία, 
3, 414β κεξ). Βλ. για την ερµηνεία Θ. Μυλωνάς (1999),  86 κεξ. Και Vlastos,  «Υπάρχει δουλεία στην Πολιτεία του 
Πλάτωνα;» και «Η δουλεία στη σκέψη του Πλάτωνα», στο Πλατωνικές µελέτες, Αθήνα , 1994. 
73 Πόλεµος πάντων µὲν πατήρ ἐστι, πάντων δὲ βασιλεύς, καὶ τοὺς µὲν θεοὺς ἔδειξε τοὺς δὲ ἀνθρώπους, 
τοὺς µὲν δούλους ἐποίησε τοὺς δὲ ἐλευθέρους.  
74 Το ότι είναι ενήµερος διαπιστώνεται από χωρία των Πολιτικών, όπως λ.χ. 1, 1253 β20-22. Ρητορική 1, 1373 γ. 
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υπήρξε πρόταση του Θρασύβουλου στην Εκκλησία να αποκτήσουν την ιδιότητα του πολίτη οι 

δούλοι που βοήθησαν στην αποκατάσταση αυτή. Ο Αρχίνος όµως τον κατήγγειλε ως 

παρανοµούντα, και επαινείται γι’ αυτό από τον Σταγειρίτη75.   

Επίσης ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική στη «θεωρία του προστατευτισµού», όπως αυτή 

εκφράζεται από τον Λυκόφρονα, διότι αυτή αφ’ ενός παραβλέπει τον ηθικό σκοπό της πόλεως, 

το ευ ζην76 και αφ’ ετέρου δεν εξηγεί την εδαφική και εσωτερική ενότητα της πόλεως77. Κατά 

τον Popper o Αριστοτέλης ασκεί κριτική στην θεωρία του Λυκόφρονος σε όλο το χωρίο 3, 1280α 

8-β 40, και πρέπει να έχει δίκιο, αν κρίνει κανείς από τις πολλές ισοδύναµες διατυπώσεις του 

προστατευτισµού που συναντάµε σε αυτό το χωρίο78. ∆εν υπάρχουν µελετητές του Αριστοτέλη 

πρόθυµοι να του αποδώσουν µία υποτύπωση ανθρωπίνων δικαιωµάτων79. Συνεπώς η κριτική του 

Χέγκελ ότι οι Ελληνες δεν συνέλαβαν την οντολογική διάσταση της ελευθερίας ισχύει για τον 

Αριστοτέλη, ίσως και τον Πλάτωνα, όχι όµως για τους σοφιστές, τους  κυνικούς και τους 

στωϊκούς.    

Θα πρέπει επίσης να επισηµανθεί η παντελής έλλειψη κριτικής εκ µέρους του φιλοσόφου 

για την απουσία ελευθερίας σε όλους σχεδόν τους τοµείς του κοινωνικού και πολιτικού βίου της 

Λακεδαίµονος80. Πράγµα που σηµαίνει ότι δεν χαρακτηρίζεται από ευαισθησία για τις 

ανθρώπινες ελευθερίες, για την ύπαρξή τους και την διεύρυνσή τους, αλλά από συντηρητισµό 

και  αυταρχισµό.  

 

 

 

 

 
                                                           
75Καὶ δοκεῖ τοῦτό τε πολιτεύσασθα καλῶς Ἀρχίνος καὶ µετὰ ταῦτα γραψάµενος τὸ ψήφισµα τὸ 
Θρασυβούλου  παρανόµων, ἐν ὧ µετεδίδου τῆς πολιτείας πᾶσι τοῖς ἐκ Πειραιῶς συγκατελθοῦσι, ὧν 
ἔνιοι φανερῶς ἦσαν δοῦλοι ( Αθηναίων Πολιτεία 40, 2 ). Σηµειωτέον ότι οι δούλοι δίνουν το παρόν σε πολλές 
µάχες µαζί µε τους Αθηναίους πολίτες, όπως στον Μαραθώνα (Παυσανίας Ελλάδος περιήγησις Ι 20,2.4). 
76 3,1280 β5-8 και 3,1280 α31-34. 
77 3,1280 b34-35. 
78Popper (1945 Α), κεφ.6, σηµ. 45(1). Ο Αριστοτέλης  στα έργα του αναφέρεται τουλάχιστον έξι φορές στον 
Λυκόφρονα (Ρητορική 3, 1405β 35. 1406α 7. Μετά τα φυσικά 1045β 10. Περί σοφιστικών Ελέγχων 174β 32. Αποσπ. 
1490α 10. Η «θεωρία του προστατευτισµού» υφίσταται κριτική και από τον Πλάτωνα, ο οποίος την παραδίδει µε µια 
αλλοιωµένη και απαξιωµένη µορφή (βλ. Μαζαράκη [1984], 199κε). 
79 ∆ραγώνα (1999), 133-134. 
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3. ΝΟΜΟΣ— ΦΥΣΙΣ  
 

 

Η ανακάλυψη ή µάλλον η επινόηση της φύσεως είναι έργο των Προσωκρατικών και 

σηµατοδοτεί την αρχή της φιλοσοφίας, πράγµα που δύναται να σηµαίνει ότι εκεί που δεν υπάρχει 

φιλοσοφία δεν υπάρχει και η έννοια της φύσεως. Αυτό φαίνεται να είναι αλήθεια αν λάβουµε υπ’ 

όψιν ότι η Παλαιά ∆ιαθήκη, κατ’εξοχήν θεολογικό κείµενο, έχει ως βασικό χαρακτηριστικό την 

άγνοια της φιλοσοφίας, δεν γνωρίζει τη φύσιν, όπως επισηµαίνει εύστοχα ο Leo Strauss81.  Εάν η 

επινόηση της φύσεως χαρακτηρίζει την αρχή της φιλοσοφίας, η θεµατοποίηση της αντιθέσεως 

φύσις—νόµος σηµατοδοτεί την αρχή της πολιτικής φιλοσοφίας και την ανάπτυξή της, της οποίας 

αποτελεί όχι ένα περιφερειακό ή δευτερεύον φιλοσοφικό πρόβληµα αλλά ένα πρωταρχικό. Είναι 

δε η αντίθεση αυτή, όπως και οι σχετικές µε αυτήν αντιθέσεις εἶναι και φαίνεσθαι, ἀλήθειας 

και δόξης,  πολιτική αντίθεση, διότι είναι η οντολογική έκφραση της πολιτικής αντιθέσεως η 

οποία χαρακτηρίζει και διαιρεί την ίδια την πόλιν.82  

Τα ερωτήµατα τα οποία απασχόλησαν τους σοφιστές και τους πολίτες κατά τους 

κλασικούς χρόνους είναι σε γενικές γραµµές τα εξής: τι σηµαίνει πόλις; πώς αυτή 

δηµιουργήθηκε; γιατί υπάρχει; έχει κάποιο σκοπό, και εάν ναι τότε ποιος είναι αυτός; έχει 

κάποια  φύσιν; δηλαδή υπάρχει κάποια κατάσταση που προσιδιάζει αποκλειστικώς στην πόλιν;  

δηµιουργήθηκε από τους ανθρώπους ή από κάποια άλλη εξωκοινωνική δύναµη (φύσιν, θεό); 

είναι δυνατόν να εξασφαλισθεί η συνοχή και η διάρκεια της πόλεως χωρίς την προσφυγή στη 

φύσιν και τον θεό; Σε όλα αυτά τα ερωτήµατα υποβόσκει η αντίθεση φύσις-νόµος (και τα 

παράγωγά της θεός-νόµος και φύσις-τέχνη)83, της οποίας η πρώτη εµφάνιση ή υποτύπωση 

                                                                                                                                                                                            
80 Βλ. υποκεφάλαιο «Η ολιγαρχία της Σπάρτης» (Μέρος ΙΙΙ).  
81Strauss (1988), 108, ο οποίος λέει µάλιστα το εξής χαρακτηριστικό για την ανακάλυψη της φύσεως:  «Ολόκληρη η 
ιστορία της φιλοσοφίας δεν είναι τίποτε άλλο από την καταγραφή των αιώνια επαναλαµβανοµένων προσπαθειών να 
συλληφθεί ολοκληρωµένα το νόηµα της κρίσιµης εκείνης ανακάλυψης η οποία έγινε από κάποιον Έλληνα εδώ και 
είκοσι έξι αιώνες ή πιο πριν».    
82 Καστοριάδης (1991), 329. 
83 Ο Κ. Παπαϊωάννου (1990), 178 αποδίδει γενικώς στους Έλληνες την αντίθεση φύσις—τέχνη και την αντίληψη ότι 
η δεύτερη ταυτίζεται µε την µίµησιν, πράγµα που δεν είναι σωστό. Ο ίδιος αποδίδει, λανθασµένα επίσης, γενικώς 
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εντοπίζεται στο ιπποκρατικό έργο Περὶ ἀέρων ὑδάτων τόπων   (κεφ. 14), το οποίο η έρευνα 

το χρονολογεί λίγο µετά το 440 π.Χ. Υπάρχει και η ρήση του προσωκρατικού Αρχέλαου επίσης 

τον 5ο αιώνα: τὸ δίκαιον καὶ τὸ αἰσχρὸν οὐ φύσει ἀλλὰ νόµῳ84. Ορισµένοι όµως την 

ανιχνεύουν και παλαιότερα στον Παρµενίδη85 και στον Ηράκλειτο86. Ως πρώτο βήµα προς την 

κατεύθυνση αυτή δύναται να θεωρηθεί η υπέρβαση από τους Προσωκρατικούς της ένθεης 

φύσεως όπως αυτή υπάρχει στη µυθολογία και συνεχίζεται µε την υπέρβαση του φύσει.  Η 

αντίθεση αυτή εκφράζεται από τους σοφιστές οι οποίοι την θεµατοποίησαν στην Αθήνα, το 

δεύτερο ήµισυ του 5ου αι. Η Αλατζόγλου σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Η αποµυθοποίηση που 

είχε αρχίσει µε την προσωκρατική φιλοσοφία στον έκτο π.Χ. αιώνα  προχώρησε και 

ολοκληρώθηκε στον πέµπτο. Μετά τη φύση, και η ανθρώπινη κοινωνία παύει να θεωρείται 

ρυθµιζόµενη από τις βουλήσεις των θεών. Μέτρο της κοινωνίας γίνεται ο άνθρωπος και νόµος 

της η δόξα του. Το τελευταίο αυτό είναι έργο των σοφιστών»87. Η αντίληψη ότι η κοινωνία, οι 

θεσµοί, οι νόµοι είναι σύµβαση και όχι φύσει σηµαίνει ότι αναγνωρίζεται σαφώς η ανθρώπινη 

δηµιουργία αλλά και η κοινωνικο-ιστορική δηµιουργία.    

Η φιλοσοφική και πολιτική σηµασία της αντιθέσεως φύσις-νόµος είναι η εξής: αν ο 

κόσµος είναι φύσει (ή θεώ) τότε το έργο της σκέψης πρέπει να είναι η ανακάλυψη αυτής της 

φύσεως (ή του θεού), και το έργο της πολιτικής πρέπει να είναι η κατασκευή της κοινωνίας 

σύµφωνα µε αυτήν τη φύσιν (ή τον θεό) . Αυτό σηµαίνει ότι η σκέψη ταυτίζεται µε τη φυσική, τη 

φυσιοκρατία (ή τη µεταφυσική, τη θεολογία), η δε πολιτική µε το φυσικό δίκαιο (ή το θείο 

                                                                                                                                                                                            
στους σοφιστές την προτεραιότητα της φύσεως εν σχέσει προς την τέχνην, αν και πιο κάτω αναφέρει συγκεκριµένα 
µόνο τον Πρόδικο.   
84DK A1=∆ιογ. Λαέρ. ΙΙ,16. Για τις ερµηνείες και τα προβλήµατά τους καθώς και την σχετική βιβλιογραφία βλ. Β. 
Κύρκος (1986),  210 κεξ. Kαι Kahn (1981), Βέϊκος (1971). 
85Aπ. Β6. Β1. Βλ. Strauss (1988), 117-118.  
86απ. Β1, Β58, Β67, Β80. Είναι χαρακτηριστική η άποψη που εκφράζεται στο απ. Β102: οι έννοιες του δικαίου, του 
αδίκου όπως του κακού και του καλού είναι ανθρώπινα δηµιουργήµατα και όχι του θεού: «στην κρίση του θεού όλα 
είναι ωραία και αγαθά και δίκαια , αλλά οι άνθρωποι έχουν υποθέσει ότι ορισµένα είναι δίκαια και άλλα άδικα». Το 
απόσπασµα αυτό ερµηνεύει ο Strauss ως εξής: «ο θεός ή ό,τι µπορεί να ονοµάσει κανείς πρώτη αιτία, βρίσκεται 
πέραν του καλού και του κακού. Ο θεός δεν ενδιαφέρεται για τη δικαιοσύνη κατά κάποια έννοια σχετική µε την 
ανθρώπινη ζωή ως τέτοια: ο θεός δεν αµείβει τη δικαιοσύνη και δεν τιµωρεί την αδικία. Η δικαιοσύνη δεν έχει 
υπερανθρώπινη υποστήριξη. Το ότι η δικαιοσύνη  είναι καλή και η αδικία κακή οφείλεται αποκλειστικά σε 
ανθρώπινους παράγοντες και τελικά σε ανθρώπινες αποφάσεις» (Strauss [1988] 121). Την ίδια αντίληψη έχουµε και 
στον Θρασύµαχο (απ. Β8: οἱ θεοὶ οὐχ ὁρῶσι τὰ ἀνθρώπινα. οὐ γὰρ ἂν τὸ µέγιστον τῶν ἐν ἀνθρώποις 
ἀγαθῶν παρεῖδον τὴν δικαιοσύνην. Ὁρῶµεν γὰρ τοὺς ἀνθρώπους ταύτῃ µὴ χρωµένους  
87 Βλ. Αλατζόγλου (1982), 187. Η ανάλυση που ακολουθεί δεν συµφωνεί µε την ερµηνεία που δίνουν ορισµένοι 
συγγραφείς  στην αντίθεση φύσις-νόµος, όπως ο Κονδύλης (1992), 55 που ταυτίζει την φύσιν µε την ισχύ και τον 
νόµο µε την ηθική, χωρίς να εξηγεί γιατί. Ο  Aubenque (1980), 218 αντικαθιστά την αντίθεση φύσις –νόµος, µε  τα 
ζεύγη ‘loi non ecrite-loi ecrite’, και ‘loi morale-loi juridique’. Η διαφορά στην ερµηνεία οδηγεί σε ριζική ασυµφωνία 
τους δύο συγγραφείς αφού ο µεν πρώτος ερµηνεύει τον νόµο ως ηθική και ο δεύτερος τη φύσιν ως ηθική.  
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δίκαιο). Η κοινωνία οµοίως πρέπει να προσπαθεί να συµβαδίζει µε αυτήν τη φύσιν (ή τον θεό),  

να υπακούει στις επιταγές και τις εντολές της φύσεως (ή του θεού), δηλαδή να υπακούει στη 

βούληση και τη θέληση των αντιπροσώπων της φύσεως (ή του θεού), στους ισχυρούς και 

κυβερνώντες (ή στους ιερείς και θεολόγους).88 
Στην εντελώς αντίθετη κατεύθυνση κινούµαστε, αν δεχθούµε ότι ο κόσµος  είναι νόµω, 

δηλαδή, σύµβαση, συνθήκη, ανθρώπινη και ιστορική δηµιουργία. Τότε έργο της σκέψεως είναι 

να διερευνήσει αυτόν τον κόσµο και να βοηθήσει στην κατανόησή του και το έργο της πολιτικής 

είναι να αναζητεί τους καλύτερους θεσµούς που χρειάζεται η πόλις. Από την στιγµή που δεν 

υπάρχει κάποια εξωκοινωνική πηγή της θεσµίσεως και του νόµου (φύσις, θεός),  η κοινωνία 

µπορεί και πρέπει να θέτει τον νόµο και τους θεσµούς που θεωρεί καλούς και δικαίους. Η 

ατοµική και συλλογική βούληση και θέληση των ανθρώπων, το ποιείν / πράττειν τους, έτσι όπως 

διαµορφώνεται και µετασχηµατίζεται κάθε φορά από την ελεύθερη συζήτηση, τον ελεύθερο 

στοχασµό και αυτοστοχασµό και την έλλογη δραστηριότητα, µπορεί και πρέπει να καθορίζει τον 

νόµο και τους θεσµούς.   

Στην αντίθεση φύσις-νόµος η δηµοκρατική αντίληψη είναι σαφής: η κοινωνία υπάρχει 

νόµω και όχι φύσει, οι νόµοι και οι θεσµοί είναι ανθρώπινες δηµιουργίες και όχι «δώρο» των 

θεών ή της φύσεως 89. Από την στιγµή που ο νόµος είναι σύµβαση και συνθήκη,  ο δήµος µπορεί 

να επικαλεσθεί αυτόν τον χαρακτήρα του νόµου, εναντίον των αριστοκρατών και των ολίγων, 

και να θέσει νόµους ο ίδιος για τον εαυτό του. Ή να στηριχθεί στην απουσία οιασδήποτε 

«φυσικότητας» του νόµου, στην απουσία οιουδήποτε φύσει νόµου, για να επιβάλει τη γνώµη του, 

τη δόξα του, τον νόµο του. Η αντίληψη ότι δεν υπάρχει φύσει νόµος είναι ταυτοχρόνως  

προϋπόθεση για τον συνειδητό και έλλογο πολιτικό αγώνα και αποτέλεσµά του.   

Για την δηµοκρατική αντίληψη, όπως και για ορισµένους σοφιστές και για τον 

∆ηµόκριτο, δεν υπάρχει καθολικός νόµος, δεν υπάρχει κάποια καθολική φύσις, δεν υπάρχει φύσις 

                                                           
88 Είναι χαρακτηριστικό ότι Η αρχαία πόλις (1864) του Coulanges ερµηνεύει τους θεσµούς των αρχαίων ανάγοντάς 
τους σε θρησκευτικές ρίζες και σηµασίες. Ο G. Glotz (1981), 223 κινείται επίσης στο ίδιο κλίµα, µε 
διαφοροποιήσεις . 
89 Είναι συνεπώς λανθασµένη η αντίληψη του E. Will (1972), 427, ότι οι νόµοι στους οποίους αναφέρεται ο 
∆ηµάρατος στον διάλογό του µε τον Ξέρξη (Ηρόδοτος 7, 104) δεν είναι οι νόµοι του γραπτού δικαίου που 
νοµοθετούνται από τα νοµοθετικά όργανα των πόλεων, αλλά  ένας ανώτερος Νόµος, ενώπιον του οποίου αυτοί οι  
νόµοι είναι ελαχίστης σηµασίας, µία κυρίαρχη αρχή πηγής και διανοµής του δικαίου, η οποία έρχεται από τα πάνω, 
και  διέπει όλες τις πλευρές του συλλογικού και ατοµικού βίου. Ως απόδειξη παραθέτει το απ. Β114 του Ηρακλείτου 
(“όλοι οι ανθρώπινοι νόµοι τρέφονται από τον θειο νόµο”). Το απόσπασµα αυτό σχολιάζεται στο κεφάλαιο «Η 
κυριαρχία του νόµου» (Μέρος ΙΙ). Είναι  επιστηµονικώς αστήρικτο να κοµίζεται ως απόδειξη ένα µόνο απόσπασµα, 
και αυτό αµφιλεγόµενο, ενός µόνου φιλοσόφου και να συνάγεται ένα συµπέρασµα για όλους τους Έλληνες. 
Πρόκειται για λανθασµένη γενίκευση. 
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του νόµου, ο νόµος δεν είναι φύσει, αλλά θα µπορούσαµε να πούµε ότι το αντίθετο είναι αληθές: 

η φύσις είναι νόµω. ∆ηλαδή η έννοια της φύσεως και η χρησιµοποίησή της από τον άνθρωπο, 

όπως από τον Πλάτωνα,  τον Αριστοτέλη και τους άλλους στοχαστές, είναι ανθρώπινο κοινωνικό 

και ιστορικό «δηµιούργηµα», είναι µια κοινωνική φαντασιακή σηµασία, όπως θα έλεγε ο 

Καστοριάδης. Κάθε εποχή και κοινωνία δηµιουργεί τη δική της έννοια, εικόνα, παράσταση και 

σηµασία της φύσεως, όπως λ.χ. φαίνεται στην έννοια που δίνει στη φύσιν ένα δηµοκρατικών 

αποχρώσεων κείµενο. Σε αυτό οι νόµοι αντιπαρατίθενται στη φύσιν, η οποία  είναι ἴδιον και 

άτακτον και γι’ αυτό χρειάζονται οι νόµοι, οι οποίοι είναι κοινοί για όλους και επιβάλλουν την 

τάξη. Στο ίδιο κείµενο υπάρχει και µία δεύτερη αντιπαράθεση: ενώ η φύσις είναι πονηρή και 

βούλεται τα φαύλα, οι νόµοι αντιθέτως βούλονται το κοινόν δίκαιον, το κοινό καλό και το 

συµφέρον, και όταν αυτά ευρεθούν είναι κοινό πρόσταγµα ίσο και όµοιο για όλους, 

εκπεφρασµένο µε τους νόµους, στους οποίους πρέπει όλοι να πείθονται90. Εν ολίγοις, ο νόµος 

και ο θεσµός  δεν είναι κάτι δεδοµένο άνωθεν, αλλά δόγµα ανθρώπων φρονίµων και πόλεως 

συνθήκη κοινή,91 εγγυητής ἀλλήλοις τῶν δικαίων92.  

Η ανάδειξη της σχετικότητας και της ιστορικότητας του νόµου είναι έργο των σοφιστών, 

αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι οι σοφιστές επιτίθενται, αµφισβητούν ή περιφρονούν τον νόµο, όπως 

ορθώς επισηµαίνει η Romilly93, απλώς στη διαµάχη φύσις-νόµος ορισµένοι σοφιστές παίρνουν το 

                                                           
90 Ψευδο-∆ηµοσθένης, Κατ’ Αριστογείτονος Α,15: Ἅπας ὁ τῶν ἀνθρώπων βίος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, κἀν 
µεγάλην πόλιν οἰκῶσι κἀν µικράν, φύσει καὶ νόµοις διοικεῖται. Τούτων δ’ ἡ µὲν φύσις ἐστὶν ἄτακτον καὶ 
κατ’ ἄνδρ’ ἴδιον τοῦ ἔχοντος, οἱ δὲ νόµοι κοινὸν καὶ τεταγµένον καὶ ταυτὸ πᾶσιν. Ἡ µὲν οὖν φύσις , ἂν ἦ 
πονηρά, πολλάκις φαῦλα βούλεται. διόπερ τοὺς τοιούτους ἐξαµαρτάνοντας εὑρήσετε. Οἱ δὲ νόµοι τὸ 
δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συµφέρον βούλονται καὶ τοῦτο ζητοῦσιν, καὶ ἐπειδὰν εὑρεθῇ, κοινὸν τοῦτο 
πρόσταγµ’ ἀπεδείχθη πᾶσιν ἴσον καὶ ὅµοιον, καὶ τούτ’ ἐστὶ νόµος. ὧ πάντες πείθεσθαι προσήκει διὰ 
πολλὰ…   
91Ψευδο- ∆ηµοσθένης, Κατ’ Αριστογείτονος Α,16: δόγµα δ’ ἀνθρώπων φρονίµων ἐπανόρθωµα δὲ τῶν 
ἐκουσίων καὶ ἀκουσίων ἁµαρτηµάτων, πόλεως δὲ συνθήκη κοινή, καθ’ ἥν πᾶσι προσήκει ζῆν τοῖς ἐν τῇ 
πόλει.   
92 Λυκόφρων DK3 (=Αριστοτέλης Πολιτικά 3, 1280β 10.  
93 Romilly (1997), σ. 80 για τον Ιππία. σ. 83 για τον Αντιφώντα. σ. 85 για τον Πρωταγόρα. σ. 87 για τον Ανώνυµο 
του Ιάµβλιχου και σ. 92. Αλλού όµως η Romilly καταδικάζει συλλήβδην τους σοφιστές ως επικριτές των νόµων. 
Φαίνεται ωστόσο ότι η γενίκευση και η συλλήβδην κατηγορία των σοφιστών δεν αντιστοιχεί µε τα συγκεκριµένα 
παραδείγµατα που αναφέρει, αφού µόνο τον «Καλλικλή» επικαλείται ως επιτιθέµενο κατά του νόµου (Romilly 
[1997], 77,  και στην σ. 89 αναφέρει και τον Θρασύµαχο). O Vidal-Naquet [(2001),18] έχει τη γνώµη ότι ο 
«Καλλικλής» είναι µία καρικατούρα του Περικλή φιλοτεχνηµένη από τον Πλάτωνα, όπως δέχεται και η ίδια η 
Romilly. Ο  «Καλλικλής» είναι µάλλον φανταστική επινόηση του Πλάτωνος, και είναι γνωστός µόνο από τον 
Πλάτωνα, δεν αναφέρεται πουθενά αλλού από κανέναν άλλον συγγραφέα, έτσι ώστε οι περισσότεροι ερευνητές τον 
θεωρούν καθαρή πλατωνική επινόηση για ευνοήτους λόγους ιδεολογικής σκοπιµότητας, κάτι καθόλου ξένο ή 
ασυνήθιστο στα πλατωνικά κείµενα ([1997], 77, 93,165 ). Αυτό όµως σηµαίνει , τουλάχιστον, σύγχυση για τους 
αναγνώστες, αν όχι για την ίδια την Romilly. Ίσως πρόκειται για ηθεληµένη ασάφεια µε σκοπό τη δικαιολόγηση εκ 
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µέρος του νόµου και άλλοι το µέρος της φύσεως. 

Η αντίθεση φύσις–νόµος διχάζει ήδη από την αρχή την αρχαιοελληνική σκέψη σε δύο 

grosso modo αντιθετικά ρεύµατα . Το ένα θέτει σε προτεραιότητα τον νόµο, και διακηρύσσει τον 

συµβατικό και σχετικό χαρακτήρα του δικαίου, των πολιτειών και των πολιτικών θεσµών και 

γενικώς των ανθρωπίνων πραγµάτων - και πολλές φορές ακόµη και την ίδια την συγκρότηση του 

σύµπαντος - και το άλλο θεωρεί πρωταρχική τη φύσιν ή το θείον, το όντως ον, την µία και 

απόλυτη αλήθεια. Εκφράσεις του πρώτου ρεύµατος βρίσκουµε στον Ησίοδο94, στον Ξενοφάνη95, 

στον Εµπεδοκλή96, στον ∆ηµόκριτο97, στον Ηρόδοτο98, στον Πίνδαρο99, στον Ανώνυµο 

Ιαµβλίχου100, στον Πρωταγόρα, στον Σωκράτη του Κρίτωνος101, στον Γλαύκωνα102, στον 

                                                                                                                                                                                            
µέρους της του Σωκράτη και του Πλάτωνα. H  Rοmilly είναι δέσµια της σωκρατικής , πλατωνικής και 
αριστοτελικής αντιλήψεως για τους σοφιστές, αντίληψη η οποία συνετέλεσε στην συκοφάντηση, απαξίωση και 
συγκάλυψη της προσφοράς των σοφιστών. Λέει επίσης η Romilly  ότι «οι κριτικές των σοφιστών δεν έτειναν, όπως 
της Αντιγόνης για το διάταγµα του Κρέοντα, να υποτιµήσουν τον νόµο σε σχέση µε το δίκαιο, αλλά να υποτιµήσουν 
ταυτόχρονα τον νόµο και το δίκαιο ή, αν προτιµάµε, τον νόµο σαν έκφραση του δικαίου». Η γαλλίδα συγγραφεύς 
σφάλει ακόµη µια φορά. Βεβαίως υπάρχει  η κριτική του νόµου από τον «Καλλικλή», Θρασύµαχο, Αντιφώντα, 
Ιππία. Αν εξαιρέσουµε τον «Καλλικλή», ο οποίος έχει µία διαφοροποιηµένη αντιδηµοκρατική άποψη, οι υπόλοιποι 
µπορουν να θεωρηθούν ότι ασκούν µία κριτική στις αδυναµίες του (δηµοκρατικού;) νόµου.  Στην αντίληψή της αυτή 
η Romilly  ακολουθείται και από τον Α. Μάνεση, ο οποίος έχει γράψει τον πρόλογο στην ελληνική έκδοση του εν 
λόγω βιβλίου της και  αποδίδει στους σοφιστές  ότι «αµφισβήτησαν», «περιφρόνησαν» (σ.11), «υποτίµησαν» (σ. 13) 
τον νόµο. Ο Μάνεσης αποδίδει στους σοφιστές ότι «αµφισβήτησαν τους κειµένους νόµους» (σ. 10, ποιους άραγε ;) 
και την «κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής τους » (σ. 11, ποιαν άραγε ; την δηµοκρατική ; διότι αυτή ήταν η κυρίαρχη 
«ιδεολογία» της εποχής). Επίσης η γενίκευση «οι σοφιστές» δηµιουργεί παρεξηγήσεις, διότι µεταξύ αυτών που 
συνήθως καλούµε σοφιστές υπάρχουν πολλές διαφορές και αποκλίσεις, και κατά συνέπεια η τοποθέτησή τους 
γενικώς στην ίδια αντίληψη, χωρίς τις επισηµάνσεις των επι µέρους διαφοροποιήσεών τους, δηµιουργεί συγχύσεις. 
Έτσι αυτό που ο Μάνεσης αποδίδει γενικώς στους σοφιστές ότι «επικρίνουν το ισχύον νόµιµο δίκαιο σαν αντίθετο 
προς την φύση» (σ. 8), θα έπρεπε να το αποδώσει µάλλον στον Ιππία και στον Αντιφώντα,  διότι υπάρχουν και 
σοφιστές που παίρνουν το µέρος του νόµου και όχι της φύσεως. Το ίδιο λάθος µε την Romilly διαπράττει και ο Α. 
Renaut o οποίος προσάπτει συλλήβδην στους σοφιστές ότι υπερεκτίµησαν τη φύσιν εις βάρος του νόµου σε σηµείο 
που να απαξιώσουν τον τελευταίο. Και αυτός φέρνει ως παράδειγµα τον έναν  «σοφιστή», τον µοναδικό, τον 
πλατωνικό «Καλλικλή» (Renaut [1999], 36-37). Την απαξίωση αυτή του νόµου, η οποία ακολουθεί  την ανατίµηση 
της φύσεως, διαβλέπει o Renaut ακόµη και στους Ίωνες «φυσικούς φιλοσόφους» (από τον Θαλή ως τον Αναξαγόρα) 
οι οποίοι περιέγραψαν τη φύσιν ως µια λογική τάξη, την οποία ο άνθρωπος πρέπει να ανακαλύψει για να πράξει εν 
συνεχεία σύµφωνα µε αυτήν.    
94 Ἔργα καὶ ἡµέραι, 710. 
95 DK απ. 11, 12, 14, 15, 16, 32. 
96DK B 9. 
97 DK B 9: ∆ηµόκριτος δὲ ὅτε µὲν ἀναιρεῖ τὰ φαινόµενα ταῖς αἰσθήσεσι καὶ τούτων λέγει µηδὲν 
φαίνεσθαι κατ’ ἀλήθειαν, ἀλλὰ µόνον κατὰ δόξαν, ἀληθὲς δὲ ἐν τοῖς οὖσιν, τὸ ἀτόµους εἶναι καὶ κενόν. 
«νόµῳ» γάρ φησί «γλυκύ, καὶ νόµῳ πικρόν, νόµῳ θερµόν, νόµῳ ψυχρόν, νόµῳ χροιή, ἐτεῆ δὲ ἄτοµα καὶ 
κενόν».  Βλ.και απ. Β 11. 
98 Hρόδοτος 3, 38. Στο χωρίο αυτό δηλώνεται η σχετικότητα και η ιστορικότητα του νόµου, µε την ιστορία του 
∆αρείου, ο οποίος δοκιµάζει τους νόµους (έθιµα µάλλον) των Ελλήνων- οι οποίοι αρνούνται να φάνε τους νεκρούς 
γονείς τους-  και των Ινδών- οι οποίοι αρνούνται να κάψουν τους νεκρούς γονείς τους. Επίσης Ηρόδ. 7,104. Βλ για 
περισσότερες αναφορές από την αρχαιοελληνική γραµµατεία Guthrie (1989), 95κε. 
99 Νεµεακός Α, 27 κεξ. Απ. 203Β. (215 Schrοder): ἄλλο δ’ ἄλλοισι νόµισµα, σφετέραν δ’ αἰνεῖ δίκαν ἕκαστος  
(έκαστος έχει τα δικά του έθιµα -νόµους- και επαινεί αυτό που θεωρεί δίκαιο). 
100 Αν και ο τελευταίος σε µία φράση µόνο (6,1) συνδέει τον νόµο και το δίκαιο µε την φύσιν, δεν νοµίζω ότι 
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Θουκυδίδη, στον Αισχύλο103, στον Σοφοκλή104, στον Ευριπίδη, στον ∆ηµοσθένη105. Στο δεύτερο 

ρεύµα ανήκει ο Αντιφών, ο Ιππίας,  ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και οι Στωικοί. Στο πρώτο ρεύµα 

υπάρχει η αντίληψη ότι η δηµιουργία της κοινωνίας έγινε ένεκα της ανάγκης, της χρείας, η οποία 

οδήγησε τους ανθρώπους στην ίδρυση της πόλεως µε βάση κάποια σύµβαση, συνθήκη, ενώ στο 

δεύτερο ρεύµα η πόλις υπάρχει φύσει και συνήθως στηρίζεται σε κάποια τελεολογία, µε 

αποτέλεσµα να  συγκαλύπτεται ο κατά συνθήκη και ιστορικός χαρακτήρας της πόλεως.  

  Κατά τον 5ο αιώνα, υπήρχε µια αντίληψη για την εξέλιξη του ανθρώπου και της 

κοινωνίας, η οποία υποστήριζε την ιδέα της αυτοδηµιουργίας του ανθρώπου, και της 

αυτοθέσµισης της κοινωνίας. Αυτή η ιδέα φαίνεται καθαρά και στον Μικρό ∆ιάκοσµο106 του 

∆ηµοκρίτου, είναι η ορθολογική ανθρωπολογική άποψη: δηλαδή αρχικώς υπήρχε µία φυσική, 

µία «άγρια» ή πρωτόγονη κατάσταση, κατά την οποίαν ο βίος ήταν άτακτος (σποράδην) χωρίς 

τέχνες και βασικά µέτρα προφυλάξεως και σιγά–σιγά τα ανθρώπινα όντα επινόησαν τις τέχνες, 

οργανώθηκαν, δηµιούργησαν κοινότητες,  θεσµούς, γλώσσα,  συνήλθαν σε πόλεις για να 
                                                                                                                                                                                            
δυνάµεθα να εξαγάγουµε µία θεωρία  φύσει καταγωγής του δικαίου ή φυσικού δικαίου, όπως κάνει ο Romeyer 
([1993], 91) διότι όλο το κείµενο διαπνέεται από την αντίθετη αντίληψη, αφού υπερασπίζεται τον συµβατικό νόµο 
και τη συµβατική ηθική εναντίον εκείνων που θα ήθελαν να τον ανατρέψουν επικαλούµενοι τη φύσιν (Kerferd 
[1999], 89). Στον  Ανώνυµο Ιαµβλίχου (6), ενώ υπάρχει διάχυτη η ανθρώπινη παρουσία και δηµιουργικότητα, 
καθώς και η  αστάθεια της ηθικής τάξεως και της κοινωνικής συνοχής, και εξηγείται η δηµιουργία του νόµου και 
του δικαίου µε βάση τη φυσική αδυναµία των ανθρώπων να ζήσουν µόνοι τους και κατ’ επέκτασιν την ανάγκη που 
τους ώθησε στην δηµιουργία των εννόµων κοινωνιών, σηµειώνεται όµως χαρακτηριστικά µε αδικαιολόγητη 
αισιοδοξία ότι ο νόµος και το δίκαιο δεν θα εκλείψουν διότι είναι στέρεα δεµένα φύσει µε την ανθρώπινη ζωή. 
101 Πλάτων Κρίτων 52δ, 54γ. Σχετική συζήτηση υπάρχει και στον  Πολιτικό, 294 β: Ότι νόµος οὐκ ἄν ποτέ 
δύναιτο τό τε ἄριστον καί τό δικαιότατον ἀκριβῶς πᾶσιν ἅµα περιλαβών τό βέλτιστον έπιτάττειν. Αἱ 
γάρ ἀνοµοιότητες τῶν τε ἀνθρώπων καί τῶν πράξεων καί τό µηδέποτε µηδέν ὡς ἔπος εἰπεῖν ἠσυχίαν 
ἄγειν τῶν ἀνθρωπίνων οὐδέν ἐῶσιν ἁπλοῦν ἐν οὐδενί περί ἁπάντων καί ἐπί πάντα τόν χρόνον 
ἀποφαίνεσθαι τέχνην οὐδ’ ἡντινοῦν. 
102 Πλάτων, Πολιτεία 2, 359 α: Το δίκαιο είναι καθαρή σύµβαση, προϊόν της ανθρωπίνης αδυναµίας, και επιτρέπει 
την δύσκολη συνύπαρξη του συλλογικού µε το ατοµικό, διότι τα άτοµα φύσει επιθυµούν περισσότερα, έχουν 
πλεονεξίαν. Η απόδειξη της ανθρωπίνης πλεονεξίας, κατά τον Γλαύκωνα, και οι καταστρεπτικές της συνέπειες όταν 
δεν υπάρχει έλεγχος κοινωνικός, παρέχεται µε τον µύθο του Γύγη και το χρυσό δακτυλίδι (Πολιτεία 2, 359δ-  360β).  
103 Πέρσαι, 174 
104 Ἀντιγόνη,  Αἴας, 548 κεξ. (εδώ ο νόµος εκφράζει τα ήθη). Οἰδίπους ἐπί Κολωνῷ, 337-338 (εδώ ο νόµος 
εκφράζει τις συνήθειες, την παράδοση).  
105 Ψευδο-∆ηµοσθένης Κατ’ Αριστογείτονος 16: οἱ νόµοι πόλεως δὲ συνθήκη κοινὴ. Η τεχνητή και κατά συνθήκη 
(νόµω) καταγωγή της πόλεως και του πολιτισµού, συναντάται και στους µετέπειτα φιλοσόφους όπως στον Επίκουρο 
(Κύριαι δόξαι, 3-35. Αντιπροσωπευτικά δείγµατα 32: «για όσα ζώντα δεν µπόρεσαν να συνάψουν συνθήκες, ώστε 
να µη βλάπτουν το ένα το άλλο και να µη βλάπτονται, δεν υφίσταται ούτε δίκαιον ούτε άδικο». 33: «η δικαιοσύνη 
δεν είναι κάτι καθ’ εαυτό αλλά µία συνθήκη ανάµεσα στους ανθρώπους να µη βλάπτει ο ένας τον άλλον και να µη 
βλάπτονται στις συναναστροφές τους, σε οποιονδήποτε τόπο και χρόνο». ) και στον Λουκρήτιο (De rerum natura, 5, 
114: «το ανθρώπινο γένος  κουρασµένο να ζει µέσα στην βία, εξαντληµένο από τα πολυποίκιλα µίση, 
αυτοϋποτάχθηκε µε την θέλησή του στους νόµους και στην αυστηρή δικαιοσύνη»). Επίσης Λουκρήτιος Όπ.π. 5, 
1020 κεξ. 
106DK B5,1 (από τον ∆ιόδωρο Σικελιώτη) και Β5,3 (από τον Ιωάννη Τζέτζη). Βλ. σχολιασµό στους Morisson 
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προστατευθούν από τη φύσιν και για να µην αδικούνται µεταξύ τους, έγιναν δηλαδή κοινωνικά 

και πολιτικά όντα κ.λπ. Η αντίληψη αυτή δέχεται την προοδευτική ανθρωποποίηση και την 

εξελικτική πορεία του ανθρώπου προς τον πολιτισµό, κατά την οποία η χρεία έκανε τούς 

ανθρώπους προµηθεστέρους και προβουλευτικωτέρους. Είναι συνεπώς εµφανής η αντίθεση του 

ανθρώπου στη φύσιν, η οποία τον απειλεί µε τις καιρικές συνθήκες (κρύο, βροχές, κ.λπ) αλλά και 

µε τα άγρια ζώα και αυτός πρέπει να προστατευθεί,  να επινοήσει µέσα και τρόπους, εργαλεία, 

τέχνες και θεσµούς για να επιβιώσει εναντίον όλων των φυσικών αντιξοοτήτων  στην αρχή  και 

εν συνεχεία να ζήσει καλώς. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος δεν έχει κάποια φύσιν, ούτε κάποιο 

προκαθορισµένο τέλος (τελεολογία), αλλά (αυτό)δηµιουργείται εντός της κοινωνίας και της 

ιστορίας.  έχει αρχικώς  µία ακαθοριστία, µία σχετική ελευθερία, και υπ’ αυτήν την έννοια είναι 

ίσος µε όλους τους άλλους. Αν θα παίζαµε µε τις λέξεις θα λέγαµε ότι η φύσις του ανθρώπου 

είναι το ότι δεν έχει καµία φύσιν προκαθορισµένη, αντιθέτως στρέφεται εναντίον πάσης φύσεως. 

Η αντίληψη αυτή υπάρχει και σε άλλους συγγραφείς όπως στον Ξενοφάνη107, 

στον Πρωταγόρα108, στον Θουκυδίδη109. 

Εµφανίζεται έτσι µια σύλληψη του ανθρώπου, της ιστορίας και της κοινωνίας ως 

ανθρωπίνων δηµιουργιών. Του ανθρώπου ως αυτοδηµιουργούµενου, της ιστορίας ως 

αυτοδηµιουργίας και της κοινωνίας ως αυτοθέσµισης, πράγµα που διαφαίνεται τόσο σε 

κείµενα110, όσο και στην ιστορία της αθηναϊκής κοινωνίας, η οποία έχει αυτεπίγνωση και 

αυτοσυνείδηση ότι αυτή η ίδια είναι δηµιουργός της ιστορίας της και των πολιτικών θεσµών της, 

ότι αυτή η ίδια είναι η πηγή των νόµων και της διακυβερνήσεως της πολιτείας. Η δηµοκρατική 

αντίληψη εκφράζεται ωραιότατα από τον Πρωταγόρα: οὔκ ἐστι φύσει αὐτῶν [ἐν. τῶν 

                                                                                                                                                                                            
(1941), 9-10. Havelock (1957), 73κε.  
107 Ξενοφάνης DK B18: οὔτοι ἀπ’ ἀρχῆς πάντα θεοὶ θνητοῖσ’ ὑπέδειξαν, ἀλλὰ χρόνω ζητοῦντες 
ἐφευρίσκουσιν ἄµεινον. 
108 Πλάτων Πρωταγόρας, 321α κεξ. Η θεωρία του Πρωταγόρα περιλαµβανόταν ίσως στο απολεσθέν έργο του Περὶ 
τῆς ἐν ἀρχῇ καταστάσεως και υπεστήριζε ότι οι άνθρωποι της προϊστορικής εποχής δεν είχαν αιδώ και δίκην, µε 
συνέπεια η συµβίωσή τους να είναι αδύνατη καθώς και η προφύλαξή τους από τα άγρια θηρία. Αυτές τις δύο ηθικο-
πολιτικές αρχές τις απέκτησαν αργότερα και έτσι δηµιούργησαν πολιτείες και πολιτισµό. Απηχήσεις του έργου του 
Πρωταγόρα βρίσκουµε και σε άλλους συγγραφείς, όπως λ.χ. στον Ανώνυµο Ιαµβλίχου 6 (1), σύµφωνα µε τον οποίο 
οι άνθρωποι από ανάγκη για να µπορέσουν να ζήσουν οµαδικώς και ειρηνικώς προχώρησαν στη θέσπιση νόµων . 
βλ. επίσης Αισχύλος Προµηθεύς δεσµώτης (442-468,478-506). Σοφοκλής, Αντιγόνη (332-371). Ευριπίδης Σίσυφος 
(DK88 B25,1-8). Μοσχίων (απ. 6 Νauck). Ιπποκρατικό corpus Περὶ ἀρχαίης ἰητρικὴς  3. Ισοκράτης Πανηγυρικός 
28κεξ. βλ. Guthrie (1989), 86-95 και 108-113.  Επίσης Καστοριάδης (1993).  
109«Αρχαιολογία» (1, 2-19).    
110 Βλ µεταξύ άλλων Θουκυδίδης «Επιτάφιος» (2,37-46), και «Λόγος των Κορινθίων προς τους Λακεδαιµονίους» 
(1,70-71).   
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δικαίων καὶ ἀδίκων] οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοῦ ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινὴ δόξαν τοῦτο γίγνεται 

ἀληθὲς τότε, ὅταν δόξῃ καὶ ὅσον ἂν δοκῇ χρόνου111. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η αντίληψη 

αυτή διαποτίζεται από την ιδέα ότι η φύσις και ο κόσµος δεν έγινε για κάποιο σκοπό (τέλος), δεν 

έγινε για τον άνθρωπο, ούτε εναντίον του, απλώς υπάρχει. ∆εν υπάρχει δηλαδή κάποια 

αναγκαιότητα και κάποιο τέλος προκαθορισµένο από την φύσιν, τον θεό ή κάτι άλλο - οι σκοποί 

καθορίζονται από τους ανθρώπους και τις κοινωνίες112. Αυτό, όπως και ο συµβατικός 

χαρακτήρας της πόλεως και των θεσµών (η αντίληψη ότι η πόλις και οι θεσµοί είναι νόµω), δεν 

σηµαίνουν βεβαίως ότι η πόλις και οι θεσµοί θέτουν εµπόδια στην ανάπτυξη και ελευθερία του 

ατόµου, ούτε επίσης προτρέπει στην ανυπακοή προς τους νόµους της πόλεως, όπως πιστεύουν 

µερικοί113.   

 

 Η κριτική- Φύσις 

 

Η αντίθετη, η αντισυµβασιοκρατική, άποψη εισάγεται από τον Πλάτωνα και 

ολοκληρώνεται µε τον Αριστοτέλη, ο οποίος επιχειρεί την ανασκευή της συµβσιοκρατίας µε 

βάση τη θεµελιώδη έννοια της οντολογίας του, τη φύσιν. Η έννοια της φύσεως αποτελεί βασικό 

µοτίβο της ελληνικής φιλοσοφίας, είναι δε πολυσήµαντη και διαφέρει από φιλόσοφο σε 

φιλόσοφο, αφού έκαστος τη χρησιµοποιεί κατά το δοκούν.  Φύσις δεν σηµαίνει βεβαίως αυτό - ή 

µόνο αυτό- που εµείς σήµερα εννοούµε ως φύση (natura, nature), ως φυσικό κόσµο, ούτε είναι 

ένα «πράγµα» ή ένα «σύνολο πραγµάτων», αλλά  µία διαδικασία, µία αναγκαστική πορεία 

ανάπτυξης του όντος114. Κατά τον Κάλφα ο βασικός αριστοτελικός ορισµός της φύσεως, δεν 

                                                           
111 Πλάτων Θεαίτητος 172β. Ο Ferry (1996), 240-241 δεν διακρίνει στην αρχαιοελληνική σκέψη τάσεις ή 
διαφορετικές αντιλήψεις αλλά τη θεωρεί ενιαία , αναφερόµενος γενικώς στους Έλληνες ή στους αρχαίους, µε 
συνέπεια να της αποδίδει συλλήβδην τα ίδια χαρακτηριστικά (finalité, des dons naturels, fonctionalité selon la 
nature, etc.). 
112Η αντίληψη αυτή υπάρχει κατά το µάλλον ή ήττον και στους Ίωνες φυσικούς φιλοσόφους Θαλή, Αναξιµένη, 
Αναξίµανδρο, όπως στον Ηράκλειτο, στον ∆ηµόκριτο και στον Λεύκιππο. Στους δύο τελευταίους  λ.χ. η αιωνία 
κίνηση των ατόµων είναι άνευ προνοίας και άσκοπη ( ἀπρονόητον καὶ τυχαίαν)    (DK 67 Α24 . Επίσης 
Lactantius Institutiones Divinae I, 2. και Αριστoτέλης Περί ζώων γενέσεως Ε 8, 789β 2: ∆ηµόκριτος δὲ τὸ οὗ 
ἕνεκα ἀφεὶς λέγειν, πάντα ἀνάγει εἰς ἀνάγκην οἷς χρῆται ἡ φύσις.  
113 Βλ. λ.χ. Μ. Τιβέριος (Το Βήµα 28-07-02, Α51). 
114 Η  φύσις  στους πρώτους φιλόσοφους, έχει την ετυµολογική σηµασία της: η αρχή, η πρωταρχική πηγή ή 
διαδικασία από την οποία ένα ον προέρχεται, γεννάται. Έχει την έννοια του φύειν (φυτόν, φύτρωµα), σηµαίνει την  
είσοδο, εµφάνιση στο Είναι (ον) µε βάση κάτι που υπάρχει ανεξαρτήτως του ανθρώπου  (βλ. Κουλουµπαρίτσης 
[1994], 44). Ο Πλάτων το εκφράζει πολύ ωραία (Νόµοι 892γ: φύσιν βούλονται [οἱ φυσικοί] λέγειν γένεσιν τὴν 
περὶ τὰ πρῶτα) και ακολουθεί την έννοια αυτή όταν πραγµατεύεται την κατασκευή του κόσµου, όπως σηµειώνει ο 



 155

είναι το σύνολο των υπαρχόντων πραγµάτων, η κοινή δηλαδή έννοια της λέξεως, αλλά η αρχή ή 

η αιτία µεταβολής µιας τάξεως όντων, ορισµός ο οποίος επανέρχεται σταθερά σε όλο το 

αριστοτελικό corpus115. Αναφέρεται  κατ’ αρχήν  σε αυτό που λέµε «φύση των όντων», δηλαδή 

σε αυτό που είναι κυρίως,  ουσιαστικώς ένα όν. στον τρόπο µε τον οποίο ένα ον υπάρχει όλως 

ιδιαιτέρως στο σύµπαν, στον δικό του ιδιάζοντα τρόπο ο οποίος συνιστά τα ουσιώδη γνωρίσµατα 

του όντος και το διαφοροποιεί και το διακρίνει από τα άλλα όντα.  

Ποιος είναι αυτός ο τρόπος, αυτή η φύσις; ἡ δὲ φύσις τέλος καὶ οὗ ἕνεκα116.  Η φύσις 

είναι ο σκοπός (τέλος) και αυτό ένεκα του οποίου ένα ον γίνεται. Ποιος είναι ο σκοπός προς τον 

οποίο τείνει έκαστον ον; ο σκοπός είναι η µορφή, το είδος του, που συνιστά και την ουσία του, 

τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του, που το κάνει και ξεχωρίζει από κάποιο άλλο είδος µε άλλη 

µορφή: ἡ δὲ φύσις τέλος ἐστίν. οἷον γὰρ ἕκαστον ἔστι τῆς γενέσεως τελεσθείσης, 

ταύτην φαµὲν τὴν φύσιν εἶναι ἑκάστου, ὥσπερ ἀνθρώπου ἵππου οἰκίας117.  Η φύσις είναι 

η εσωτερική, ενδογενής, εµµενής, αναγκαστική ανάπτυξη των όντων, µε  την οποία αυτά 
                                                                                                                                                                                            
Kahn (1982), 276. ∆ια τούτο ο Αριστοτέλης αποκαλεί τους πρώτους φιλοσόφους φυσικούς ή φυσιολόγους, εν 
αντιθέσει προς αυτούς που εξηγούσαν τον κόσµο µε τους µύθους και τους θεούς τους οποίους αποκαλεί θεολόγους. 
Είναι ενδιαφέρον να επισηµανθεί ότι στον πλατωνικό Γοργία ο µεν Καλλικλής στηρίζεται στη φύσιν για να στηρίξει 
την θεωρία του ότι πρέπει να άρχει ο ισχυρότερος (483δ-ε, 484α-β), ενώ ο Σωκράτης του αντιπαραθέτει την άποψη 
ότι είναι αἴσχιον τὸ ἀδικείν τοῦ ἀδικεῖσθαι, στηριζόµενος και αυτός στη φύσιν (488ε-489α).  Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ενώ ο Σωκράτης ελέγχει εδώ, αλλά και σε όλους τους διαλόγους σχεδόν, όλες τις έννοιες και τις 
απόψεις των συνοµιλητών του, εν τούτοις δεν ενδιαφέρεται καθόλου για την έννοια φύσις, αν και αυτή είναι η 
έννοια κλειδί στην θεωρία του Καλλικλή. Αυτό σηµαίνει ότι είναι κοινώς αποδεκτή τουλάχιστον από ένα µεγάλο 
µέρος των ανθρώπων, και πράγµα εντελώς παράδοξο για την συνήθειά του, είναι αποδεκτή και από τον ίδιο τον 
Σωκράτη, αυτόν τον µέγιστο αρνητή των κοινών πεποιθήσεων και ἐνδόξων.  Ο Αντιφών απο την πλευρά του, 
θεωρεί τη φύσιν το λίκνο της ελευθερίας, και ο Ιππίας την εγγύηση της ισότητας, ενώ αντιθέτως ο Καλλικλής βάση 
της ανισότητας και της ιεραρχίας.  ∆ηλαδή η φύσις είναι µία έννοια την οποία έκαστος των φιλοσόφων χρησιµοποιεί 
κατά το δοκούν και κατά τις ανάγκες του και ως εκ τούτου δύναται να δικαιολογήσει, να στηρίξει οποιαδήποτε 
θεωρία επιθυµεί. Το ίδιο συµβαίνει και στους νεώτερους χρόνους, λ.χ., µε τον Hobbes, ο οποίος θεµελιώνει την 
απόλυτη εξουσία στα απαράγραπτα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης, ή µε τον Nozick (1974), 9 ο οποίος 
χρησιµοποιεί την φύση για να   στηρίξει την θεωρία του για το ελάχιστο κράτος και την ακραία ατοµοκρατία. Εν 
ολίγοις ενώ η φύση χρησιµοποιείται δήθεν για να εξηγήσει  ή να διαυγάσει τα πολιτικά πράγµατα (“explanatory 
punch and illumination”, λέει ο Nozick), στην πραγµατικότητα  χρησιµοποιείται για άκρως ιδεολογικούς σκοπούς, 
για να νοµιµοποιήσει και να δικαιολογήσει τις πολιτικές απόψεις και βλέψεις του εκάστοτε φιλοσόφου. 
115 Κάλφας (1999), 144. Ο κατ’ εξοχήν φυσικός ορισµός της φύσεως είναι: τούτων µὲν γὰρ ἕκαστον ἐν ἑαυτῷ  
ἀρχὴν ἔχει κινήσεως καὶ στάσεως (Φυσικά Β 192β 21). Φύσις είναι η ουσία των όντων τα οποία έχουν εντός 
τους και εξ ιδίων την αρχή της κινήσεως  (φύσις ἐστὶ ἡ οὐσία ἡ τῶν ἐχόντων ἀρχὴν κινήσεως ἐν αὐτοῖς ἢ 
αὐτὰ. Μετά τα φυσικά ∆ 1015a 13-15). Ἀρχὴ ἐν ἑαυτῷ, γράφει αλλού (ΜΤΦ Λ 1070α 7). Πρβλ. Προτρεπτικός Β 
11, Β 13. Οπως όµως αναφέρει ο Κάλφας (1999), 145 ο όρος φύσις χρησιµοποιείται από τον Αριστοτέλη και µε 
πολλές άλλες έννοιες, όπως στο ∆.4 των Μετά τα φυσικά: η γέννηση των φυοµένων, η ενυπάρχουσα αρχή της 
πρώτης ανάπτυξης, η πηγή της πρωταρχικής κινήσεως στα φύσει όντα, η πρώτη ύλη των φύσει όντων, το είδος ή η 
ουσία των φύσει όντων, η σύνθεση ύλης και είδους, κάθε ουσία.  
116 Φυσικά Β, 194α 28-29. 2, 199α 7: ἐστὶν ἄρα τὸ ἕνεκα τοῦ ἐν τοῖς φύσει γιγνοµένοις καὶ οὖσιν.  2, 199α30-
32. 2, 1252β 32-34.  
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λαµβάνουν µία µορφή, την µορφή τους, µία τελική µορφή προδιαγεγραµµένη, προκαθορισµένη, 

από πάντα και για πάντα118.  Η φυσική αυτή διαδικασία ανάπτυξης συντελείται χωρίς εξωτερική 

παρέµβαση. Κατά τον Kahn (1982), η αριστοτελική έννοια της φύσεως σηµαίνει κυρίως την 

αληθή φύση ή ουσία ενός πλήρως εξελιγµένου όντος και κατά τούτο διαφέρει από αυτήν των 

προσωκρατικών, που αναζητούν την αρχή των όντων, και ιδίως του Εµπεδοκλή, σύµφωνα µε τον 

οποίο φύσις σηµαίνει την σύνολη διαδικασία της «εξέλιξης» (ανάπτυξη – βλάστηση - άνθηση - 

καρποφορία) από την γέννηση ως την ωριµότητα. Και στην βιολογία υπάρχει η διαφορά του 

Αριστοτέλους εν σχέσει µε τους προκατόχους του, στους οποίους προσάπτει ότι διερευνούσαν 

πὼς ἕκαστον γίνεσθαι πέφυκε µάλλον ἢ πὼς ἔστιν. Για τον Αριστοτέλη δεν είναι το 

έµβρυο αλλά η ολοκλήρωσή του ως ωρίµου ατόµου που απαιτεί την κύρια προσοχή διότι η 

ουσία είναι υπέρτερη οντολογικώς της γενέσεως: ἡ γὰρ γένεσις ἕνεκα τῆς οὐσίας ἔστιν, 

ἀλλ’ οὔκ ἡ οὐσία ἕνεκα τῆς γενέσεως119. Ακόµα και η έννοια της γενέσεως υπάγεται στην 

έννοια της φύσεως120. 

  Ο Ι. During από την πλευρά του σηµειώνει: «Τέλος σηµαίνει ότι όλα τείνουν στην 

τελείωσή τους. Ούτε η λέξη στόχος ούτε η λέξη σκοπός αποδίδουν το πλήρες νόηµα του τέλους, 

γιατί αυτό συµπεριλαµβάνει και την διαδικασία µέσα από την οποία φθάνει κάτι στην τέλεια 

µορφή του»121. Xαρακτηριστικό παράδειγµα η πόλις, η οποία είναι το τέλος µιας εξελικτικής 

διαδικασίας, αναπτύσσεται από ενώσεις (οικία, κώµη) πού ικανοποιούν κάποιες ανάγκες, αλλά 

ταυτοχρόνως εµπεριέχουν την δυναµική της ανάπτυξης και της εξέλιξης (αυτάρκεια). 

Σχετική µε την εξίσωση αυτή (φύσις=τέλος=µορφή), είναι και η αριστοτελική έννοια της 

ἐντελεχείας, η οποία είτε νοηθεί ως «εν τέλος έχον» είτε ως «εντελώς έχον», σηµαίνει την 

τελική µορφή του όντος, όταν αυτό έχει φθάσει την πραγµάτωσή του, την πραγµάτωση 

(ἐνεργεία) των δυνατοτήτων του (δυνάµει): «∆ιότι έκαστο ον ορίζεται, όταν έχει φθάσει στην 

                                                                                                                                                                                            
1172, 1252β 32-34.  
118 Φυσικά Β, 193β 11, 18: Καὶ ἡ µορφή φύσις. Πρβλ. Φυσικά Β 199β15-16: φύσει γάρ, ὅσα ἀπὸ τινὸς ἐν 
αὑτοῖς ἀρχῆς συνεχῶς κινούµενα ἀφικνεῖται εἴς τι τέλος.  Ετσι λοιπόν έχουµε ταύτιση της µορφής και του 
τέλους, άρα θα µπορούσαµε να πούµε ότι τα τέσσερα αριστοτελικά αίτια  είναι ουσιαστικώς τρία (ὕλη, δράστης, 
εἶδος-τέλος), πράγµα που δεν έχουν επισηµάνει οι µελετητές.   
119 Περί ζώων µορίων 640α 11-19. 
120 ἔτι δ’ ἡ φύσις ἡ λεγοµένη ὡς γένεσις ὁδός ἐστιν εἰς φύσιν (Φυσικά Β, 193β 13). Πρβλ. Περί ζώων γενέσεως 
Ε1,778β5. Β1,734β35. Περί ψυχής Β1,412β26-27.   
121 During (1991B), 207. Με την απαραίτητη διευκρίνηση ότι το κύριο είναι το τέλος όπως τονίζει και ο Rοss (1991), 
336: «Η ερµηνεία των όντων δεν πρέπει να αναζητείται στην αρχή της ανάπτυξής τους, αλλά στην τελικη µορφή 
προς την οποία κατατείνουν. Η φύσις τους προκύπτει από τον προορισµό και όχι από την προέλευσή τους».  
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πραγµάτωσή του µάλλον παρά όταν υπάρχει δυνάµει»122. Συνεπώς η αριστοτελική φύσις 

σηµαίνει την έµφυτη, ενδιάθετη, τάση των φύσει όντων να πραγµατώσουν την προ-καθορισµένη 

µορφή τους.  Το είδος, η µορφή ενυπάρχει  ήδη δυνάµει στο ον και λαµβάνει την µορφή µετά 

από την αναγκαστική ανάπτυξη, ενεργεία. Ένα ον είναι αυτό που ήταν προ-ορισµένο να είναι, 

προ-καθορισµένο από πάντα και για πάντα φύσει. Η φύσις, το είναι είναι αυτό που ήταν να είναι, 

αυτό που θα γίνει, πλήρως προκαθορισµένο είναι από πάντα και ες αεί (το τι ην είναι). Αυτός ο 

«οντολογικός παρατατικός», κατά την έκφραση του Καστοριάδη, ορίζει µία οντολογία του 

χρόνου, µία οντολογία της αιωνιότητας, πλατωνικής προελεύσεως.123 

Υπ’ αυτήν την έννοια πρέπει µάλλον να ληφθεί και η λέξη φυόµενα, στην αρχή των 

Πολιτικών, όταν ο Αριστοτέλης εξηγεί την µέθοδο ερεύνης που ακολουθεί για την εξέταση των 

κοινωνικών και πολιτικών πραγµάτων: εἰ δὴ τὶς ἐξ ἀρχῆς τά  πράγµατα φυόµενα 

βλέψειεν, ὥσπερ ἐν τοῖς ἄλλοις, καὶ ἐν τούτοις κάλλιστ’ ἂν οὕτω θεωρήσειεν124. 

∆ηλαδή η αριστοτελική µέθοδος εξετάζει τα πράγµατα όπως εξελίσσονται, από τα απλούστατα 

και στοιχειώδη σε συνθετότερα, όπως αλλάζουν στην πορεία τους προς την τελική σύνθετη 

µορφή τους (φυόµενα), η οποία υπάρχει την στιγµή της ολοκληρώσεώς τους και την στιγµή που 

τα παρατηρούµε125. Είναι η γνωστή αριστοτελική «γενετική» µέθοδος. 

Το αριστοτελικό µοντέλο της φύσεως έχει σε γενικές γραµµές τρία χαρακτηριστικά126: 

πρώτον, το σύµπαν είναι κλειστό και όλα τα όντα έχουν την κατάλληλη θέση τους σε αυτό.   

∆εύτερον, το σύµπαν είναι ιεραρχηµένο: υπάρχει ένα απόλυτο άνω και ένα απόλυτο κάτω και 

έκαστο σώµα κατέχει µία συγκεκριµένη θέση, αυτή που του ταιριάζει. Έτσι τα σώµατα 

διευθύνονται προς τα κάτω, όχι ένεκα κάποιας ελκτικής δυνάµεως αλλά επειδή η φυσική τους 

θέση (αυτή που ταιριάζει στην φύση τους) είναι προς τα κάτω127. Τρίτον το σύµπαν έχει  τέλος : 

η κίνηση των σωµάτων οφείλεται όχι σε εξωτερικά αίτια (ώθηση, σύγκρουση…) αλλά στο 

φυσικό τους τέλος. πρέπει αυτά  να καταλάβουν την φυσική τους θέση, την θέση που ταιριάζει 

στη φύση τους και στην οποία εκπληρώνεται η ουσία τους. Η ίδια η φύσις λοιπόν είναι η αρχή 

                                                           
122 Φυσικά 2, 193β7: ἕκαστον γὰρ τότε λέγεται ὅταν ἐντελεχεία ἦ, µᾶλλον ἢ ὅταν δυνάµει. 
123 Καστοριάδης (1997),  201.  
124 1, 1252α 18-26. Σήµερα βεβαίως ο Αριστοτέλης δεν θα παρατηρούσε πόλεις αλλά έθνη και κράτη ( και αυτή θα 
ήταν η φύσις ) ούτε και στον Αιγυπτιακό ή Περσικό κόσµο απέραντα βασίλεια αλλά αραβικά Εµιράτα, σουλτανάτα 
και µουσουλµανικά καθεστώτα της «Σαρία» (και αυτή θα ήταν η φύσις). Αλλού παραθέτει και χρησιµοποιεί την 
αντίθετη µέθοδο ( Περί ζώων µορίων 1, 640α 13 κεξ. κυρίως α 33-β 34. Και 642α 31.  
125 Βλ. Barker  (1946),  xlix. 
126 ∆ανείζοµαι την σύνοψη από το βιβλίο των Ferry-Renaut (1992), 49. Bλ. Κάλφας (1999), 65. Koyré (1989).  
127 Φυσικά 4, 211α 1κε. 
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της κινήσεως, η οποία δεν συµβαίνει παρά στο µέτρο που ένα σώµα διωγµένο από την φυσική 

του θέση από ένα άλλο, κατευθύνεται προς την δική του και κατά συνέπεια η κίνηση παύει όταν 

αυτό καταλάβει τη θέση του.  

             Έτσι αυτό το αυστηρώς οργανωµένο, ιεραρχηµένο, σκοποθετηµένο και µε 

κανονικότητες όλον συγκροτεί έναν κόσµο, όπου όλα τα µέλη έχουν τη σωστή θέση τους, και 

έκαστο εκτελεί την αποστολή που του έχει ανατεθεί φύσει, και όλα µαζί συνεργάζονται για την 

επίτευξη τού κοινού καλού128. Την τάξη αυτή µιµείται και ο επίγειος κόσµος, όπου τόσο τα 

µετεωρολογικά φαινόµενα όσο και η δοµή και αναπαραγωγή των ζώων και των φυτών έχουν 

κανονικότητα129. Φύσις, εν τέλει στον Αριστοτέλη, σηµαίνει κάποια τάξη, κάποιον κανόνα ή 

νόρµα («νόµο») εγγεγραµµένο στην ίδια την ύπαρξη του όντος, του σύµπαντος, το οποίο 

συγκροτείται έτσι ως κόσµος. Αυτή η τάξη, αυτός ο κανόνας, δεν εξαρτάται από την ανθρώπινη 

δραστηριότητα και θέσµιση, δεν επηρεάζεται από συµφέροντα, ανάγκες και βουλήσεις, από την 

προαίρεσιν και την φρόνησιν. Φύσις  σηµαίνει την υπάρχουσα κυρίαρχη πραγµατικότητα, αυτό 

πού συµβαίνει ως µέτρο, ως µοντέλο, ως ἀγαθὸν και βέλτιον130.  

           Η φύσις είναι µία αυτοδύναµη ολότητα, η οποία είναι πεδίο έλλογης τάξεως και έχει 

σκοπό (τέλος ),  θα µπορούσαµε δε να πούµε ότι αυτή  παίζει τον ρόλο που παίζει ο θεός στον 

Πλάτωνα. Την θέση του θεού δηµιουργού (Τίµαιος) λαµβάνει η δηµιουργήσασα φύσις, έκφραση 

η οποία, όπως παρατηρεί ο During, είναι συνηθισµένη στα αριστοτελικά βιολογικά 

συγγράµµατα131. Είναι ενδιαφέρον ένα χωρίο στο οποίο ταυτίζεται σχεδόν η φύσις µε το θεῖον: 

γίνεσθαι δ’ ἀγαθοὺς οἴονται οἱ µὲν φύσει οἱ δ’ ἔθει οἱ δὲ διδαχῆ. τὸ µὲν οὖν τῆς φύσεως 

                                                           
128 Μετά τα φυσικά Λ 1075 α11-25. Στο χωρίο αυτό ο Αριστοτέλης παροµοιάζει τον κόσµο (την του όλου φύσιν) µε 
οργανωµένο στράτευµα ή οικία, όπου όλα τα στοιχεία του συνόλου συνεργάζονται αρµονικώς για την 
πραγµατοποίηση του κοινού καλού. 
129 Περί γενέσεως και φθοράς 336β25-337 α7. Μετά τα φυσικά Θ 1050β22-30. Περί Ψυχής 415 α26-β2, όπου ο 
Αριστοτέλης ερµηνεύει την τάξη που κυριαρχεί στην αναπαραγωγή των ζώων και των φυτών ως µια µορφή µετοχής 
στην αιωνιότητα και στο θείον: φυσικώτατον γὰρ τῶν ἔργων τοῖς ζῶσιν...τὸ ποιῆσαι ἕτερον οἷον αὐτό, ζῷον 
µὲν ζῷον, φυτὸν δὲ φυτόν, ἵνα τοῦ ἀεὶ καὶ τοῦ θείου µετέχωσιν ἧ δύνανται. πάντα γὰρ ἐκείνου ὀρέγεται, 
καὶ ἐκείνου ἕνεκα πράττει ὅσα πράττει κατὰ φύσιν.  
130Περί ζώων πορείας 708 β9: τό τε τὴν φύσιν µηθὲν ποιεῖν µάτην, ἀλλὰ πάντα πρὸς τὸ ἄριστον 
ἀποβλέπουσαν ἑκάστῳ τῶν ἐνδεχοµένων, διασῴζουσαν ἑκάστου τὴν ἰδίαν οὐσίαν καὶ τό τί ἦν αὐτῷ 
εἶναι. Επίσης 704β 12-18. και Φυσικά ΙΙ, 198β16-17: ἔχει δ’ ἀπορίαν τι κωλύει τὴν φύσιν µὴ ἕνεκα τοῦ ποιεῖν 
µήδ’ ὅτι βέλτιον. Περί ζώων γενέσεως 717 α15: πᾶν ἡ φύσις ἢ διὰ τὸ ἀναγκαῖον ποιεῖ ἢ διὰ τὸ βέλτιον. 
Περί ζώων γενέσεως 744β16: ὥσπερ γὰρ οἰκονόµος ἀγαθὸς καὶ ἡ φύσις οὐθὲν ἀποβάλλειν εἴωθεν ἐξ ὧν 
ἐστι ποιῆσαι τι χρηστόν. Περί γενέσεως και φθοράς 336β27-28: ἐν ἅπασιν ἀεὶ τοῦ βελτίονος ὀρέγεσθαι 
φαµέν τὴν φύσιν. Και Περί Ουρανού 288 α2-3: ἡ φύσις ἀεὶ ποιεῖ τῶν ἐνδεχοµένων τὸ βέλτιστον.   
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δῆλον ὡς οὐκ ἐφ’ ἡµῖν ὑπάρχει, ἀλλὰ διά τινας θείας αἰτίας τοῖς ὡς ἀληθῶς 

εὐτυχέσιν ὑπάρχει132. Το ότι η φύσις εργάζεται ως τεχνίτης (η φύσις ποιεί) συνάγεται από 

πολλά χωρία, και είναι αναµφισβήτητο ότι η φύσις βούλεται, ζητεί και έχει βλέψεις όπως ο 

άνθρωπος και ο πλατωνικός θεός133. Συνεπώς η αριστοτελική φύσις είναι ταυτοχρόνως 

περιγραφική και κανονιστική, δηλαδή εξάγονται κανόνες, αξίες και δέοντα από αυτό που είναι, 

εξάγεται ένα ∆έον από το είναι134 , πράγµα  που µας οδηγεί στην ηθική και την πολιτική. 

Πράγµατι, την φύσιν αυτή (κλειστή, ιεραρχηµένη και σκοποθετηµένη), σύµφωνα µε την 

οποία όλα οφείλουν να έχουν την φυσική τους θέση και λειτουργία, όλα οφείλουν να 

συµπεριφέρονται και να πράττουν, ο Σταγειρίτης την επιβάλλει στην κοινωνία και την πόλιν. Η 

έννοια της φύσεως παίζει σηµαντικό ρόλο στα Πολιτικά και στα Ηθικά επικαθορίζοντας και την 

ανθρώπινη πράξη, υποτάσσοντας την πόλιν, την πολιτική και τον άνθρωπο στην φύσιν.  O Lloyd 

τονίζει πως ο Αριστοτέλης φαίνεται να µην κάνει την απαραίτητη διάκριση ανάµεσα στο πεδίο 

της φύσεως και στο πεδίο της ανθρώπινης κοινωνίας, των νόµων και των συµβάσεων, ανάµεσα 

στην φύσιν και στον νόµο. Επί πλέον ο Σταγειρίτης δικαιολογεί πτυχές του δευτέρου 

ανατρέχοντας στην πρώτη, δηλαδή η φύσις επικαθορίζει ορισµένες πτυχές του νόµου135. 

Πράγµατι ο Αριστοτέλης  αποκρούει την συµβασιοκρατική θεωρία  για την γένεση της κοινωνίας 

και του πολιτισµού: φύσει οι άνθρωποι σχηµατίζουν οικογένειες, φύσει οι οικογένειες 

σχηµατίζουν κώµες και αυτές µε τη σειρά τους σχηµατίζουν φύσει τις πόλεις (1, 1252β 30). 

Φύσει ο άνθρωπος ζῶον  πολιτικὸν, δηλαδή είναι απο την φύσιν κατασκευασµένος, 

                                                                                                                                                                                            
131Περί ζώων γενέσεως  645α 9.   During (1991), 318. 
132 Ηθικά Νικοµάχεια. 1179 β20-. Ο Αubenque (1990), 388  (αναλύοντας το χωρίο 1,1253 α9-10: οὐθὲν γὰρ µάτην 
ἡ φύσις ποιεῖ), θεωρεί ότι στον όρο φύσις δυνάµεθα να αποδώσουµε µία θεολογική χροιά, κυρίως όταν ο 
Σταγειρίτης αναφέρεται στη φύσιν γενικώς. 
1331,1253α 9. 1,1256β 21-22. Προτρεπτικός, Β13. Περί ζώων γενέσεως Ε8, 788β 20. 1,1254β 27-31. Επίσης 1,1255β 
1-3: ἀξιοῦσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ ἐκ θηρίων γίνεσθαι θηρίον, οὕτω καὶ ἐξ ἀγαθῶν 
ἀγαθόν. ἡ δὲ φύσις βούλεται µὲν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, οὐ µέντοι δύναται. Περί τα ζώα ιστορίαι Β 2: ἡ 
γὰρ φύσις αὐτὴ ζητεῖ τὸ πρόσφορον  (η φύσις η ίδια ζητεί την προσαρµογή). Πρβλ. Περί ζώων πορείας 708 9, 
που ανεφέρθη σε προηγούµενη υποσηµείωση 130. Και Περί ψυχής 415β16-17: ὥσπερ γὰρ ὁ νοῦς ἕνεκα τοῦ 
ποιεῖ, τὸν αὐτὸν τρόπον καὶ ἡ φύσις, καὶ τοῦτ’ ἐστὶν αὐτῆς τέλος. Βλ. και Κάλφας (1999), 57. 
134Lloyd (1993), 152. Αν θα θέλαµε να χρησιµοποιήσουµε έναν αναχρονισµό, θα λέγαµε ότι ο Αριστοτέλης 
παραβιάζει µία βασική αρχή την οποία ίδρυσε και υπερασπίσθηκε ο Hume σύµφωνα µε την οποία οι κανονιστικές 
προτάσεις δεν πρέπει να συνεπάγονται από τις περιγραφικές, δηλαδή δεν πρέπει να συνεπάγεται ένα ∆έον από το 
Είναι, η αξία από το γεγονός  (βλ. Lloyd [1993], 135,156) .   
135 Lloyd (1993), 152. Ο W.Kullmann (1996), 68 επίσης επισηµαίνει τις βιολογικές παρεκκλίσεις της  αριστοτελικής 
πολιτικής ανθρωπολογίας, λέγοντας ότι στον Αριστοτέλη «δεν υπάρχει ο ανθρωπολογικός δυϊσµός της νεώτερης 
εποχής, ο οποίος διαχωρίζει αυστηρά µεταξύ του ανθρώπου ως βιολογικού όντος από την µια και ως κοινωνικού 
,πολιτικού και ταυτόχρονα πνευµατικού όντος από την άλλη». 
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προορισµένος, να ζει µε άλλους ανθρώπους σε κοινωνίες ή σε πόλεις . Η πόλις είναι φύσει δεν 

είναι  νόµω, δεν είναι κατά συνθήκη, όπως στους σοφιστές στους οποίους σαφώς αντιτίθεται136. 

Ο Αριστοτέλης ενδιαφέρεται να αποκλείσει την άποψη ότι το πολιτικό και η πολιτική αποτελεί 

επίκτητη ιδιότητα, ότι είναι δηµιούργηµα των ανθρώπων.   

Η φύσις κυριαρχεί σε όλα τα πεδία του επιστητού: η ανισότητα εξουσίας είναι φύσει137. Η 

τέχνη του πολέµου επίσης, αποκτάται φύσει, και χρησιµεύει τόσο κατά των θηρίων όσο και κατά 

των ανθρώπων, οι οποίοι εκ φύσεως υπάρχουν για να άρχονται, και αυτός ο πόλεµος είναι φύσει 

δίκαιος138. Για τον Σταγειρίτη ο λόγος, εννοούµενος ως γλώσσα, είναι επίσης φύσει 

χαρακτηριστικό του ανθρώπου139. Υπάρχει επίσης η σύγκριση της ταξινόµησης των πολιτειών µε 

την ταξινόµηση των ζώων140. Τα ὀρθὰ πολιτεύµατα είναι κατά φύσιν, ενώ τα ἡµαρτηµένα παρά 

φύσιν.141  Έκαστο από αυτά έχει το αντίστοιχο πλήθος, δηλαδή σύνολο ανθρώπων, το οποίο έχει 

αυτήν την ιδιότητα φύσει142. Μία µόνο είναι η ἀρίστη κατὰ φύσιν πολιτεία143. Επίσης   το 

                                                           
136 1, 1252β 36. Πρβλ. 1, 1253α 2-3: φανερὸν ὅτι τῶν φύσει ἡ πόλις ἐστί, καὶ ὅτι ὁ ἄνθρωπος φύσει 
πολιτικὸν ζῷον. Η άποψη αυτή υπάρχει ήδη στα Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1097β 11). 
137 Το εξετάζουµε εν εκτάσει στο κεφάλαιο «Η αριθµητική ισότητα» (Μέρος ΙΙ). 
138∆ιὸ καὶ ἡ πολεµικὴ φύσει κτητική πως ἔσται [ἡ γὰρ θηρευτικὴ µέρος αὐτῆς], ἢ δεῖ χρῆσθαι πρός τε τὰ 
θηρία καὶ τῶν ἀνθρώπων ὅσοι πεφυκότες ἄρχεσθαι µὴ θέλουσιν, ὡς φύσει δίκαιον τοῦτον ὄντα τὸν 
πόλεµον (3,1256β23-26). 
139∆ιότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον πάσης µελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου µᾶλλον, δῆλον. 
Οὐθὲν γὰρ ,ὥς φαµεν, 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 βλαβερὸν, ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον. τοῦτο γὰρ πρὸς τἄλλα 
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  (1,1253α7-18). βλ. R. G. Mulgan (1977), 23. Βεβαίως 
υπάρχει και η άλλη διάσταση του λόγου, µε την έννοια της διδαχής και της διδασκαλίας, που αντιτίθεται στην φύσιν 
(7, 1332α 39). βλ. W. Kullmann (1993), 173.  
140 ὥσθ’ ὅταν ληφθῶσιν τούτων πάντες οἱ συνδυασµοί, ποιήσουσιν εἴδη ζῴου, καὶ τοσαύτ’ εἴδη ζῴου ὅσαι 
περ αἱ συζεύξεις τῶν ἀναγκαίων µορίων εἰσίν. τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον καὶ τῶν εἰρηµένων πολιτειῶν. Όλο 
το εδάφιο είναι το 4,1290β25-38.πρβλ.7,1328α21-23).  
141Ἐστὶ γὰρ φύσει δεσποστὸν καὶ ἄλλο βασιλευτὸν καὶ ἄλλο πολιτικὸν καὶ δίκαιον καὶ συµφέρον. 
τυραννικὸν δ’ οὔκ ἐστι κατὰ φύσιν, οὐδὲ τῶν ἄλλων πολιτειῶν ὅσαι παρεκβάσεις εἰσί. ταῦτα γὰρ 
γίγνεται παρὰ φύσιν. 3,1287β37-41. 
1423,1288α8-15: Βασιλευτὸν µὲν οὖν τὸ τοιοῦτον ἔστι πλῆθος ὅ πέφυκε φέρειν γένος ὑπερέχον κατ’ 
ἀρετὴν πρὸς ἡγεµονίαν πολιτικήν, ἀριστοκρατικὸν δὲ πλῆθος ὅ πέφυκε φέρειν πλῆθος ἄρχεσθαι 
δυνάµενον τήν τῶν ἐλευθέρων ἀρχὴν, ὑπὸ τῶν κατ’ ἀρετὴν ἡγεµονικῶν πρὸς πολιτικὴν ἀρχήν, 
πολιτικὸν δὲ πλῆθος ἐν ὧ πέφυκε ἐγγίγνεσθαι πλῆθος πολεµικὸν δυνάµενον ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν κατὰ 
νόµον τὸν κατ’ ἀξίαν διανέµοντα τοῖς εὐπόροις τὰς ἀρχάς. 
143Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1135α 5: ἀλλὰ µία µόνον πανταχοῦ κατὰ φύσιν ἡ ἀρίστη.  
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πλήθος και το ποιόν των ανθρώπων της ἀρίστης πολιτείας, υπάρχουν φύσει144. Ο άνθρωπος 

φύσει του εἰδέναι ὀρέγεται, ο άνδρας και η γυναίκα φύσει συνευρίσκονται για την 

αναπαραγωγή χωρίς προαίρεσιν (1, 1252α 27-30). Ο Αριστοτέλης λέει ότι «πρέπει να 

αναζητούµε το φύσει στους κατά φύσιν και όχι στους διεφθαρµένους. Γι’ αυτό πρέπει να 

σκοπεύουµε τον βέλτιστον κατά το σώµα και την ψυχή άνθρωπο, στον οποίο είναι φανερό [ότι η 

ψυχή άρχει του σώµατος]. διότι στους µοχθηρούς ή σε αυτούς που συµπεριφέρονται µοχθηρώς, 

πολλάκις το σώµα φαίνεται να άρχει της ψυχής επειδή είναι φαύλο και παρά φύσιν»145. 

Ενδεικτική είναι και η γνώµη του, όταν κλείνει µία παράγραφο που αναφέρεται στην αντίθεση 

φύσις-νόµος, όπου αντιπαρατίθεται ο νόµος ως δόξα των πολλών στους σοφούς που εκφράζονται 

κατὰ φύσιν καὶ κατ’ ἀλήθειαν146.   

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις τρεις πρώτες σελίδες των Πολιτικών η λέξη φύσις 

κυριαρχεί όπως και σε όλο το βιβλίο1, αλλά συναντάται επίσης πολύ συχνά και στα υπόλοιπα 

βιβλία. ∆ηλαδή δυνάµεθα να πούµε ότι η οντολογία και η πολιτική ανθρωπολογία του 

Αριστοτέλη είναι κατ’ ουσίαν φυσική, έχει βασικό άξονα αναπτύξεως τη φύσιν, και επί πλέον 

συνυφαίνεται µε την ηθική προκειµένου να δικαιολογηθεί η εξουσία των κατ’ ἀρετὴν  

υπερεχόντων και να νοµιµοποιηθεί η κυριαρχία τους.  

Η ύπαρξη της φύσεως προκύπτει επαγωγικώς από την εµπειρία, είτε µε παραδείγµατα 

από την ζωή και την αναπαραγωγή των εµβίων όντων, στα οποία είναι εµφανής η επίτευξη 

κάποιου σκοπού, είτε (και εδώ έγκειται η λαθροχειρία και η αδυναµία του Σταγειρίτη να στηρίξει 

την θεωρία του) από την «ανάλογη» λειτουργία της τέχνης147. Αυτό σηµαίνει ότι υπάρχει ένα επί 

πλέον πρόβληµα µε την αριστοτελική έννοια της τέχνης, η οποία είναι ἕξις µετὰ λόγου 

ἀληθοῦς ποιητική  και ασχολείται µε αυτά που ανήκουν στην κατηγορία των ἐνδεχοµένων 

καὶ ἄλλως ἔχειν, και δηµιουργεί έργα τα οποία οφείλονται στον άνθρωπο και όχι στην ανάγκη 

και την φύσιν148. Κατ’αρχάς παρατηρούµε µια προσπάθεια υποβιβασµού της τέχνης εν συγκρίσει 

                                                           
144Ἐστὶ δὲ πολιτικῆς χορηγίας πρῶτον τό τε πλῆθος τῶν ἀνθρώπων, πόσους τε καὶ ποίους τινὰς 
ὑπάρχειν δεῖ φύσει, καὶ κατὰ τὴν χώραν ὠσαύτως , πόσην τε εἶναι καὶ ποίαν τινὰ ταύτην  (7,13265-8). 
1452, 1254α 36-1253β 2. 
146 Περί σοφιστικών ελέγχων  173α29-30: ὁ µὲν γὰρ νόµος δόξα τῶν πολλῶν, οἱ δὲ σοφοὶ κατὰ φύσιν καὶ κατ’ 
ἀλήθειαν λέγουσι. 
147 Βλ. Κάλφας (1999), 24, 67. 
148 Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1140α 10-15: ἐστὶ δὲ τέχνη πᾶσα περὶ γένεσιν καὶ τὸ τεχνάζειν καὶ θεωρεῖν ὅπως 
ἂν γένηταί τι τῶν ἐνδεχοµένων καὶ εἶναι καὶ µὴ εἶναι, καὶ ὧν ἡ ἀρχὴ ἐν τῷ ποιοῦντι ἀλλά µή ἐν τῷ 



 162

προς την φύσιν: «κοιτάξτε τον τρόπο που ο ιατρός και ο αρχιτέκτων εργάζεται. Αρχίζει έχοντας 

µία ιδέα καλώς ορισµένη (…) του σκοπού και την ακολουθεί (…) αυτή η ιδέα είναι ο λόγος και 

η εξήγηση που δίνει σε έκαστο βήµα, την οποία εν συνεχεία πραγµατοποιεί. Εποµένως στα έργα 

της φύσεως το καλόν και η τελική αιτία κυριαρχούν πιο πολύ από ότι στα έργα της τέχνης»149. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι η φύσις διαφοροποιείται από την  τέχνη, υπάρχουν όµως  

ισχυρότατες επιφυλάξεις, διότι ο Αριστοτέλης τείνει να υπαγάγει την τέχνην στη φύσιν όπως 

φαίνεται στο εξής χωρίο: «εάν τα φυσικά πράγµατα δεν ήταν µόνο προϊόντα της φύσεως αλλά 

και της τέχνης, τότε αυτά θα παράγονταν από αυτήν κατά τον ίδιο τρόπο που παράγονται από 

την φύσιν»150. Αλλού επίσης δηλώνεται αξιωµατικώς και αφοριστικώς ότι ἡ τέχνη µιµεῖται 

τὴν φύσιν151. Σε ένα άλλο χωρίο φαίνεται πάλι εκ πρώτης όψεως ότι έχουµε µία διαφοροποίηση 

τέχνης και φύσεως, ίσως δηλαδή αποδίδονται διαφορετικοί ρόλοι στις δύο κατηγορίες (ὅλως δὲ 

ἡ τέχνη τα µὲν ἐπιτελεῖ ἃ ἡ φύσις ἀδυνατεῖ ἀπεργάσασθαι, τὰ δὲ µιµεῖται)152, πράγµα 

που µπορεί να σηµαίνει ότι εκτός από την µίµηση της φύσεως η τέχνη πραγµατοποιεί και άλλα 

πράγµατα. Όµως µία προσεκτικότερη ερµηνεία θα άλλαζε την σηµασία του  χωρίου. Πράγµατι  ο 

Καστοριάδης το ερµηνεύει ως εξής: «η τέχνη περατώνει αυτό που η φύση αδυνατεί να 

επεξεργασθεί µέχρι τέλους». ∆ηλαδή κατά τον Αριστοτέλη η τέχνη ή µιµείται την φύσιν ή είναι 

απλό ενεργούµενο της φύσεως, για να περατώσει αυτό που ήδη η φύσις εµπεριέχει δυνάµει (ή 

βούλεται;) αλλά αδυνατεί να επεξεργασθεί µέχρι τέλους. Σηµειωτέον ότι η κατ’ εξοχήν τέχνη, η 

ποίησις, για τον Σταγειρίτη είναι µίµησις πράξεως σπουδαίας καί τελείας. Ο Καστοριάδης 

στηριζόµενος και σε ένα άλλο χωρίο συµπεραίνει τελικώς ότι δεν είναι δύσκολο να αναγάγουµε 

«την ιδέα αυτή ως την  κανονιστική και κενή ταυτολογία της παραδοσιακής φιλοσοφίας: το 

καινούριο είναι µόνο πραγµάτωση ενός δυνατού το οποίο δίνεται διαµιάς (σε ποιον;) µαζί µε το 

                                                                                                                                                                                            
ποιουµένῳ. οὔτε γὰρ τῶν ἐξ ἀνάγκης ὄντων ἢ γινοµένων ἡ τέχνη ἐστίν, οὔτε τῶν κατὰ φύσιν. ἐν αὐτοῖς 
γὰρ ἔχουσι ταῦτα τὴν ἀρχὴν. Πρβλ. Φυσικά 2, 199α 15-17. 
149  Περί ζώων µορίων 639β 16-21. 
150Φυσικά 2, 199 α13-14. Ο Κάλφας (1999),142 κάνει λόγο για µετατροπή της φύσεως σε µια υποκατηγορία της 
τέχνης . 
151Φυσικά Β 194 α21. Επίσης Μετεωρολογικά 381 α9-12: καὶ οὐδὲν διαφέρει ἐν ὀργάνοις τεχνικοῖς καὶ 
φυσικοῖς ἐάν τι γίγνηται. διά τὴν αὐτὴν γὰρ  αἰτίαν πάντα ἔσται. Και 381 β3: µιµεῖται γὰρ ἡ τέχνη τὴν 
φύσιν. Πρβλ. Περί ζώων µορίων 639β15-21. 
152Φυσικά 2, 199α15-16:«γενικώς η τέχνη άλλοτε επιτελεί όσα η φύση αδυνατεί να ολοκληρώσει, και άλλοτε 
µιµείται την φύση». Στην Ποιητική (1448 β-7) επίσης κάνει λόγο για τις φυσικές αιτίες της ποιητικής τέχνης, οι 
οποίες είναι το µιµητικό ένστικτο του ανθρώπου και η εκ γενετής χαρά για τα µιµήµατα και λέει ότι ο άνθρωπος 
είναι το µιµητικώτατον όλων των ζώων. 
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είναι»153. 

Ο Αριστοτέλης φαίνεται ότι δεν διαχωρίζει ριζικά τα δυο πεδία, της φύσεως και του 

νόµου (καθώς και της φύσεως και της τέχνης). Και επί πλέον δικαιολογεί ορισµένες θέσεις του οι 

οποίες αφορούν την ανθρώπινη κοινωνία, τους νόµους και τις συµβάσεις ανατρέχοντας στην 

φύσιν. ∆ηλαδή ενώ οι νόµοι, τα ήθη και οι θεσµοί είναι ουσιαστικώς ανθρώπινες κοινωνικές 

δηµιουργίες, ο Αριστοτέλης τα παρουσιάζει ως προϊόντα ή εκδηλώσεις, ποικιλίες, βουλήσεις, ή 

τέλη της φύσεως. Αν και δεν καταργεί τη διάκριση φύσις –νόµος, εν τούτοις συγχέει τα δύο πεδία  

σε σηµείο ώστε η φύσις να εισβάλλει στο πεδίο της θεσµίσεως και του νόµου και να καλύπτει 

σηµαντικότατο χώρο154. Ο νόµος γίνεται δηλαδή κατά µεγάλο µέρος µία πλευρά, µία πτυχή της 

φύσεως, εφόσον οι νόµοι ή έστω µερικοί νόµοι είναι φύσει. Η αριστοτελική φύσις είναι κάτι 

ανώτερο από τον νόµο, αφού ενσωµατώνει πτυχές του και έτσι αντιπαρατίθεται στην 

σχετικότητά του, προσφέροντας ηθική και πολιτική νόρµα, την οποία πρέπει να ακολουθεί ο 

άνθρωπος και η πόλις για να επιτευχθεί ο σκοπός, το τέλος τους: ἡ ἀρίστη πολιτεία, και η 

εὐδαιµονία. Ο άνθρωπος, η πόλις, τα  πολιτεύµατα και οι  θεσµοί, είναι προϊόντα της φύσεως 

(φύσει),  δεν είναι ανθρώπινες και κοινωνικές δηµιουργίες, πράγµα που σηµαίνει ακριβώς ότι ο 

Σταγειρίτης συγκαλύπτει την ανθρώπινη και κοινωνική δηµιουργικότητα.   

Εδώ είναι και η βασική διαφορά του Αριστοτέλη από τους σοφιστές, που όλοι τους 

δέχονται ότι ο νόµος δεν δίδεται άνωθεν αλλά είναι δηµιουργία ανθρώπινη και κοινωνική, και 

υπ’ αυτήν την έννοια τον αντιπαραθέτουν στη φύσιν, ασχέτως αν ορισµένοι, είναι µε το µέρος 

της φύσεως ενώ άλλοι είναι µε το µέρος του νόµου. Η αριστοτελική φυσιοκρατία είναι, συνεπώς, 

αντίθετη προς την δηµοκρατική αντίληψη αλλά και προς τις αντιλήψεις κοινωνικού συµβολαίου 

των µοντέρνων (Rousseau, Hobbes, Locke, etc)155.  

                                                           
153 Καστοριάδης (1991α), 274. 
154 G. E. Lloyd (1993), 155. Συνεπώς ορισµένοι συγγραφείς που υποστηρίζουν το αντίθετο έχουν λάθος, όπως για 
παράδειγµα ο Richard Bodéüs (1996), 15: “la philosophie politique d’Aristote est donc affranchie de tout autre genre 
de spéculation, en particulier, de sa propre philosophie naturelle…”. Ίσως στα ρεαλιστικά λεγόµενα βιβλία των 
Πολιτικών, τα βιβλία 4, 5, 6, ο στοχασµός του Αριστοτέλη να είναι όντως απαλλαγµένος από κάθε άλλο είδος 
θεωρισµού (spéculation). 
155Ο  Kullmann (1996), 7 όµως υπεραµύνεται της αριστοτελικής φυσιοκρατίας: «η πολιτική σκέψη του Σταγειρίτη 
εξακολουθεί να διατηρεί την επικαιρότητά της». Στηριζόµενος δε στα συµπεράσµατα ορισµένων βιολόγων, 
ηθολόγων, εθνολόγων, κοινωνιοβιολόγων (Wilson), συνηγορεί θερµώς για έναν προσανατολισµό των πολιτικών 
αναζητήσεων προς τη βιολογικής θεµελιώσεως θεωρία του Αριστοτέλη (ο άνθρωπος ως φύσει πολιτικὸν ζῶον), η 
οποία δεικνύει, κατά την γνώµη του, τις ανεπάρκειες της ιδέας του κοινωνικού συµβολαίου, διότι η τελευταία είναι  
ασυµβίβαστη µε την «ανθρώπινη φύση» (σ. 9). Οι απόψεις του Kullmann στηρίζονται προφανώς σε έναν 
βιολογισµό. ∆εν εξηγεί ούτε επιχειρηµατολογεί σχετικά µε αυτό και βεβαίως είναι πρόβληµα τι σηµαίνει 
«ανθρώπινη φύση». ∆εν είναι αυτονόητο ότι υπάρχει κάποια καθορισµένη εκ των προτέρων αναλλοίωτη 
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Επιµένει επίσης, ο φιλόσοφος, να διασαφηνίσει και να διαφοροποιήσει την άποψή του 

από αυτήν των άλλων στοχαστών και ιδίως των σοφιστών, και τους προσάπτει ότι το λάθος της 

συµβασιοκρατίας είναι ότι αυτή δεν επιτρέπει να ορισθεί ο σωστός σκοπός της πόλεως, ο οποίος 

είναι η άσκηση της ἀρετῆς και η εὐδαιµονία. Η συµβασιοκρατία, κατά τον Σταγειρίτη, δεν 

επιτρέπει αυτό τον ηθικό σκοπό, επειδή αυτή θεωρεί ότι ο νόµος είναι µόνο εγγυητής των 

δικαιωµάτων µεταξύ των ανθρώπων (Λυκόφρων)156.  

 

Υπάρχουν εν τούτοις µερικά χωρία στα οποία ο Αριστοτέλης φαίνεται να µην ακολουθεί 

την θεωρία του για τη φύση. Πράγµατι,  ενώ ασκεί κριτική στον διδάσκαλό του, επειδή αυτός 

εννοεί την πόλιν ως συνύπαρξη των ανθρώπων ένεκα των  ανταλλαγών και των µεταξύ τους 

χρήσεων157, εν τούτοις και ο ίδιος χρησιµοποιεί την ίδια αντίληψη για τους δικούς του λόγους: 

«είναι σχεδόν αναγκαίο σε όλες τις πόλεις άλλα να αγοράζουν και άλλα να πωλούν για την 

αµοιβαία ικανοποίηση των αναγκών, και είναι το πιο πρόσφορο µέσον για την αυτάρκεια, και 

αυτό νοµίζουν ότι οδήγησε τους ανθρώπους να συνέλθουν σε µία πολιτεία».158 Στην ίδια 

κατεύθυνση είναι και ένα άλλο χωρίο, στο οποίο δηλώνεται ότι η κοινωνία άρχισε να 

συγκροτείται και συνεχίζει την ύπαρξή της χάριν του συµφέροντος159. Τα ρήµατα δοκοῦσιν και 

δοκεῖ που εισάγουν αυτές τις απόψεις δύναται να σηµαίνουν ότι αυτές αποδίδονται σε άλλους, 

δεν υπάρχει όµως ουδεµία νύξη από τον Σταγειρίτη διαφωνίας ή ανασκευής τους ή απορητικής 

διερευνήσεως όπως σε άλλες περιπτώσεις. Άλλωστε η αναφορά στο κοινό συµφέρον εκ µέρους 

                                                                                                                                                                                            
«ανθρώπινη φύση». Το ίδιο δύναται να λεχθεί και για κάποια υποτιθέµενη φύσιν της πόλεως. Βλ. τα ίδια στον 
Strauss (1988). 
156 3, 1280β 10-12. ∆εν είναι σίγουρο ότι από το απόσπασµα αυτό συνάγεται µία θεωρία κοινωνικού συµβολαίου, 
βλ. Σκουτερόπουλος (1991), 281-282. 
157 3, 1280α 35-36: διά τὰς ἀλλαγὰς καὶ τὴν χρῆσιν τὴν πρὸς ἀλλήλους. Το χωρίο του Πλάτωνος είναι από 
την Πολιτεία 2, 369β: Γίγνεται τοίνυν, ἦν δ’ ἐγώ, πόλις, ὡς ἐγῶµαι, ἐπειδὴ τυγχάνει ἡµῶν ἕκαστος οὐκ 
αὐτάρκης, ἀλλὰ πολλῶν <ὧν> ἐνδεής. Και 2, 371β: Τὶ δὲ δή; ἐν αὐτῇ τῇ πόλει πὼς ἀλλήλοις 
µεταδώσουσιν ὧν ἂν ἕκαστοι ἐργάζωνται; ὧν δὴ ἕνεκα καὶ κοινωνίαν ποιησάµενοι πόλιν ᾠκίσαµεν.—
∆ῆλον δὴ , ἦ δ’ ὅς, ὅτι πωλοῦντες καί ὠνούµενοι.—Αγορά δὴ ἡµῖν καὶ νόµισµα σύµβολον τῆς ἀλλαγῇς 
ἕνεκα γενήσεται ἐκ τούτου.   
158 6, 1321β 14-18: σχεδὸν γὰρ ἀναγκαῖον πάσαις ταῖς πόλεσί τα µὲν ὠνεῖσθαι τα δὲ πωλεῖν πρὸς τὴν 
ἀλλήλων ἀναγκαίαν χρείαν, καὶ τούτ’ ἐστὶν ὑπογυιότατον πρὸς αὐτάρκειαν, δι’ ἥν δοκούσιν εἰς µὶαν 
πολιτείαν συνελθείν.  
159 Ηθικά Νικοµάχεια 8, 1160α 9-14: Aἱ  δὲ κοινωνίαι πᾶσαι µορίοις ἐοίκασιν τῆς πολιτικῆς. Συµπορεύονται 
γὰρ ἐπί τινι συµφέροντι, καὶ ποριζόµενοί τι τῶν εἰς τὸν βίον. καὶ ἡ πολιτικὴ δὲ κοινωνία τοῦ 
συµφέροντος χάριν δοκεῖ καὶ ἐξ ἀρχῆς συνελθεῖν καὶ διαµένειν. Τούτου γὰρ καὶ οἱ νοµοθέται 
στοχάζονται, καὶ δίκαιον φασίν εἶναι τὸ κοινῆ συµφέρον.  
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των νοµοθετών ταιριάζει περίφηµα στην θεωρία του φιλοσόφου περί του κοινού συµφέροντος. 

Εάν συνεπώς δεχθούµε ότι τα τελευταία χωρία εκφράζουν την συµβασιοκρατική και ιστορική 

άποψη για την εξέλιξη της κοινωνίας, τότε αυτά αντιφάσκουν µε την αριστοτελική θεωρία για 

την φύση. Η µήπως αυτό σηµαίνει απλώς την αναφορά των αναγκαίων πραγµάτων για µία πόλιν, 

όπως δύναται να ερµηνευθεί το χωρίο του Πλάτωνος στο οποίο αναφερθήκαµε πιο πάνω; Επίσης 

ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί και αλλού τη λέξη χρεία µε την έννοια που χρησιµοποιείται στη 

συµβασιοκρατική θεωρία συγκρότησης της κοινωνίας. Πράγµατι, σε κρίσιµο σηµείο της 

αναλύσεώς του για το δίκαιο και τις κοινωνικές και οικονοµικές συναλλαγές, δέχεται ότι η 

ανάγκη συνέχει τα πάντα (ἡ χρεία, ἥ πάντα συνέχει)160 και ότι οι ανταλλαγές στηρίζονται 

στην χρεία161. Ο Αριστοτέλης δέχεται επί πλέον ότι ως απαραίτητο µέσον για τις ανταλλαγές το 

νόµισµα έγινε κατά συνθήκην καὶ διὰ τοῦτο τούνοµα ἔχει νόµισµα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ 

νόµω, καὶ ἐφ’ ἡµῖν µεταβαλεῖν καὶ ποιῆσαι ἄχρηστον162. ∆έχεται επίσης ότι οι συναλλαγές 

είναι απαραίτητες στην κοινωνία, αλλά και οτι αυτές δεν είναι δυνατές χωρίς τη συµµετρία. 

Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να γίνουν τα αγαθά σύµµετρα και  το µέσον προς τούτο είναι το νόµισµα. 

Μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά ότι, αν και είναι αδύνατο να γίνουν σύµµετρα πράγµατα που 

είναι πολύ διαφορετικά, εν τούτοις αυτό καθίσταται αρκετά πιθανό ένεκα της χρείας (πρὸς δὲ 

τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανῶς)163.  

Συνεπώς η θεωρία του Αριστοτέλη για την φύσιν έχει ρωγµές και το βέβαιο πάντως είναι 

ότι η αντίθεση φύσις-νόµος υποβόσκει στην σκέψη του και δεν υπερβαίνεται, πράγµα που δείχνει  

τα όρια της φιλοσοφικής σκέψεως, τουλάχιστον αυτού του είδους164. Παρά τη ρητή πίστη και τις 

προσπάθειες του Σταγειρίτη να καθορισθεί η φύσις του ανθρώπου και της ευδαιµονίας, η φύσις 

του νόµου και της πόλεως, η φύσις της αρίστης πολιτείας ή η µοναδική φύσει ἀρίστη 

πολιτεία, δεν κατορθώνει εν τέλει να φέρει εις πέρας τον σκοπό του. ∆εν µπορεί να 

προσδιορίσει µία φύσιν για όλα αυτά, είτε διότι αυτή δεν υπάρχει είτε διότι είναι διαφορετική 
                                                           
160 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1133α 27. 
161 ὅτι δ’ ἡ χρεία συνέχει ὥσπερ ἕν τι ὄν, δηλοῖ ὅτι ὅταν µὴ ἐν χρείᾳ ὦσιν ἀλλήλων, ἢ ἀµφότεροι ἢ 
ἕτερος, οὒκ ἀλλάττονται (Ηθικά  Νικοµάχεια 5, 1133β 7-9). 
162 Ηθικά  Νικοµάχεια 5, 1133α 29-31. 
163 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1133β 18-23: οὔτε γὰρ ἂν µὴ οὔσης ἀλλαγῆς κοινωνία ἦν, οὔτ’ ἀλλαγή ἰσότητος µὴ 
οὔσης, οὔτ’ ἰσότης µὴ οὔσης συµµετρίας. Τῆ µὲν οὖν ἀληθεία ἀδύνατον τά τοσούτον διαφέροντα 
σύµµετρα γενέσθαι, πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται ἱκανώς. ἐν δή τί δεῖ εἶναι, τοῦτο δ’ ἐξ ὑποθέσεως. διὸ 
νόµισµα καλεῖται. τοῦτο γὰρ πάντα ποιεῖ σύµµετρα. µετρεῖται γὰρ πάντα νοµίσµατι. 
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από αυτήν που τα αριστοτελικά σχήµατα προσπαθούν να εγκλωβίσουν. Η φύσις του ανθρώπου 

δεν είναι ο λόγος, το εἰδέναι, το ἀγαθὸν, η ἀρετὴ αλλά και άλλα πράγµατα, όπως π.χ. τα 

αντίθετα η συµπληρωµατικά των προηγουµένων, το άλογον, η θρησκευτική πίστη, το κακό, το 

έγκληµα, η παιδοκτονία, η πατροκτονία κ.ά., πράγµα που αναδεικνύει µε απαράµιλλο τρόπο η 

τραγωδία. Έτσι και η φύσις της πολιτείας δεν είναι µόνον η ειρήνη, το δίκαιον, το ἴσον ή η 

εὐδαιµονία αλλά και τα αντίθετά τους. ∆ηλαδή οι διακηρυγµένες προθέσεις του φιλόσοφου 

υπονοµεύονται και από τον ίδιο αλλά και από την πραγµατικότητα και την αλήθεια της, η οποία 

εισβάλλει ακουσίως στο θεωρητικό του κέλυφος και το διαρρηγνύει, µε συνέπεια τις 

ανακολουθίες και τις αντιφάσεις. Θα ήταν πιο σωστό να µιλάµε όχι για ειρηνική συνύπαρξη, 

ρητή και άρρητη, φύσεως και νόµου στον Αριστοτέλη165, αλλά για πολεµική συνύπαρξη.     

 

Η  τελεολογία 
                                             

Ο Αριστοτέλης µοιράζεται µε τον Πλάτωνα την ίδια αντιπάθεια προς την 

συµβασιοκρατική αντίληψη. Ωστόσο αυτός δεν απαξιώνει τον αισθητό κόσµο, όπως ο δεύτερος, 

αλλά τον αποδέχεται εισάγοντας ως διέπουσα αρχή του το τέλος. Η  τελεολογία αποδίδει σε 

οτιδήποτε υπάρχει φύσει ένα τέλος, ένα και µοναδικό σκοπό ο οποίος συνιστά και τη φύσιν του. 

Πράγµα που σηµαίνει ότι εάν δεν γνωρίζουµε αυτόν τον σκοπό δεν δυνάµεθα να γνωρίσουµε τη 

φύσιν του, η οποία είναι και η οὐσία του. Η αριστοτελική σκέψη έχει δύο δεσπόζοντα αξιώµατα: 

την φύσιν και το τέλος. Η φύσις, όπως προαναφέρθηκε,  είναι µία αυτοδύναµη ολότητα η οποία 

είναι πεδίο έλλογης τάξεως, είναι πεδίο όπου έχει ισχύ η αιτιοκρατία (θεωρία των τεσσάρων 

αιτίων εκ των οποίων το σηµαντικότερο είναι το τελικό αίτιο), είναι πηγή εγγενών σκοπών και 

λειτουργεί τελεολογικά.166 Η τελεολογία προϋποθέτει ότι υπάρχει κάποιο τέλος, κάποιος σκοπός 

                                                                                                                                                                                            
164 Βλ. Καστοριάδης (1995), 332. 
165 Όπως γράφει ο Αubenque (1980a), 165. 
166  Το βασικό και θεµελιώδες  αξίωµα του Αριστοτέλη ότι η φύσις έχει σκοπό συναντάται σχεδόν σε όλα τα έργα 
του, αρχής γενοµένης από τον Προτρεπτικό (απ. 11,13). Ενδεικτικώς αναφέρουµε, εκτός αυτών που ήδη αναφέραµε 
πιο πάνω στο µέρος «φύσις», τα ακόλουθα χωρία:.  και 1, 1253α 9: οὐθὲν γὰρ ὡς φαµέν, µάτην ἡ φύσις ποιεῖ. 
Πρβλ. 1, 1256 β20-22. Φυσικά Β, 194α 28-29: ἡ δὲ φύσις τέλος καὶ οὗ ἕνεκα. Επίσης 198β4, 198β10-11, 
199β32-33. 199 α7-8:  Ἔστιν ἄρα τὸ ἕνεκα τοῦ ἐν τοῖς φύσει γιγνοµένοις καὶ οὖσιν. Περί ουρανού 291β13-14: 
ἡ δὲ φύσις οὐδὲν ἀλόγως οὐδὲ µάτην ποιεῖ. Κατά τον  Düring (1991 A374-375, B354) η θεωρία των αιτίων που 
εκτίθεται στα Φυσικά (β.2,κεφ.3, 194β16κεξ.) είναι βασικά απλή θεµατοποίηση της φιλοσοφίας του τέλους. Βλ. Β. 
Κάλφα (1999), «Εισαγωγή» και «Ανάλυση»,  όπου, εκτός των άλλων, αναδεικνύονται τα προβλήµατα, τα κενά, οι 
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προδιαγεγραµµένος, ο οποίος έχει τεθεί εκ των προτέρων από τον Θεό, από την φύσιν και 

οτιδήποτε υπαρκτό και γιγνόµενο υπηρετεί, συµβάλλει στην πραγµατοποίηση του σκοπού, είναι 

µέσον προς επίτευξη αυτού του σκοπού. Η αριστοτελική τελεολογία οικοδοµείται πάνω στα 

θεµέλια της πλατωνικής, σηµειώνει ο Κάλφας και εξηγεί γιατί. Ο Πλάτων στρέφεται στoν θεό 

και αναπτύσσει την τελεολογία του διότι  θέλει να θεµελιώσει αντικειµενικά την ηθική και 

διακρίνει καθαρά ότι υπήρχε µια υπόρρητη συγγένεια των µηχανιστικών αντιλήψεων µε τον 

ηθικό σχετικισµό των σοφιστών. Πράγµατι σε ένα σύµπαν χωρίς κανένα σκοπό και σχεδιασµό 

δύσκολα µπορεί κανείς να αποδεχθεί απόλυτες ανθρώπινες αξίες167. Από τον Πλάτωνα ο 

Αριστοτέλης κληρονοµεί το πλαίσιο της συζήτησης: η τελεολογία αναπτύσσεται πάντοτε σε 

ευθεία αντίθεση µε τις µηχανιστικές αντιλήψεις και δέχεται ως βασικό αξίωµα ότι η φύσις είναι 

πεδίο έλλογης τάξης.   Η αριστοτελική τελεολογία διαφέρει από την πλατωνική κατά το εξής: 

ενώ η δεύτερη  προκύπτει ως αναγκαία συνέπεια της έλλογης δράσης του θεού δηµιουργού, ο 

οποίος σχεδιάζει και κατασκευάζει τον κόσµο, ή της ψυχής η οποία είναι αυτοκινούµενη 

οντότητα και είναι η αρχή πάσης κινήσεως και µεταβολής, στον Αριστοτέλη τα πράγµατα είναι 

διαφορετικά, διότι αυτός δεν δέχεται θεό δηµιουργό, γένεση και ψυχή του κόσµου, και 

θεµελιώνει την τελεολογία του στην θέση ότι η ίδια η φύσις είναι αρχή της κινήσεως και της 

µεταβολής.  

Ο During αποδίδει στην αριστοτελική τελεολογία τον ίδιο ρόλο µε την πλατωνική θεωρία 

των ιδεών: «η τελεολογία στον Αριστοτέλη παίζει τον αυτό ρόλο µε την θεωρία των ιδεών στον 

Πλάτωνα, διαπερνά και διακατέχει την φιλοσοφία του από την αρχή ως το τέλος. Το αφετηριακό 

σηµείο της είναι ένα από τα απλούστερα εµπειρικά δεδοµένα της ζωής, δηλαδή η νοµοτέλεια και 

µη αναστρεψιµότητα των φυσικών διαδικασιών του γίγνεσθαι»168. ∆ηλαδή το βασικό επιχείρηµα 

του Σταγειρίτη υπέρ της τελεολογίας στηρίζεται στην κανονικότητα, την επαναληψιµότητα και 

                                                                                                                                                                                            
αυθαιρεσίες, τα ερωτήµατα και τα αδιέξοδα της αριστοτελικής φυσικής τελεολογίας. Ο Κάλφας (1999), 63-64 και 
κυρίως 212-217, προτείνει επίσης και λύσεις όπως αυτή της επέκτασης της αριστοτελικής τελεολογίας σε όλη την 
φύση, και όχι µόνο, όπως προτείνουν άλλοι µελετητές στον χώρο των εµβίων όντων, στα οποία συµπεριλαµβάνονται 
και τα ουράνια σώµατα. Επίσης ο Ross (1991),335 γράφει: «Η τελεολογική άποψη χαρακτηρίζει ολόκληρο το 
σύστηµα σκέψης του Αριστοτέλη. Το νόηµα και ο χαρακτήρας κάθε πράγµατος στον κόσµο πρέπει να αναζητηθεί 
στον σκοπό της ύπαρξής του». Κατά τον Κάλφα το 2ο βιβλίο των Φυσικών – στο οποίο εκτίθεται η αριστοτελική 
τελεολογία – είναι κατά βάση ένα πολεµικό κείµενο στρεφόµενο κατά του µηχανιστικού υλισµού των 
Προσωκρατικών και δη του Αναξαγόρα, του Εµπεδοκλή και του ∆ηµόκριτου. Στο βιβλίο του Κάλφα (1999) οφείλει 
πολλά το κεφάλαιο ετούτο.  
167Προς επίρρωσιν της απόψεώς του ο Κάλφας ([1999], 52)  παραθέτει το χωρίο Νόµοι 10,889δ-890 α. Για την 
πλατωνική τελεολογία όπως αυτή εκτίθεται στον Τίµαιο και στο 10ο βιβλίο των Νόµων βλ. στο ίδιο βιβλίο του 
Κάλφα (σ.44-52), καθώς επίσης του ιδίου (1995), εισαγωγή.   
168 During (1991 B), 318. 
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την τάξη των φυσικών φαινοµένων169. Όπως η έννοια της φύσεως έτσι και η αριστοτελική 

τελεολογία δεν αποδεικνύεται αυστηρώς, αλλά προκύπτει επαγωγικώς από την εµπειρία170.  

Ο σκοπός για τον οποίο ο κόσµος υπάρχει είναι για τον Αριστοτέλη ο νοῦς ἤ ἡ φύσις171. 

Η φύσις είναι ο σκοπός, το τέλος172. Το τέλος δεν είναι οποιοδήποτε τέλος, αλλά αξιακώς 

ανώτερο, είναι ἀγαθὸν: «τον ρόλο του τέλους δεν τον διεκδικεί κάθε έσχατο σηµείο, αλλά µόνο 

το βέλτιστον»173. Αυτό δεν είναι µόνο αξίωµα της αριστοτελικής φυσικής τελεολογίας αλλά και 

της ηθικής και της πολιτικής174. Στα Ηθικά Νικοµάχεια η εισαγωγή της τελεολογίας γίνεται στο 

βιβλίο 1  αµέσως µετά τις πρώτες εισαγωγικές σκέψεις, και δεν θα µπορούσε βεβαίως να γίνει 

διαφορετικά σε ένα έργο που διερευνά την αρετή και την ευδαιµονία , οι οποίες αποτελούν το 

τέλος του ανθρώπου και της πόλεως. Ο άνθρωπος πέφυκε για κάποιο ἴδιον ἔργον το οποίο τον 

διαφοροποιεί από τα ζώα και αυτό είναι η  ψυχῆς ἐνέργεια κατ’ ἀρετὴν, ο δε σπουδαίος 

ενεργεί εὖ καὶ καλῶς  και κατά την ἀρίστην καὶ τελειοτάτην ἀρετὴν. Έκαστος πέφυκε για 

να πραγµατοποιήσει το έργον του αναλόγως της οικείας αρετής, η οποία ορίζει την λειτουργία 

του και την κοινωνική του θέση175. ∆ηλαδή το αριστοτελικό φύσει  φαίνεται να ισχύει και στον 

                                                           
169Φυσικά 8, 252α 11-12: οὐδέν γε ἄτακτον τῶν φύσει καὶ κατὰ φύσιν. ἡ γὰρ φύσις αἰτία πᾶσιν τάξεως. 
Περὶ οὐρανοῦ 301α 5-6: ἡ γὰρ τάξις ἡ οἰκεία τῶν αἰσθητῶν φύσις ἐστίν.       
170 Βλ. Κάλφας (1999), 24,67. Επίσης πιο πάνω υποκεφάλαιο «Φύσις».  
171 Φυσικά ΙΙ 198 α5-6: ἐπεὶ δ’ ἐστὶ τὸ αὐτόµατον καὶ ἡ τύχη αἰτία ὧν ἂν ἢ νοῦς γένοιτο αἴτιος ἢ φύσις (...) 
ὤστ’ εἰ ὅτι µάλιστα τοῦ οὐρανοῦ αἴτιον τὸ αὐτόµατον, ἀνάγκη πρότερον νοῦν αἴτιον καὶ φύσιν εἶναι καὶ 
ἄλλων πολλῶν καὶ τοῦδε τοῦ παντός. Εδώ ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική στους ατοµικούς φιλοσόφους, οι οποίοι 
κατά τη συζητήσιµη γνώµη του, θεωρούσαν αίτιο του ουρανού και του κόσµου το αὐτόµατον (την τύχη), ενώ κατ’ 
αυτόν το αίτιο είναι ο νοῦς και η φύσις. Το αίτιο εννοείται ως τελικό αίτιο, ως τέλος. Για την προβληµατική 
απόδοση της απόψεως αυτής στους ατοµικούς βλ. Κάλφας (1999), 37κεξ.  
172Φυσικά ΙΙ 199β32-33: ὅτι µὲν οὖν αἰτία ἡ φύσις, καὶ οὕτως ὡς ἕνεκα τοῦ, φανερὸν. Θα εδύνατο κάποιος να 
θεωρήσει ως τέλος τον θεό, τὸ πρῶτον κινοῦν ἀκίνητον, προς τον οποίον στρέφονται, ερώνται, όλα τα όντα όπως 
αφήνεται να εννοηθεί στα Ηθικά Ευδήµεια 8,1249β13-15: «Ο θεός δεν βασιλεύει δίνοντας εντολές, αλλά είναι αυτός 
για τον οποίο η φρόνησις διατάζει». 
173 Φυσικά ΙΙ 194 α32-33: βούλεται γὰρ οὐ  πᾶν εἶναι τὸ ἔσχατον τέλος, ἀλλὰ τὸ βέλτιστον. Eπίσης Ηθικά 
Νικοµάχεια 1,1094 α18κεξ: εἰ δή τι τέλος ἐστὶ τῶν πρακτῶν ὅ δι’ αὐτὸ βουλόµεθα, τἄλλα δὲ διὰ τοῦτο, καὶ 
µὴ πάντα δι’ ἕτερον αἱρούµεθα (πρόεισι γὰρ οὕτω γ’ εἰς ἄπειρον, ὥστ’ εἶναι κενὴν καὶ µαταίαν τὴν 
ὄρεξιν), δῆλον ὡς τοῦτ’ ἂν εἴη ταγαθὸν καὶ τὸ ἄριστον. Επίσης Πολιτικά 1,1253 α1: ἔτι τό οὗ ἕνεκα καὶ τὸ 
τέλος βέλτιστον. ἡ δ’ αὐτάρκεια καὶ τέλος καὶ βέλτιστον. 
174 R. Weil (1960), 22. Newmann (1973 I), 61-67. Kullmann (1992),34. Stalley (1995), xii. Barker (1959), 264 κεξ. 
Ferry (1999), 241. Παπαδής (2001), 19-22. Σηµειωτέον ότι ο Αριστοτέλης πίστευε ότι όχι µόνο το σύµπαν υπήρχε 
ανέκαθεν αλλά και η ανθρωπότητα (Περί ζώων γενέσεως 2,732 α1κεξ. 3, 764β28κεξ. Μετεωρολογικά 1, 352β15κεξ. 
1, 353 α14κεξ).    
175 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1097β25-1098 α20. Στον Προτρεπτικό η διατύπωση (Β17-18: «σύµφωνα µε τη φύση ο 
σκοπός µας είναι η δύναµη του νου και η εφαρµογή της είναι εκείνο που γεννηθήκαµε να εκπληρώσουµε». Β21: 
«όλα πρέπει να γίνονται για χάρη αυτής της δύναµης») θυµίζει αυτή των Πολιτικών (7,1334β15).  
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άνθρωπο, όπως ισχύει και στα άλλα όντα τα οποία έχουν ἐν ἐαυτοῖς τὴν ἀρχήν της 

κινήσεως176, αφού και ο άνθρωπος είναι αρχή των ἐσοµένων, αυτών που θα υπάρξουν και θα 

γίνουν177. Το τέλος του ατόµου είναι η ευδαιµονία,  ο νους και ο λόγος178. 

Στα Πολιτικά ακολουθείται  η τελεολογική ανάλυση και λογική, η οποία βρίσκεται στο 

βιβλίο 1 αλλά και στο βιβλίο 3. Η πόλις καθ’ αυτήν είναι φύσει (διὸ πάσα πόλις φύσει ἐστίν, 

εἴπερ καὶ αἱ πρῶται κοινωνίαι. 1,1252 b30). Η πόλις επίσης είναι φύσει πρότερον, προηγείται 

δηλαδή των ανθρώπων που την αποτελούν (τὸ γὰρ ὅλον πρότερον ἀναγκαῖον εἶναι τοῡ 

µέρους καὶ πρότερον δὴ τῆ φύσει πόλις ἢ οἰκία καὶ ἕκαστος ἡµῶν ἐστὶν)179. Ποια είναι 

αυτή η φύσις; Η φύσις είναι το τέλος ( ἡ φύσις τέλος ἐστὶν). Ποιο είναι το τέλος, ο σκοπός της 

πόλεως;  Γινοµένη µὲν [ἡ πόλις] τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν180. Η πόλις γίγνεται 

και είναι για κάποιο σκοπό, κάποιο τέλος (ἕνεκα τινὸς), και στην τάξη του γίγνεσθαι και στην 

τάξη του είναι. Η πόλις γίγνεται για να καταστήσει δυνατή την ζωή των ανθρώπων και είναι για 

να καταστήσει καλή την ζωή των ανθρώπων. Το άτοµο δεν µπορεί ούτε να ζήσει εκτός της 

πόλεως και ούτε να ζήσει καλά. Tο τέλος είναι η ευδαιµονία του ανθρώπου και όλα τα άλλα τα 

δηµιούργησε η φύσις προς εκπλήρωση αυτού του σκοπού181.    

                                                           
176Φυσικά Β, 192β 21 
177  Περί ερµηνείας 9, 19α 7-8. 
178Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1098α 3 κεξ: ἴδιον ἔργον τοῦ ἀνθρώπου...λείπεται δὴ πρακτική τις τοῦ λόγου 
ἔχοντος. τούτου δὲ τὸ µὲν ὡς εὐπειθὲς λόγῳ, τὸ δ’ ὡς ἔχον καὶ διανοούµενον. Επίσης Ηθικά  Νικοµάχεια 1, 
1098α 14: ἀνθρώπου δὲ τίθεµεν ἔργον ζωήν τινά, ταύτην  δὲ ψυχῆς ἐνέργειαν καὶ πράξεις µετὰ λόγου, 
σπουδαίου δ’ ἀνδρὸς εὖ ταῦτα καὶ καλῶς. Και Πολιτικά 7, 1334β 15: ὁ λόγος ἡµῖν καὶ ὁ νοῦς τῆς φύσεως 
τέλος  (ο λόγος και ο νους είναι ο σκοπός της δικής µας φύσεως). 
1791, 1253α 19, 25. 1,1252 β30. 
180 1, 1252β 29-30.  Η συζήτηση αυτή επαναλαµβάνεται υπό συµπυκνωµένη µορφή στο  3, 1278β 16-30 και 3, 
1280β 31-1281α 4. 3, 1280β 30-35: φανερὸν τοίνυν ὅτι ἡ πόλις οὔκ ἐστι κοινωνία τόπου καὶ τοῦ µὴ ἀδικεῖν 
σφᾶς αὐτοὺς καὶ τῆς µεταδόσεως χάριν. Ἀλλὰ ταῦτα µὲν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν, εἴπερ ἔσται πόλις, οὐ 
µὴν οὐδ’ ὑπαρχόντων τούτων ἁπάντων ἤδη πόλις, ἀλλ’ ἡ τοῦ εὖ ζῆν κοινωνία καὶ ταῖς οἰκίαις καὶ τοῖς 
γένεσι, ζωῆς τελείας χάριν καὶ αὐτάρκους. Επίσης  3, 1280β 39- 1281α 4: τέλος µὲν οὖν πόλεως τό εὖ ζῆν, 
ταῦτα δὲ τοῦ τέλους χάριν. Πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωµῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ αὐτάρκους. Τοῦτο 
δ’ ἐστίν, ὡς φαµέν, τὸ ζῆν εὐδαιµόνως καὶ καλῶς. τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν θετέον τὴν πολιτικὴν 
κοινωνίαν, ἀλλ’ οὐ τοῦ συζῆν.  
181 1, 1256 β20-22: εἰ οὖν ἡ φύσις µηθὲν µήτε ἀτελὲς ποιεῖ µήτε µάτην, ἀναγκαῖον τῶν ἀνθρώπων ἕνεκεν 
αὐτὰ πάντα πεποιηκέναι τὴν φύσιν. Για τα προβλήµατα αυτής της φράσεως και τον ανθρωποκεντρισµό που 
περιέχει βλ. Κάλφας (1999), 216.  Η αριστοτελική τελεολογία παραπέµπει στην αντίστοιχη χριστιανική, κατά την 
οποία όλα «δηµιουργήθηκαν» υπό του Θεού χάριν του ανθρώπου και αυτός ο ίδιος «δηµιουργήθηκε» για να 
λατρεύει, να  µαρτυρεί και να υµνεί την σοφία του Θεού: ὡς ἐµεγαλύνθης τά ἔργα σου Κύριε πάντα ἐν σοφίᾳ 
ἐποίησας.   
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Ο Αριστοτέλης φροντίζει να επαναλάβει πολλές φορές το τέλος της πόλεως, εκτός από το 

βιβλίο 2 και στα  βιβλία 3, 7, 8 των Πολιτικών, τα λεγόµενα ιδεαλιστικά και κανονιστικά. Στο β. 

3, για παράδειγµα, όπου συζητά το θέµα τίνος χάριν συνέστηκε πόλις182 τονίζει ότι η πόλις 

υπάρχει χάριν του εὖ ζῆν και όχι χάριν του ζην και του συζήν, δηλαδή το αληθές τέλος της 

πόλεως δεν είναι η ικανοποίηση των βασικών ανθρωπίνων αναγκών µε την ανταλλαγή και την 

αλληλοκάλυψή τους και την δηµιουργία του δικαίου για την εγγύηση του συζήν, όπως 

υποστηρίζουν οι σοφιστές (Λυκόφρων), αλλά το ζῆν εὐδαιµόνως καὶ καλῶς183. Η πόλις είναι 

λοιπόν στην τάξη του γίγνεσθαι ένα λογικό και οντολογικό πρότερον: η πραγµατική ύπαρξη της 

πόλεως προηγείται λογικώς και οντολογικώς της πραγµατικής υπάρξεως των ατόµων. Η πόλις 

είναι επίσης στην τάξη του είναι ένα λογικό και οντολογικό πρότερον, διότι πρέπει να 

εξασφαλίσει το εὖ ζῆν  των ατόµων. ∆ηλαδή η ουσία της πόλεως ορίζεται από το τέλος της, το 

οποίο είναι το εὖ ζῆν  των ατόµων. 

Η αυστηρή φύσει πορεία των όντων προς το τέλος υφίσταται παρεκκλίσεις, εν τη ρύµη 

του αριστοτελικού λόγου, όπως φαίνεται σε ένα χαρακτηριστικό και ωραιότατο χωρίο: «πρέπει 

να συµφωνηθεί από την αρχή ότι κάθε περί των πρακτών λόγος οφείλει να εξετασθεί γενικώς και 

όχι µε ακρίβεια…τα ζητήµατα τα αφορώντα τις πράξεις και τα συµφέροντα δεν έχουν τίποτε το 

στατικό, όπως ακριβώς ούτε τα ζητήµατα της υγείας»184. Ενδεικτικό επίσης είναι το χωρίο στο 

οποίο διαφαίνεται µία ρεαλιστική άποψη για τα ανθρώπινα (αριστοτελική common sense): «Οι 

άνθρωποι δεν έχουν στην πραγµατικότητα τα ιδεώδη τα οποία οµολογούν δηµοσίως. Λένε αυτά 

πού ηχούν ωραία, αλλά καθηµερινή τους επιδίωξη είναι αυτό που τους ωφελεί. ∆ιακηρύσσουν 

ότι ένας τιµηµένος θάνατος είναι προτιµότερος από µια ζωή µέσα στις ηδονές και η έντιµη 

φτώχεια είναι καλύτερη από τα ανέντιµα πλούτη. Στην πραγµατικότητα ωστόσο θέλουν το 

αντίθετο»185. Υπάρχει επίσης ένα άλλο χωρίο το οποίο υπονοµεύει την τελεολογία: «ο άνθρωπος 

από τη φύση του έχει όπλα τα οποία χρησιµοποιεί για τη φρόνηση και την αρετή, αλλά πολλές 

                                                           
182  3, 1278β 15 κεξ.  
183  3, 1280β 39 κεξ. και 3,1281α 2. και µε άλλα λόγια να ποιήσει ἀγαθοὺς καὶ δικαίους τοὺς πολίτας  
(3,1280β12). Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 1,1102 α10. και 10, 1180 α5-7 το οποίο απηχεί σχετικό χωρίο των 
πλατωνικών Νόµων (10, 890β). Πρβλ.  Κικέρων De republica IV 3,3. I 25,39. V 6,8. Ο Kullmann (1996),16-28) 
υποστηρίζει ότι στον Αριστοτέλη το κράτος (sic) δεν είναι ουσία.      
184  Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1104α 1-5: ἐκεῖνο δὲ προδιοµολογείσθω, ὅτι πᾶς ὁ περὶ τῶν πρακτῶν λόγος τύπῳ 
καὶ οὐκ ἀκριβῶς ὀφείλει λέγεσθαι, ὥσπερ καὶ κατ’ ἀρχὰς εἴποµεν ὅτι κατὰ τὴν ὕλην οἱ λόγοι 
ἀπαιτητέοι. τὰ δ’ ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συµφέροντα οὐδὲν ἐστηκὸς ἔχει, ὥσπερ οὐδὲ τὰ ὑγιεινὰ. 
185 Περί σοφιστικών ελέγχων, 172β 36. Πρβλ. Προτρεπτικός Β 103. 
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φορές τα χρησιµοποιεί για τα αντίθετα»186. Η βούληση της φύσεως είναι να κάνει ένα πράγµα 

(τέλος) αλλά δεν το µπορεί πάντα, µε συνέπεια να αναιρείται η αδήριτη αναγκαιότητα που 

χαρακτηρίζει (ή πρέπει να χαρακτηρίζει)  την τελεολογία.  

Η  τελεολογία, λοιπόν, υφίσταται ρωγµές από τον ίδιο τον Αριστοτέλη, ο οποίος εν τη 

ρύµη του λόγου του και της σκέψεώς του αναφέρει απόψεις αντίθετες µε αυτήν. Συνεπώς, βάσει 

των ρωγµών και των αντιφάσεων που διαπιστώσαµε, µπορούµε να πούµε ότι η αριστοτελική 

τελεολογία εφαρµοζόµενη στο σύµπαν, στα φυτά και στα ζώα, έχει πολλά προβλήµατα, κενά, 

ασυνέπειες, αυθαιρεσίες και ερωτηµατικά187, πράγµα που ισχύει ακόµη περισσότερο όταν 

εφαρµόζεται στον άνθρωπο και τα δηµιουργήµατά του (πόλις, νόµοι, τέχνη).      

Οι αντιφάσεις αυτές και γενικότερα τα προβλήµατα της αριστοτελικής φιλοσοφίας 

προκύπτουν από το γεγονός ότι η τελεολογία καταργεί τον χρόνο και την αλλοίωση εν χρόνω, το 

αληθές γίγνεσθαι, τη δηµιουργία και την ετερότητα. Το ενδογενές τέλος, ο εµµενής σκοπός 

σηµαίνει ότι αυτός είναι εκεί πριν από κάθε αρχή, και οτιδήποτε και να συµβεί, δεν θα επηρεάσει 

την πορεία του όντος προς αυτό το τέλος. Αφ’ ης στιγµής αυτό το τέλος υπάρχει δυνάµει, θα 

αναπτυχθεί αναγκαστικώς και νοµοτελειακώς,  θα τεθεί σε τελική µορφή (ενεργεία), η οποία 

είναι προ-καθορισµένη, προ-ορισµένη (ἐντελέχεια=ἐν τέλος ἔχον: το τέλος ενυπάρχει εντός 

                                                           
186  1, 1252α 34-35: ὁ δὲ ἄνθρωπος ὅπλα ἔχων φύεται φρονήσει καὶ ἀρετῆ, οἷς ἐπὶ ταναντίa ἐστι χρῆσθαι 
µάλιστα. Ακολουθώ εδώ την µετάφραση του Aubonnet διότι η ἀρετὴ και η φρόνησις στο αριστοτελικό ηθικό 
σύµπαν δεν δύνανται να χρησιµοποιηθούν για άσχηµες και κακές πράξεις (βλ. Σάντας [1994],95). Πρβλ. 1,1254β 
27-33: βούλεται µὲν οὖν ἡ φύσις καὶ τὰ σώµατα διαφέροντα ποιεῖν τὰ τῶν ἐλευθέρων καὶ τῶν δούλων, 
τὰ µὲν ἰσχυρὰ πρὸς τὴν ἀναγκαίαν χρῆσιν, τὰ δ’ ὀρθὰ καὶ ἄχρηστα πρὸς τὰς τοιαύτας ἐργασίας, ἀλλὰ 
χρήσιµα πρὸς τὸν πολιτικὸν βίον...συµβαίνει δὲ πολλάκις καὶ τουναντίον, τοὺς µὲν τὰ σώµατ’ ἔχειν 
ἐλευθέρων τοὺς δὲ τὰς ψυχάς. Επίσης 1,1255β 1-3: ἀξιοῦσι γάρ, ὥσπερ ἐξ ἀνθρώπου ἄνθρωπον καὶ ἐκ 
θηρίων γίνεσθαι θηρίον, οὕτω καὶ ἐξ ἀγαθῶν ἀγαθόν. ἡ δὲ φύσις βούλεται µὲν τοῦτο ποιεῖν πολλάκις, 
οὐ µέντοι δύναται.    
187 Βλ.  Κάλφας (1999), 141κεξ . Ο Κάλφας επισηµαίνει την ασυνέπεια του Αριστοτέλη διότι ένα µεγάλο µέρος των 
παραδειγµάτων και των συµπερασµάτων του για την λειτουργία της φύσεως το αντλεί από την τέχνη (και τεχνική µε 
την ευρεία έννοια), ενώ σε όλο το 2ο βιβλίο των Φυσικών η φύσις αντιπαρατίθεται στην τέχνη, και συνεπώς θα 
έπρεπε να αποφύγει την προσφυγή στην τελευταία. Μάλλον η αυθαίρετη θέση του Αριστοτέλη ότι η τέχνη 
µιµεῖται τὴν φύσιν, σκοπό έχει να αποφύγει τις δυσκολίες που συναντά προκειµένου να δικαιολογήσει την 
τελεολογία του µε παραδείγµατα από την φύσιν και για αυτό καταφεύγει στην τέχνη, όπου τα πράγµατα είναι πιο 
εύκολα ως εµφανή. Πολύ σωστά ο Κάλφας παρατηρεί ότι είναι οµολογουµένως  πάρα πολύ δύσκολο να θεµελιωθεί 
µιά καθολική κοσµική τελεολογία σε ένα σύµπαν χωρίς δηµιουργό, χωρίς πρόνοια και χωρίς ψυχή (σ.64). Βλ. 
επίσης το ενδιαφέρον  άρθρο του D. Keyt (1987), 54-79, ο οποίος ισχυρίζεται ότι από τα τέσσερα επιχειρήµατα που 
δίνει ο Αριστοτέλης για να αποδείξει ότι η πόλις είναι φύσει, ότι ο άνθρωπος είναι φύσει πολιτικὸν ζῶον  και ότι η 
πόλις είναι φύσει πρότερον των ατόµων, τουλάχιστον τα τρία αποδεικνύουν στην πραγµατικότητα το αντίθετο, 
δηλαδή ότι η πόλις είναι µια συνθήκη του πρακτικού λόγου. 
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του όντος). Ετσι η πόλις δεν θεωρείται καθ’ αυτήν και δι’ εαυτήν, αλλά ως τέλος του 

ανθρωπίνου εὖ ζῆν188. 

 Καταλήγοντας µπορούµε να πούµε ότι η αριστοτελική οντολογία, της οποίας 

κεντρική κατηγορία είναι η τελεολογία, δέχεται ότι τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα ήθη, και εν 

γένει όσα συµβαίνουν εντός της ιστορίας και της κοινωνίας, δεν οφείλονται στην ανθρώπινη 

δηµιουργικότητα (νόµω) αλλά στην γεωγραφική θέση, στο κλίµα, στις αιώνιες αρχές του 

σύµπαντος (φύσει),  είναι προ-ορισµένα, προ-καθορισµένα, προ-διαγεγραµµένα από τη φύσιν.189 

Έτσι η αριστοτελική (και η πλατωνική) σκέψη είναι διάστικτη από καταγωγικές αντιφάσεις και 

αντινοµίες, τις οποίες κληρονοµούν και οι επίγονοι. Είναι δε αντίθετη µε άλλες ελληνικές 

αντιλήψεις των Προσωκρατικών, των Σοφιστών και ιδίως µε τη δηµοκρατική αντίληψη. Επι  

πλέον µε την τελεολογία (όπως και µε την πλατωνική οντολογία) έχουµε µία συγκάλυψη της 

ανθρώπινης δηµιουργικότητας, συγκάλυψη του ανθρωπίνου ποιείν και πράττειν και του 

κοινωνικού θεσµίζειν.  

 

Είδαµε λοιπόν ότι η αρχαιοελληνική σκέψη χαρακτηρίζεται από δύο αντιτιθέµενα 

ρεύµατα, τα οποία αγνοεί ή τα συγκαλύπτει µεγάλο µέρος των ερευνητών. Τελευταίο 

παράδειγµα ο Α. Renaut, ο οποίος οµιλεί γενικώς περί πολιτικής φιλοσοφίας, την οποία ταυτίζει, 

τουλάχιστον µέχρι τον Ρουσσώ, µε την ανάπτυξη ενός µοναδικού θέµατος, των θεωριών του 

φυσικού δικαίου, µε τις οποίες και χρεώνει συλλήβδην την αρχαιοελληνική αντίληψη190. 

Παρερµηνεύοντας την αντίθεση φύσις-νόµος ο A. Renaut,, θεωρεί ότι οι σοφιστές εξήγαγαν 
                                                           
188Το χαρακτηριστικό αυτό της τελεολογίας ανιχνεύεται στο µεγαλύτερο µέρος της «κληρονοµηµένης σκέψης», 
κατά τον Καστοριάδη, απο την στιγµή που το κοινωνικο-ιστορικό πράττειν δεν θεωρείται καθ’ αυτό και δι’ εαυτό, 
αλλά ανάγεται σε ένα καλώς (ή κακώς) πράττειν, και συνεπώς δυνάµενο να εννοηθεί και να µετρηθεί σύµφωνα µε 
ιεραρχηµένες νόρµες. Οι νόρµες αυτές εξαρτώνται όλες τους από ένα υπέρτατο αγαθόν (του οποίου η παράσταση, η 
σηµασία και η συγκεκριµένη ερµηνεία ποικίλουν στην διάρκεια της ιστορίας). Ο Καστοριάδης αρνείται και 
καταγγέλλει αυτήν την τελεολογία: «αυτή η τελεολογία τίθεται εδώ σαν ηθική τελεολογία, εµµενής στο ατοµικό 
υποκείµενο, το οποίο θα αντικατασταθεί αργότερα από το πνεύµα του κόσµου (Χέγκελ) ή ολόκληρη την 
ανθρωπότητα (Μαρξ)». Τονίζει δε ότι το κοινωνικό-ιστορικό δεν έχει καµία σχέση µε καµία τελεολογία, όποια και 
αν είναι αυτή. Λέει χαρακτηριστικά ότι η Ρώµη δεν υπάρχει για κανέναν σκοπό και ούτε βέβαια για τον εαυτό της. 
Η Ρώµη υπάρχει και αυτό είναι όλο (Καστοριάδης [1977], 25-27). 
189Το ίδιο όπως  στον Πλάτωνα, αν και στον τελευταίο ο προ-καθορισµός οφείλεται στο ἀγαθὸν, στον θεό και τον 
αιώνιο και αµετάβλητο κόσµο της ουσίας, τις Ἰδέες.  Αξίζει να αναφερθεί ότι µε την επιστηµονική επανάσταση του 
17ου αιώνα το επί είκοσι και πλέον αιώνες κυρίαρχο µοντέλο στην επιστήµη, το τελεολογικό σύστηµα, 
εγκαταλείφθηκε και  επεκράτησαν βαθµιαίως οι µηχανιστικές αντιλήψεις. Η επιστηµονική µεθοδολογία των Νέων 
Χρόνων βασίσθηκε στην αντίληψη ότι η φύσις είναι νοµοτελειακώς δοµηµένη και αποτελεί ένα αιτιώδες όλον.  Η 
τελεολογική αντίληψη δεν ισχύει σήµερα ούτε στην φυσική, ούτε στην ηθική ή την πολιτική θεωρία. Όµως 
ορισµένοι σύγχρονοι προτείνουν την αναβίωση της αριστοτελικής τελεολογίας για την συγκρότηση µιας σηµερινής 
ηθικής και πολιτικής, µε χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον McIntyre (1981), κεφ. 10,11,12.     
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γενικώς από τη φύσιν ένα «φυσικό δίκαιο» και «φυσικούς νόµους» (δηλαδή «µη γραπτούς»), οι 

οποίοι αντιτίθενται στο θετικό δίκαιο και στους γραπτούς νόµους και συνεπώς οδήγησαν σε 

επίθεση κατά του νόµου και σε υποτίµηση και απαξίωσή του191. Υποστηρίζει δε ο A. Renaut, ότι 

η νοµιµοποίηση της εξουσίας στους αρχαίους επιτυγχάνεται µε την προσφυγή στην εγγενή τάξη 

της φύσεως, ήτοι σε µία αντικειµενική τάξη, και ότι η αντίληψη αυτή περί φυσικού δικαίου 

ανετράπη από τον jusnaturalisme moderne, για τoν oποίο το αληθές θεµέλιο (δίκαιο) της 

εξουσίας δεν βρίσκεται σε κάποια κοσµική ή θεϊκή τάξη, εξωτερική της ανθρώπινης 

υποκειµενικότητας, αλλά σε αυτήν την ίδια την ανθρώπινη υποκειµενικότητα, στην «ανθρώπινη 

φύση». Η αντίληψη αυτή βασίζεται τελικώς στη συµφωνία διαφορετικών υποκειµένων, η οποία 

εκφράζεται µε το κοινωνικό συµβόλαιο, όπως διατυπώθηκε από τον Rousseau192. 

Η άποψη αυτή είναι λανθασµένη, διότι αγνοεί ή παρερµηνεύει την διαµάχη φύσις-νόµος, 

η οποία διχάζει, όπως προαναφέρθηκε, από την αρχή την ελληνική σκέψη, και της οποίας 

απόηχο έχουµε στα έργα του Πλάτωνα (Πρωταγόρας, Γοργίας, Πολιτεία, Θεαίτητος) και του 

Αριστοτέλη (Ηθικά, Πολιτικά). Αγνοεί δηλαδή τα κείµενα των προσωκρατικών, ιδίως των 

σοφιστών και του ∆ηµόκριτου, του Θουκυδίδη και των ρητόρων, αλλά και των τραγικών 

ποιητών. κυρίως δε την πολιτική-κοινωνική ιστορία µε χαρακτηριστικό εκπρόσωπο την 

δηµοκρατική πολιτική πρακτική, που είναι πηγές και µήτρες πολιτικών αντιλήψεων, όπως 

επισηµαίνει ο Καστοριάδης193. Πράγµατι όλοι οι προαναφερθέντες και δη η δηµοκρατική 

πρακτική προϋπήρξαν του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, και δεν είναι υπέρµαχοι κανενός είδους 

«φυσικού δικαίου» αλλά του θετικού δικαίου, του δικαίου της πόλεως που είναι κατά σύµβασιν, 

κατά συνθήκη194.  ∆ηλαδή το συµβατικό δίκαιο δεν είναι κατάκτηση µόνο των µοντέρνων αλλά 

και των αρχαίων και δη της δηµοκρατίας. Ο δήµος είναι αυτός που θεσµίζει, όχι µε βάση κάποιο 

οντο-κοσµολογικό ή θρησκευτικό µοντέλο, αλλά µε βάση τα συµφέροντα του και την βούλησή 

του, την θέλησή του και  την δόξα του, µε βάση τις «απαιτήσεις του ανθρωπίνου λόγου» (ἔδοξε 

τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήµῳ).  

Συνεπώς η άποψη του Α. Renaut ότι η κλασική αντίληψη της πολιτικής φιλοσοφίας 

προτείνει µόνο το «οντο-κοσµολογικό» µοντέλο ενός «αντικειµενικού δικαίου»195, είναι 

                                                                                                                                                                                            
190Renaut (1999), 17 κεξ., 29-30 κεξ. Το ίδιο συµβαίνει στο Ferry-Renaut (1992), 48-49,55.  
191 (1999), 37 
192 Renaut (1999), 18. 
193 Καστοριάδης (1991β), 331 
194 Βλ. κεφάλαιο «Το δίκαιο είναι το ίσον». 
195 A. Renaut (1999), 31. 
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λανθασµένη ως µονοµερής. Ο Α. Renaut διακατέχεται από την ιδέα ότι οι µοντέρνοι ανεκάλυψαν 

την ιδέα του συµβατικού δικαίου, αποδίδοντάς τους έτσι την πρωτοτυπία και την διαφορά τους 

από τους αρχαίους. Υπάρχουν πολλές διαφορές και πρωτοτυπίες των µοντέρνων  σε σχέση µε 

τους αρχαίους, θετικές και  αρνητικές, αλλά όχι στο εν λόγω θέµα. Άλλωστε ούτε οι µοντέρνοι 

είναι απολύτως ή συλλήβδην υπέρ του συµβατικού δικαίου, όπως πολύ σωστά επισηµαίνει ο 

Havelock196.  
  

  

 

 

 

 

                                                           
196Oταν η ανθρωπότητα στους Νέους Χρόνους έβγαινε από τον Μεσαίωνα και προσπαθούσε να συγκροτήσει µία 
νέα αντίληψη για τον κόσµο και την πολιτική, απαλλαγµένη από την  κηδεµονία του θείου, ακόµα και τότε 
παρέµεινε δέσµια παγιωµένων και a priori αρχών: «Human society and the human individual remained ideally fixed  
quantities. Aspirations for personal liberty, demands for commercial freedom, and rebelllions to gain religious  and 
national independence still sought to ground themselves on conceptions of morality and society which derived man 
and society from a priori  principles, outside time and space and historical inspection. Thus the Natural Law of 
Grotius, as it heralded a dawning conception of an international commercial system which might reunite the 
scattered elements of medievalism in a new allegiance, and though it appealed to human reason at the expense of 
divine revelation, still clung to the postulate that the principles discaverable by that reason as they are inherent in 
human nature are unchallengeable and incontrovertible because human nature is a fixed quantity» (Havelock [1957], 
14-15). 
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4. Η ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ                                                                 

 

Από την δηµοκρατική έννοια της ελευθερίας απορρέει και η έννοια της δηµοκρατικής 

ισότητας197, της πολιτικής ισότητας, και σηµαίνει τη συµµετοχή όλων των πολιτών στην 

πολιτική ζωή, στη διαµόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων, τη συµµετοχή στην άσκηση της 

εξουσίας, στην πληροφόρηση όλων σε αυτό που θα αποτελούσε αντικείµενο αποφάσεως για τα 

σηµαντικά ζητήµατα της πόλεως. Η συµµετοχή αυτή ήταν πραγµατική και όχι µόνο αφηρηµένο 

δικαίωµα ή γενική διακήρυξη, ιδεώδες και ιδεολόγηµα, και πραγµατοποιείται άµεσα στην 

εκκλησία και στους άλλους θεσµούς (βουλή, Ηλιαία, αρχαί) δια της κληρώσεως. Η ισότητα είναι 

γενική πολιτική ισότητα και όχι µόνο ενώπιον του νόµου ή ισότητα ψήφου. Οποιοσδήποτε 

περιορισµός σε αυτήν τη δηµοκρατική αρχή της αριθµητικής ισότητας (κριτήρια περιουσίας, 

παιδείας, καταγωγής κ.λπ.) εκτρέπει την δηµοκρατία σε ολιγαρχία. Η ύπαρξη αυτής της ισότητας 

µαρτυρείται από πολλούς συγγραφείς µεταξύ των οποίων ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης. 

  H πλήρης πολιτική ισότητα δικαιολογείται µε την ιδέα της κατὰ φύσιν ὁµοιότητος:  

«µερικοί νοµίζουν ότι δεν είναι κατά φύσιν ένας µόνο να είναι κύριος των πολιτών, αφού η πόλις 

αποτελείται από οµοίους. γιατί οι όµοιοι φύσει πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα και την ίδια 

αξία κατά φύσιν, όπως ακριβώς είναι βλαβερό ίση ποσότητα τροφής ή τα ίδια ενδύµατα σε 

ανίσους ως προς το σώµα, έτσι συµβαίνει και µε τις τιµές. Το ίδιο κατά συνέπεια συµβαίνει και 

µε την ανισότητα µεταξύ ίσων. Οπότε δεν είναι πιο δίκαιον το άρχειν από το άρχεσθαι και 

συνεπώς η εναλλαγή στην εξουσία επιβάλλεται. αυτό όµως είναι ήδη νόµος, διότι η τάξη είναι 

νόµος»198. Όµοιοι και ίσοι  στην δηµοκρατική αντίληψη είναι αυτοί που γεννήθηκαν ελεύθεροι, 

                                                           
197  Βλ. Τουλουµάκος (1979),  138. 
1983,1287α10-23: δοκεῖ δὲ τίσιν οὐδὲ κατὰ φύσιν εἶναι τὸ κύριον ἕνα πάντων εἶναι τῶν πολιτῶν, ὅπου 
συνέστηκεν ἐξ ὁµοίων ἡ πόλις. τοῖς γὰρ ὁµοίοις φύσει τὸ αὐτὸ δίκαιον ἀναγκαῖον καὶ τὴν αὐτὴν ἀξίαν 
κατὰ φύσιν εἶναι , ὥστ’ εἴπερ καὶ τὸ ἴσην ἔχειν τοὺς ἀνίσους τροφὴν ἢ ἐσθῆτα βλαβερὸν τοῖς σώµασιν, 
οὕτως ἔχει καὶ περὶ τὰς τιµάς, ὁµοίως τοίνυν καὶ τὸ ἄνισον τοὺς ἴσους. ∆ιόπερ οὐδὲν µᾶλλον ἀρχὴν ἢ 
ἄρχεσθαι δίκαιον, καὶ τὸ ἀνὰ µέρος τοίνυν ὠσαύτως .τοῦτο δ’ ἤδη νόµος. ἡ γὰρ τάξις νόµος… Η ιδέα ότι η 
ισότητα αποτελεί τάξιν δηλαδή νόµον που στηρίζεται στη φύσιν συναντάται και στον Ευριπίδη Φοίνισσαι (535-548): 
η ισότητα που εξασφαλίζει τη φιλία δικαιολογείται µε το παράδειγµα της διαδοχικής εµφάνισης του ηλίου και της 
σελήνης, µε ίσο χρόνο στον ἐνιαύσιον κύκλον.  Πρβλ. Ευριπίδης (απόσ. από τον χαµένο Αλέξανδρο): Ἴδιον οὐδὲν 
ἔχοµεν. µὶα δὲ γονά, τὸ τ’ εὐγενὲς καὶ τὸ δυσγενὲς. Επίσης Πρωταγόρας (Πλάτων Πρωταγόρας 322 δ): καὶ 
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από γονείς ελεύθερους και ανήκουν στην ίδια πόλιν. Είναι εµφανές ότι η άποψη αυτή αποδίδεται 

από τον Αριστοτέλη στους αντιπάλους της µοναρχίας, δηλαδή στους δηµοκρατικούς, και 

συνεπώς δεν αποτελεί άποψη του ιδίου, όπως φαίνεται και στο δεύτερο τµήµα (κριτική). Οι 

απόψεις αυτές θυµίζουν τις απόψεις του ∆ηµόκριτου: «...οι κόσµοι είναι άπειροι και µάλιστα όχι 

µόνο όµοιοι αλλά και ίσοι µεταξύ τους από όλες τις απόψεις τελείως και απολύτως, έτσι που δεν 

υπάρχει ουδεµία διαφορά µεταξύ τους. Το ίδιο και οι άνθρωποι». Η ισότητα για τον Αβδηρίτη 

φιλόσοφο συνεπάγεται την αρµονία και το κάλλος199. Αυτό φαίνεται ότι ήταν ένα από τα 

επιχειρήµατα της δηµοκρατικής αντιλήψεως, ότι η ισότητα δηµιουργεί τη φιλία και την οµόνοια, 

στο πλαίσιο της αντιθέσεως προς την ολιγαρχία ή την µοναρχία.  Αυτή η ιδέα υπάρχει λ.χ. στον 

Ισοκράτη200, τον Λυσία201, τον Ευριπίδη202, τον Αλκµαίωνα203.  Απ’ ότι φαίνεται η λέξη και η 

ιδέα της ισότητας ήταν διάχυτη όπως διαπιστώνουµε στον Πλάτωνα, που αναφέρει το αρχαίο 

ρητό (παλαιὸς λόγος): ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται204.  

 Στην Αθηναϊκή δηµοκρατία υπήρχε διαρκής µέριµνα για την πραγµατοποίηση της 

ισότητας και τη διατήρησή της και διασφαλίζεται θεσµικώς µε ποικίλους τρόπους, κυρίως όµως 

µε την κλήρωσιν και την άµεση συµµετοχή. Όλοι οι πολίτες δύνανται να συµµετάσχουν στην 
                                                                                                                                                                                            
δίκην δὴ καὶ αἰδῶ οὕτω θῶ ἐν τοῖς ἀνθρώποις , ἢ ἐπὶ πάντας νείµω; Ἐπὶ πάντας, ἔφη ὁ Ζεύς, καὶ πάντες 
µετεχόντων. Οὐ γὰρ ἂν γένοιντο πόλεις, εἰ ὀλίγοι αὐτῶν µετέχειεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν).    
199DK A81(= Κικέρων, Αcademica priora II 17,55). Επίσης DK απ.102: καλὸν ἐν παντί το ἴσον. ὑπερβολὴ δὲ 
καὶ ἔλλειψις οὐ µοὶ δοκέει. Ενδιαφέρον  επίσης είναι ένα χωρίο αγνώστου πατρότητας που αναφέρει ο Θ. 
Παπαδόπουλος (1978),157: ὅσα πληµµελεῖ µὲν τῶν παρ’ ἡµῖν ἀνισότης, ὅσα δὲ τάξιν ἔχει τὴν 
προσήκουσαν ἰσότης ἀπεργάσατο, ἥτις ἐν µέν τῇ παντὸς οὐσίᾳ, κυριώτατα φάναι, κόσµος ἐστίν, ἐν δὲ 
ἄστεσι ἐννοµωτάτη καὶ πολιτειῶν ἀρίστη, δηµοκρατία. ἔν τε  σώµασιν ὑγείαν καὶ ἐν τῇ ψυχῇ 
καλοκαγαθίαν. καὶ γὰρ τὸ ἄνισον πάλαι νόσων καὶ κακῶν αἴτιον  («όσα κακά υπάρχουν οφείλονται στην 
ανισότητα, όσα δε έχουν την προσήκουσα τάξη οφείλονται στην ισότητα, η οποία στην µεν του παντός ουσία 
φαίνεται κυρίως, ότι είναι κόσµος, στις δε πόλεις η πιο έννοµη και άριστη από τις πολιτείες, η δηµοκρατία. Στα δε 
σώµατα είναι υγεία και στην ψυχή καλοκαγαθία. Η δε ανισότητα είναι αίτιο νόσων και κακών). Πρβλ. Ευριπίδης απ. 
172 (Νauck, 408): οὔτ’ εἰκὸς ἄρχειν, οὔτε χρῆν εἶναι νόµον τύραννον εἶναι. µωρία δὲ καὶ θέλειν ὡς τῶν 
ὁµοίων βούλεται κρατεῖν µόνος. Ηρόδοτος 3,142 (ο Μαιάνδριος στους αστούς της Σάµου): ἐγὼ δὲ τὰ τῷ 
πέλας ἐπιπλήσσω, αὐτὸς κατὰ δύναµιν οὐ ποιήσω. οὔτε γάρ µοι Πολυκράτης ἤρεσκε δεσπόζων ἀνδρῶν 
ὁµοίων ἐωυτῶ οὔτε ἄλλος ὅστις τοιαῦτα ποιέει. Πολυκράτης µε νῦν ἐξέπλησε µοῖραν τὴν ἐωυτοῡ, ἐγὼ 
δὲ ἐς µέσον τὴν ἀρχὴν τιθεὶς ἰσονοµίην ὑµῖν προαγορεύω.      
200 Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 69-70. Πανηγυρικός 106. 
201 Λυσίας Επιτάφιος 17-18.  
202 Ευριπίδης Φοίνισσαι 535κε. πρβλ. Πλούταρχος Σόλων 14.3: τὸ ἴσον πόλεµον οὐ ποιεῖ. Επίσης Αρχύτας , DK 
B3: στάσιν µὲν ἔπαυσεν, ὁµόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισµὸς εὑρεθείς. πλεονεξία τε γὰρ οὔκ ἐστι τούτου 
γενοµένου καὶ ἰσότας ἐστίν. Επίσης  Ηθικά  Νικοµάχεια  8,1161 α25κε. 1161 β8κε. 6,1167 β1.  
203 DK 24B4: τῆς µέν ὑγείας εἶναι συνεκτικὴν τὴν ἰσονοµίαν, ὑγροῦ, ξηροῦ, ψυχροῦ, θερµοῦ, πικροῦ, 
γλικέος καί τῶν λοιπῶν, τὴν δ’ ἐν αὐτοῖς µοναρχίαν νόσου ποιητικὴν. φθοροποιόν γάρ ἑκατέρου 
µοναρχίαν. 



 177

εκκλησία του δήµου µε ίσα δικαιώµατα λόγου και ψήφου, ίσα δικαιώµατα προτάσεων 

ψηφισµάτων και νόµων (ἰσηγορία). Η ἰσηγορία αναφέρεται πολλές φορές µόνη της ως ο 

ορισµός της δηµοκρατίας εν αντιθέσει προς την ολιγαρχία205 και σήµαινε την πραγµατική 

ισότητα του λόγου και όχι µόνο γενικώς και αορίστως την ελευθερία του λόγου των σηµερινών. 

Η ισηγορία συνοδευόταν από την παρρησία, ίδιον και αυτή της δηµοκρατίας, και σήµαινε τη 

θεσµισµένη υποχρέωση και το κατοχυρωµένο δικαίωµα των πολιτών να λένε όλη την αλήθεια, 

όχι µόνο ιδιωτικώς και ανεπισήµως αλλά στα θεσµισµένα όργανα ασκήσεως της εξουσίας και  

λήψεως των αποφάσεων206. Και αυτό γινόταν διότι η πόλις χρειάζεται την ελευθερία και την 

πλήρη διαφάνεια όλων των εκδηλώσεων και των θεσµών, κάτι που εξασφάλιζε η ἰσηγορία και η 

παρρησία, οι οποίες επέτρεπαν στο µέτρο του δυνατού την καλύτερη, πολύπλευρη και µέγιστη 

ενηµέρωση των πολιτών, αποτρέποντας έτσι τους πιθανούς κινδύνους για λανθασµένες 

αποφάσεις και χειρισµούς. ∆εν υπάρχει δηλαδή κάποιο ειδικό θεσµικό όργανο αρχόντων το 

οποίο να είναι προνοµιακώς αρµόδιο για προτάσεις στην εκκλησία ή τη βουλή. Από τη στιγµή 

που ο κήρυξ ερωτήσει τὶς ἀγορεύειν βούλεται, οποιοσδήποτε πολίτης δύναται να αγορεύσει 

(ὁ βουλόµενος οἷς ἐξεστιν ) αφού φορέσει στην κεφαλή στέφανο µυρίκης, που σηµαίνει ότι 

καλύπτεται από ασυλία και ο λόγος του είναι ιερός.  Η ἰσηγορία και η παρρησία δεν είναι 

προνόµια αλλά δικαιώµατα πολιτικά και νοµικά207. 

Η δηµοκρατική έννοια της ισότητας δεν επιτρέπει σε κανένα άτοµο και σε καµιά οµάδα 

να αποκτήσει κάποια ιδιαίτερη δύναµη και έτσι να σφετερισθεί την εξουσία του συνόλου και 

κατά συνέπεια να  φαλκιδεύσει  την ελευθερία του. Η µόνη πηγή εξουσίας είναι ο δήµος και για 

                                                                                                                                                                                            
204 Πλάτων Νόµοι 6,757 α.  
205 ∆ηµοσθένης Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας 18: «δεν είναι δυνατόν οι ολίγοι, οι οποίοι επιδιώκουν να εξουσιάζουν, 
να είναι ευνοϊκοί απέναντι στους πολλούς που έχουν προτιµήσει να ζουν µε ισηγορία». Πρβλ. Θουκυδίδης 2,37.  
Ηρόδοτος 5,78. Βλ. Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 3, 220. Αισχίνης  Κατά Τιµάρχου 173. Ψευδο-Ξενοφών  Αθηναίων 
Πολιτεία 1,10. Ostwald (1969),109.   
206 ∆ηµοσθένης Απ. 35: οὐδὲν ἂν εἴη τοῖς ἐλευθέροις µεῖζον ἀτύχηµα τοῦ στέρεσθαι παρρησίας. Στοβαίος 
Ἀνθολόγιον 59: παρρησίη ἀπὸ γνώµης ἐλευθέρας καὶ ἀληθείην ἀσπαζοµένης προέρχεται.  Ευριπίδης 
Ιππόλυτος 421-423: ἐλεύθεροι παρρησία θάλλοντες οἰκοῖεν πόλιν κλεινῶν Ἀθηνῶν. Πρβλ. Ευριπίδης Ίων 
672. Ευριπίδης Βάκχαι 668. Ευριπίδης Φοίνισσαι 392, όπου η παρρησία αναφέρεται ως δικαίωµα και ίδιον του 
ελεύθερου πολίτη και όχι του δούλου. Αριστοφάνης Θεσµοφοριάζουσαι 540-1. Πλάτων Πολιτεία 8,557 β. Aισχίνης 
Κατά Τιµάρχου 14. ∆ηµοσθένης Περί των εν Χερρονήσω. 64. ∆ηµόκριτος απ. Β226: οἰκήιον ἐλευθερίης 
παρρησία. Σοφοκλής Αντιγόνη 178-181. Αντιπρβλ. Οµηρος Ιλιάς, Α 187, Ο 167 και 183 όπου ο Αγαµέµνων θεωρεί 
ακατανόητο να έχει οποιοσδήποτε άλλος τα ίδια µε αυτόν δικαιώµατα στην οµιλία (ἴσον ἐµοὶ φάσθαι). 
207 Η παρρησία ενίοτε άγγιζε τα όρια της δια λόγου προσβολής όπως φαίνεται σε ορισµένους ρητορικούς λόγους , 
όπως λ.χ. όταν ο Αισχίνης αποκαλεί τον ∆ηµοσθένη άναδρο και κίναιδο (Κατά Τιµοκράτους 131), ή ο ∆ηµοσθένης 
τον Μειδία κατάπτυστο (Κατά Μειδίου 138).  
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αυτό τον λόγο όλα ανάγονται στον δήµο. Στη λογική αυτή εντάσσεται και η µη ύπαρξη 

ξεχωριστού ιερατείου για τις θρησκευτικές τελετές. Η θρησκευτική δραστηριότητα υπάγεται 

στην πολιτική και τα ιερατικά αξιώµατα είναι πολιτικά αξιώµατα και η ανάδειξη σε αυτά γινόταν 

µε κλήρωσιν, ήταν ανακλητά και η θητεία ήταν ενιαύσια. Η ισότητα εκφράζεται από την 

ἰσοπολιτεία, την ἰσονοµία, την ἰσηγορία, την ἰσοτιµία, την ἰσοµοιρία208 ενώ οι εκφράσεις 

και οι ενσαρκώσεις της ἰσοκτησίας, δεν είχαν τελεσφορήσει. Η ισοτιµία και η ισονοµία 

αναφέρονται σε όλα τα κοινά και µεθεκτά αγαθά ή κακά που υπάρχουν και προσφέρονται στην 

πόλιν, που αποφασίζονται από αυτήν: κοινοί στόχοι, κοινοί αγώνες, κοινές δόξες, κοινοί 

κίνδυνοι, κοινές ήττες και συµφορές209. 

Η δηµοκρατική ισότητα είναι γνωστή από τα φιλοσοφικά κείµενα του Πλάτωνα και του 

Αριστοτέλη ως αριθµητική ισότητα ή κατ’ αριθµόν (τὸ µὲν γὰρ ἀριθµῶ)210. ∆εν γενικεύθηκε η 

ισότητα αυτή, και παρέµειναν οι οικονοµικές και κοινωνικές ανισότητες (γυναίκες, δούλοι). 

Υπάρχουν βεβαίως οι ισοκρατικές (εξισωτικές) απόψεις ορισµένων σοφιστών (Πρωταγόρας, 

Ιππίας, Αντιφών, Λυκόφρων, Αλκιδάµας) και κάποιας µερίδας του δήµου, αλλά αυτές δεν 

υπήρξαν πολιτικώς λυσιτελείς211.  

Την ισότητα αυτή, η οποία βεβαίως δεν υπάρχει στα άλλα πολιτεύµατα, πολεµούσαν και 

καταστρατηγούσαν οι ολιγαρχικοί, οι οποίοι οργανώνονταν σε παράνοµες οµάδες, τις λεγόµενες 

ἐταιρεῖες212 µε σκοπό να υπονοµεύσουν το δηµοκρατικό πολίτευµα σε κατάλληλη ευκαιρία, 

ιδιαιτέρως σε δύσκολες περιόδους λαϊκής δυσαρέσκειας, όπως αποδεικνύεται από τις δύο 

ολιγαρχικές εκτροπές του 411 π.Χ. και του 404 π.Χ.  

                                                           
208 Θουκυδίδης 6,39: φύλακας µὲν ἀρίστους εἶναι χρηµάτων τοὺς πλουσίους, βουλεῦσαι δ’ ἂν βέλτιστα 
τοὺς ξυνετούς, κρίναι δ’ ἂν ἀκούσαντας ἄριστα τοὺς πολλούς, καὶ ταῦτα ὁµοίως καὶ κατὰ τὰ µέρη καὶ 
ξύµπαντα ἐν δηµοκρατίᾳ ἰσοµοιρεῖν. 
209 Θουκυδίδης 8,61: ὁ µὲν ἀγών ὁ µέλλων ὁµοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται περὶ σωτηρίας καὶ πατρίδος 
ἑκάστοις. 4,10: ἄνδρες οἱ ξυναράµενοι τοῦδε τοῦ κινδύνου. 7,75: καὶ µὴν  ἡ ἄλλη αἰκία καὶ ἡ ἰσοµοιρία 
τῶν κακῶν, ἔχουσά τινα ὅµως τὸ µετὰ  πολλῶν κούφισιν. Και 7,77 (Ο Νικίας σε οµιλία του σε δύσκολες 
στιγµές στους αθηναίους οπλίτες στις Συρακούσες): νῦν ἐν τῷ αὐτῷ κινδύνῳ τοῖς φαυλοτάτοις αἰωροῦµαι.   
210 5, 1301β 30. Η αριθµητική ισότητα , όπως αναλύεται εδώ, δεν σηµαίνει ασφαλώς µόνο την σηµερινή ισότητα στο 
εκλέγειν , όπως λέει ο Τουλουµάκος (1979), 134. Βλ. κεφάλαιο «το δίκαιο είναι το ίσον» (Μέρος ΙΙ). 
211Οι νέοι χρόνοι επεξέτειναν και γενίκευσαν την ισότητα αυτή, έστω στη θεωρία, και προσέφεραν αυτό το 
σηµαντικό στην ανθρωπότητα : ανεξαρτήτως των οποιωνδήποτε διαφορών, θρησκευτικών, φυλετικών, κοινωνικών, 
εθνικών, φύλου, παιδείας, αρετής, πλούτου, κ.λπ.- όλοι οι άνθρωποι θεωρούνται ίσοι, αξίζουν  την ίδια µεταχείριση, 
και πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα πολιτικά και ανθρώπινα. ∆ηλαδή η πολιτική καθώς και η οικονοµική 
ισότητα έχει τεθεί ως αίτηµα προς πραγµατοποίηση. Είναι σηµαντικότατη η διάφορα αυτή των µοντέρνων χρόνων 
και από την αρχαία δηµοκρατική, αλλά και από την αριστοτελική και πλατωνική, αντίληψη.  
212 Θουκυδίδης 3, 82 και 7, 54.  



 179

 

H κριτική- 

Η µετατροπή της φυσικής διαφοράς σε ανισότητα 
 

 Η βασική επιχειρηµατολογία των ολιγαρχικών ήταν ότι τα κατώτερα στρώµατα δεν είναι 

ικανά να συµµετέχουν στην διακυβέρνηση της πόλεως διότι αποτελούνται απο ανθρώπους που 

στερούνται παιδείας και αρετής, και είναι ασύνετοι και ὑβρισταὶ213, άποψη την οποία 

επαναλαµβάνουν για λογαριασµό τους οι δύο φιλόσοφοι. Ο Ισοκράτης συνδέει επίσης την 

κλήρωσιν µε την αριθµητική ισότητα, την οποία απορρίπτει µε το επιχείρηµα ότι αυτή αποδίδει 

και στους αγαθούς και στους κακούς τα ίδια.  Η δηµοκρατική ισότητα απορρίπτεται από τον 

Πλάτωνα, ο οποίος εισηγείται ένα άλλο είδος «ισότητας», την οποία ονοµάζει γεωµετρική, και 

την οποία υιοθετεί και εµπλουτίζει περαιτέρω ο µαθητής του214.  

Πράγµατι ο Αριστοτέλη, στο πλαίσιο που χάραξε ο δάσκαλος του, εξετάζει για ποιους 

πρέπει να ισχύει η ισότητα και για ποιους η ανισότητα215 και καταλήγει : «επειδή ούτε αυτοί που 

είναι ίσοι σε ένα µόνο πράγµα πρέπει να είναι ίσοι σε όλα, ούτε αυτοί που είναι άνισοι σε ένα 

πρέπει να είναι άνισοι σε όλα, όλες αυτές οι πολιτείες (ολιγαρχία, δηµοκρατία) είναι 

αναγκαστικά παρεκβάσεις»216. Σε αυτή την θέση συµπυκνώνεται ουσιαστικώς η κριτική των 

αντιπάλων της δηµοκρατίας, η οποία εκφράζεται εδώ µε πλήρη καθαρότητα και προσπαθεί να 

αναιρέσει τη βασικότατη αρχή της δηµοκρατίας, την ισότητα: η δηµοκρατία είναι άδικο 

πολίτευµα διότι ισχυρίζεται ότι είναι ίσοι άνθρωποι οι οποίοι είναι φύσει άνισοι και ως εκ τούτου 

επιτρέπει την άσκηση της εξουσίας και τη λήψη των αποφάσεων σε ανθρώπους  χωρίς παιδεία 
                                                           
213 Απόηχο αυτών των αντιλήψεων έχουµε στον Ηρόδοτο (3,81) όπου ο εκπρόσωπος της ολιγαρχίας Μεγάβυζος 
αποφαίνεται ότι δεν υπάρχει τίποτε πιο ἀσυνετώτερον και ὑβριστότερον (αλαζονικώτερο)  από τον δήµο, τον 
οποίο χαρακτηρίζει επίσης ως ἁκόλαστο, ότι δεν έχει γνώση, αφού ούτε ἐδιδάχθη οὔτε εἶδε καλὸν οὐδὲν [οὔδ’] 
οἰκήιον, και ότι εισβάλλει στα δηµόσια πράγµατα ἄνευ νοοῦ, χειµάρρῳ ποταµῷ ἴκελος. Και προτείνει ο 
Μεγάβυζος την διακυβέρνηση από τους ολίγους ἀρίστους.  
214  Πολιτεία  8,558γ. Νόµοι 6, 757 α1-5. Είναι χαρακτηριστική η ανησυχία  µε την οποία εισάγει την αναλογική  
«ισότητα» ο Πλάτων µε σκοπό να αναιρέσει την δηµοκρατική ισότητα: παλαιὸς γὰρ λόγος ἀληθὴς ὤν, ὡς 
ἰσότης φιλότητα ἀπεργάζεται, µάλα µὲν ὀρθῶς εἴρηται καὶ ἐµµελῶς. ἥτις δ’ ἐστὶ πότε ἰσότης ἡ τοῦτο 
αὐτὸ δυναµένη, διὰ τὸ µὴ σφόδρα σαφὴς εἶναι σφόδρα ἡµᾶς διαταράττει.  Για την κατ’ ἀξίαν  αναλογία  βλ. 
κεφάλαιο «Το δίκαιο είναι το ίσον». 
215 3,1282 β21: ποιῶν δ’ ἰσότης ἐστὶ καὶ ποιῶν ἀνισότης, δεῖ µὴ λανθάνειν. ἔχει γὰρ τούτ’ ἀπορίαν καὶ 
φιλοσοφίαν πολιτικὴν.   
216 3, 1283α 26-29. η συνέχεια αυτού του χωρίου είναι η άποψη του φιλοσόφου: εἴρηται µὲν οὖν καὶ πρότερον 
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και αρετή, οι οποίοι δεν έχουν την πολιτική ικανότητα και δεν δύνανται να διακρίνουν το αγαθόν 

από το κακόν. Η θέση του Σταγειρίτη για την κατανοµή της εξουσίας είναι ότι αυτή πρέπει να 

κατανέµεται αναλόγως της «αξίας» των πολιτών, αναλόγως της συµβολής τους στο ευ ζην της 

πόλεως, πράγµα που σηµαίνει ότι το µέγιστο και κύριο µέρος της εξουσίας πρέπει να ασκείται 

από την ανώτερη τάξη, επειδή αυτή υπερέχει και ως προς τον πλούτο, και ως προς την αρετή και 

την παιδεία 217.   

∆ύναται κάποιος στηριζόµενος σε  ορισµένα χωρία των Πολιτικών να συµπεράνει ότι 

κάποιες φορές ο Αριστοτέλης είναι θετικός για την δηµοκρατική ισότητα. Ένα τέτοιο χωρίο 

προέρχεται από το βιβλίο 5: διὸ δεῖ τά µὲν ἀριθµητικῆ ἰσότητι χρῆσθαι, τὰ δὲ τῆ κατ’ 

ἀξίαν218. Όµως κατ’ αρχήν στο βιβλίο 5, που ανήκει στα ρεαλιστικά βιβλία των  Πολιτικών, ο 

Αριστοτέλης δεν κάνει θεωρητική ανάλυση ούτε διακηρύξεις πολιτικής ηθικής και αρχών, δεν 

εκθέτει αρχές πολιτικής θεωρίας αλλά απλούστατα δίνει συµβουλές σωτηρίας σε όλα τα 

πολιτεύµατα, της τυραννίδος συµπεριλαµβανοµένης. Κατά δεύτερον, η εν λόγω φράση έρχεται 

στο τέλος της παραγράφου που εξετάζει τις µεταβολές της δηµοκρατίας και της ολιγαρχίας και 

δίδεται ως συµβουλή για να αποφεύγονται οι µεταβολαί της πολιτείας και οι στάσεις  εκ µέρους 

των απόρων που δεν θα συµµετέχουν στην εξουσία. Η  µεν δηµοκρατία εφαρµόζει κακώς την 

ισότητα η δε ολιγαρχία κακώς την ανισότητα, λέει ο φιλόσοφος, διότι η µεν πρώτη εφαρµόζει το 

κατ’ αριθµόν ίσον, η δε δεύτερη το κατ’ αξίαν απολύτως και για αυτόν τον λόγο έχουν και οι δύο 

προβλήµατα και συνεπώς πρέπει εκάστη να εφαρµόζει αντιστοίχως και το άλλο είδος ισότητας: « 

η απόλυτη παραδοχή του ενός από τα δύο είδη ισότητας είναι φαύλον. Και αυτό είναι φανερό 

από τα συµβαίνοντα, διότι ουδεµία από αυτές τις πολιτείες  είναι µόνιµη. Αιτία αυτού είναι ότι 

από το πρώτο και αρχικό λάθος θα προκύψει στο τέλος κάποιο κακό. Γι’ αυτό πρέπει άλλοτε να 

χρησιµοποιείται η αριθµητική και άλλοτε η κατ’ αξίαν ισότητα»219.  Η εφαρµογή του κατ’ 

αριθµόν ίσου σηµαίνει για τον Αριστοτέλη, όχι βεβαίως τη δηµοκρατική ισότητα που ίσχυε στην 

                                                                                                                                                                                            
ὅτι διαµφισβητοῦσι τρόπον τινὰ δικαίως πάντες, ἁπλῶς δ’ οὐ πάντες δικαίως. Πρβλ. 3, 1280α 9κεξ. 
217 3, 1280 α7κεξ. ∆ιαφωνούµε συνεπώς µε τον Κούτρα (1973), 73 ο οποίος ισχυρίζεται ότι «ο Πλάτων και ο 
Αριστοτέλης εισηγούνται αυστηρώς την χρήσιν της αριθµητικής ισότητος εν τη µαθηµατική αυτής εννοία κατ’ 
εξοχήν δε κατά την διανοµήν των υλικών αγαθών». 
218 5, 1302α 7-8. Βλ. Τουλουµάκος (1979), 132.  
219 5,1302 α2-8. Η συµβουλή αυτή έχει την καταγωγή της στον διδάσκαλό του, ο οποίος  στους Νόµους (6, 757 ε) 
δέχεται ότι πρέπει να εφαρµόζεται µαζί µε την κατ’ αξίαν και η αριθµητική ισότητα (δια του κλήρου) αλλά  σπανίως 
(επ’ ολιγίστοις) για τούς ίδιους λόγους: για την αποφυγή δυσαρεσκειών, στάσεων και µεταβολών. Άλλωστε ο 
Πλάτων χρησιµοποιεί την κλήρωσιν για τους βουλευτές µε ειδικη διαδικασία: αφού εκλεγούν προηγουµένως δια 
ειδικής σύνθετης ψηφοφορίας 180 βουλευτές από εκάστη των τεσσάρων εισοδηµατικών κατηγοριών (τιµηµάτων) 
και µετά µε κλήρωσιν ορίζονται οι µισοί, δηλαδή οι 360 βουλευτές, εκάστου έτους.  
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Αθήνα, αλλά αφ’ενός µεν τα κατώτερα στρώµατα να δικάζουν, να εκλέγουν και να ελέγχουν 

τους άρχοντες, αφ’ετέρου δε οι κατ’αρετήν άνδρες µόνο να εναλλάσσονται στην εξουσία. Και η 

εφαρµογή του κατ’ αξίαν ίσου σηµαίνει, για τον Αριστοτέλη πάντα, ότι οι ικανοί βέλτιστοι 

εκλέγονται µεταξύ των ανωτέρων στρωµάτων άρχοντες, ασκούν την νοµοθετική, κυβερνητική 

και εκτελεστική εξουσία και λαµβάνουν τις σηµαντικές αποφάσεις.      

Στην ίδια λογική της σωτηρίας των πολιτειών άλλωστε εντάσσονται  και οι συµβουλές 

του Αριστοτέλη προς διατήρηση των τυραννίδων, πράγµα που δεν σηµαίνει φυσικά ότι ο 

φιλόσοφος είναι  υποστηρικτής της τυραννίδος. Συνεπώς δεν πρέπει κανείς να συµπεράνει ότι 

στο εν λόγω χωρίο ο Αριστοτέλης συµφιλιώνεται µε την δηµοκρατική ισότητα, θα επρόκειτο 

περί µεγάλης ανακολουθίας και αντιφάσεως εκ µέρους του. Απλώς προσπαθεί να µειώσει την 

ισχύ  και την έκταση της δηµοκρατικής ισότητας. 

 

 Ένα  σηµείο που πρέπει να επισηµανθεί στην αριστοτελική πολιτική σκέψη είναι η 

θεωρητική µετατροπή της διαφοράς σε ανισότητα, δηλαδή της φυσικής ή κοινωνικής διαφοράς 

σε  πολιτική ανισότητα. Οι προσπάθειες του φιλοσόφου είναι να πείσει ότι η πόλις αποτελείται 

από ανοµοίους κατ’ είδη διαφέροντες, δηλαδη κατ’ αρετήν διαφέροντες, και κατά συνέπεια η 

διανοµή εξουσίας πρέπει να γίνεται αναλόγως της αρετής και της ικανότητας, νοµιµοποιώντας 

έτσι στη θεωρία την πολιτική ανισότητα. Εντός της πόλεως υπάρχουν και διαβιούν ποικίλες 

κατηγορίες ανθρώπων, στρωµάτων, τάξεων, επαγγελµάτων που χαρακτηρίζονται από διαφορές 

ποικίλων ειδών, διαφορές αρετής, παιδείας, πλούτου, καταγωγής, δυνάµεως220.  Αυτές οι 

κοινωνικές, οικονοµικές και πολιτιστικές διαφορές, όχι µόνο καθιερώνονται θεωρητικώς, 

επικυρώνονται και δικαιολογούνται, αλλά και µετατρέπονται εν τέλει από τον Αριστοτέλη σε 

πολιτικές ανισότητες. Έτσι, απλώς επειδή είναι διαφορές, ταυτίζονται µε  ανισότητες. Ανόµοιοι 

στον Αριστοτέλη µεταφράζεται σε κοινωνικώς και πολιτικώς άνισοι, όπως ακριβώς ἀνόµοιοι 

(=άνισοι και ιεραρχηµένοι) είναι ο ανήρ και η γυνή, ο δεσπότης και ο δούλος, η ψυχή και το 

σῶµα, όπως το λόγον έχον µέρος της ψυχής και η ὄρεξις221.  Η ανισότητα νοµιµοποιείται  

επειδή υπάρχει διαφορά αρετής, ικανότητας. Από το Είναι, φυσικό ή κοινωνικό, συνάγεται ένα 

                                                           
2202, 1261α 22-24: Οὐ µόνον δ’ ἐκ πλειόνων ἀνθρώπων ἐστὶν ἡ πόλις, ἀλλὰ καὶ ἐξ εἴδει διαφερόντων. οὐ 
γὰρ γίνεται πόλις ἐξ ὁµοίων. Πρβλ. 3, 1277α 5,10: Ἐτι ἐπεὶ ἐξ ἀνοµοίων ἡ πόλις …συνέστηκεν εἰδῶν 
ἀνάγκη µή µίαν εἶναι τήν τῶν πολιτῶν πάντων ἀρετὴν. 
221 3, 1277 α6-9.  
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∆έον και ένα δίκαιον. Το ποιοτικό άλµα ή µάλλον η αυθαιρεσία είναι τεραστίου µεγέθους. Οι 

διαφορετικοί κατά οιονδήποτε τρόπο (κατά τον πλούτον, την αρετήν ή την παιδείαν) 

χαρακτηρίζονται µη ίσοι, άνισοι,  εν συγκρίσει προς το πλήθος ή τον δήµο, µε σκοπό να 

νοµιµοποιηθεί η αντίληψη ότι  αυτοί είναι οι άριστοι και ικανοί για την πολιτική διακυβέρνηση 

και ως εκ τούτου θα πρέπει να λαµβάνουν  περισσότερη εξουσία από αυτούς οι  οποίοι δεν είναι 

ίδιοι µε αυτούς, δηλαδη τους πολλούς, τα κατώτερα στρώµατα.  

  Προς τούτο χρησιµοποιεί και παραδείγµατα από άλλους χώρους, εκτός εννοείται του 

φυσικού χώρου, ο οποίος του είναι ιδιαιτέρως προσφιλής. Ένα τέτοιο παράδειγµα είναι ο 

παραλληλισµός της πόλεως µε το πλοίο, και των πολιτών µε το πλήρωµα του πλοίου222. Όπως 

στο πλοίο είναι άλλη η ἀρετὴ (η ικανότητα και ο ρόλος) του κωπηλάτη ή του φρουρού και άλλη 

του κυβερνήτη, έτσι και στην πόλιν  η ικανότητα και η ἀρετὴ των πολιτών ποικίλει και συνεπώς 

ο ρόλος και το αξίωµά τους διαφέρουν. Επίσης ο φιλόσοφος παραλληλίζει τους πολίτες µε τους 

αποτελούντες τον χορόν, κορυφαίο και παραστάτη, οι οποίοι έχουν διαφορετική αρετή και γι’ 

αυτό και διαφορετικούς ρόλους στον χορό, έτσι και στους πολίτες υπάρχουν διαφορετικές 

αρετές223.  

 Η µεγάλη επιχείρηση του Αριστοτέλη για την µετατροπή της διαφοράς σε ανισότητα, 

έχει ήδη ξεκινήσει στα Ηθικά Νικοµάχεια στο 5ο βιβλίο (όπως αναλύεται στο κεφάλαιο «το 

δίκαιο είναι το ίσον»), και συνεχίζεται  στα Πολιτικά. Έχοντας ήδη προετοιµάσει το έδαφος στα 

βιβλία 1 και.2 των Πολιτικών µε την φυσιοκρατική θεωρία και την τελεολογία,  µε βασική έννοια 

την αρετή, όπως και µε τις συζητήσεις στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου 3 για τον αγαθό άνδρα 

και τον αγαθό πολίτη, για την αρετή  του αγαθού ανδρός και του αγαθού πολίτη, για τον 

αποκλεισµό των βαναύσων από την πολιτεία, µε βασική πάλι έννοια την αρετή, ο φιλόσοφος 

συµπεραίνει τελικώς: συµβαίνει δ’  εὐλόγως ἕνα µὲν γὰρ διαφέρειν κατ’ ἀρετὴν ἢ 

ὀλίγους ἐνδέχεται, πλείους δ’ ἤδη χαλεπὸν ἠκριβώσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετήν, ἀλλὰ 

µάλιστα τὴν πολεµικήν. Αὕτη γὰρ ἐν πλήθει γίγνεται224. Η ανωτέρω πρόταση δύναται να 

θεωρηθεί ως η ιδρυτική φράση της πολιτικής ανισότητας που θεµελιώνεται στην αρετή, στην 
                                                           
222 3, 1276β 20-27. 
223 3, 1277α 10-12. 
2243, 1279α 39-β 2. Ακολουθώ την εκδοχή Bernays, ενώ ο J. Aubonet (1971), 235, n. 2  συνδέει το συµβαίνει 
εὐλόγως  µε την προηγούµενη πρόταση. Αλλά  και σε αυτην την δεύτερη περίπτωση δεν αλλάζει σηµαντικά  το 
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διαφορά των ανθρώπων κατά την αρετή. Έτσι δογµατικά, χωρίς εξήγηση από την τυχαία 

διάφορα κατ’ αρετήν ο Αριστοτέλης θα συναγάγει την πολιτική ανισότητα των ανθρώπων και 

των πολιτών225. Η διάφορα µετατρέπεται πολύ φυσικά και εύλογα σε ανισότητα. και στην θέση 

αυτή στηρίζεται η πολιτική φιλοσοφία του Σταγειρίτη.  

Από αυτή την διαπίστωση συνάγεται η αριστοτελική πολιτική αντίληψη περί ασκήσεως  

της εξουσίας: εφ’ όσον ολίγοι διαφέρουν κατ’ αρετή αυτοί συνεπώς πρέπει να έχουν µεγαλύτερο 

µέρος στην εξουσία και να ασκούν την διακυβέρνηση της πόλεως. Οι επόµενες σελίδες, όπως και 

οι προηγούµενες των Πολιτικών, θα προσπαθήσουν να δικαιολογήσουν και να στηρίξουν αυτή 

την αυταρχική θέση τη βασισµένη στην ανισότητα.  

Θα επιµείνουµε σε ένα χαρακτηριστικό εδάφιο, το οποίο προέρχεται από την συζήτηση 

περί οστρακισµού: «όµως, αν υπάρχει ένας ή περισσότεροι, αλλά όχι αρκετοί για να 

συµπληρώσουν όλα τα αξιώµατα της πόλεως, που η ανωτερότητά τους στην αρετή δεν δύναται 

να συγκριθεί µε την αρετή ή την πολιτική δύναµη όλων των άλλων, είτε είναι περισσότεροι είτε 

ένας µόνο, δεν πρέπει να θεωρηθούν ως µέρος της πόλεως.  διότι θα αδικηθούν κατατασσόµενοι 

στους ίσους, αφού η αρετή και η πολιτική τους δύναµη τους καθιστά άνισους. Είναι εύλογο ένα 

τέτοιο άτοµο να είναι ως θεός ανάµεσα στους ανθρώπους. Οπότε είναι φανερό ότι  αναγκαστικά 

η νοµοθεσία αφορά τους ίσους και ως προς το γένος και ως προς την ικανότητα, ενώ εναντίον 

αυτών δεν υπάρχει νόµος. αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόµος. Και θα ήταν γελοίος αυτός που θα 

νοµοθετούσε εναντίον τους. Θα εδύναντο τότε αυτοί να δώσουν την ίδια απάντηση που, όπως 

λέει ο Αντισθένης, έδωσαν οι λέοντες στους λαγούς οι οποίοι δηµηγορούσαν διεκδικώντας να 

έχουν όλοι ισότητα» 226. 

                                                                                                                                                                                            
νόηµα µε το οποίο το χρησιµοποιώ εδώ. Η δυσκολία του χωρίου επισηµάνθηκε και από άλλους όπως ο Thurot και ο 
Susemihl. 
225Πρόκειται περί µεγάλης διαστρεβλώσεως στην ιστορία της πολιτικής σκέψεως, η οποία στιγµατίσθηκε ανεξίτηλα 
από αυτήν την καταγωγική µετάλλαξη και συνέχισε να βλέπει τη διαφορά ταυτισµένη µε την ανισότητα ως πολύ 
φυσική, παρά τις διακηρύξεις των Νέων Χρόνων, του διαφωτισµού και των τριών ευρωπαϊκών επαναστάσεων περί 
«φυσικής ισότητας» των ανθρώπων. Το πρόταγµα της νεωτερικότητας είχε ηµιτελή έκφραση και πραγµατοποίηση 
και σε αυτόν τον τοµέα ή µάλλον κυρίως σε αυτόν τον τοµέα. 
226 3,1284α 3-17: Εἰ δέ τίς ἐστιν εἷς τοσούτον διαφέρων κατ’ ἀρετῆς ὑπερβολήν, ἢ πλείους µὲν ἑνὸς µὴ 
µέντοι δυνατοὶ πλήρωµα παρασχέσθαι πόλεως, ὥστε µὴ συµβλητὴν εἶναι τὴν τῶν ἄλλων ἀρετὴν 
πάντων µηδὲ τὴν δύναµιν αὐτῶν τὴν πολιτικὴ πρὸς τὴν ἐκείνων, εἰ πλείους εἰ δ’ εἷς, τὴν ἐκείνου µόνον 
,οὐκέτι θετέον τούτους µέρος πόλεως. ἀδικήσονται γὰρ ἀξιούµενοι τῶν ἴσων, ἄνισοι τοσοῦτον κατ’ 
ἀρετὴν ὄντες καὶ τὴν  πολιτικὴν δύναµιν. ὥσπερ γὰρ θεὸν ἐν ἀνθρώποις εἱκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον. Ὅθεν 
δῆλον ὅτι καὶ τὴν νοµοθεσίαν ἀναγκαῖον εἶναι περὶ τοὺς ἴσους καὶ τῷ γένει καὶ τῇ δυνάµει, κατὰ δὲ τῶν 
τοιούτων οὔκ ἐστι νόµος. αὐτοὶ γάρ εἰσί νόµος. Καὶ γὰρ γελοῖος ἂν εἴη νοµοθετεῖν τις πειρώµενος κατ’ 
αὐτῶν. λέγοιεν γὰρ ἂν ἴσως ἅπερ Ἀντισθένης ἔφη τοὺς λέοντας δηµηγορούντων τῶν δασυπόδων καὶ τὸ 
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  Η αριστοτελική θέση είναι εµφανής και επαναλαµβάνεται εδώ εντός ενός νέου πλαισίου, 

της συζητήσεως περί οστρακισµού: αυτοί οι οποίοι διαφέρουν υπερβολικώς κατ’αρετήν είναι 

άνισοι και δεν πρέπει να εξισώνονται µε τους άλλους, διότι θα αδικηθούν εφ’ όσον η αρετή τους 

και η πολιτική τους δύναµη δεν συγκρίνεται µε των υπολοίπων. ∆ια τούτο πρέπει αυτοί να 

αντιµετωπίζονται ως ανώτεροι πολιτικώς, ως θεοί, για τους οποίους δεν πρέπει να υπάρξει  

νόµος, διότι αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόµος.  

Αυτό που πρέπει να επισηµανθεί κατ’ αρχάς είναι το χαρακτηριστικό  επιχείρηµα από τον 

κόσµο των ζώων µε το οποίο προσπαθεί να στηρίξει την θέση του ο Αριστοτέλης, µεταφέροντας 

µηχανιστικά την πραγµατικότητα αυτού του κόσµου της φύσεως, στον ανθρώπινο χώρο, 

ξεχνώντας τις διαφορές τους που ο ίδιος επεσήµανε αλλού227.  ∆ηλαδη ταυτίζει τον φυσικό 

κόσµο των ζώων µε τον ανθρώπινο, µένοντας πιστός στην φυσιοκρατική του θεωρία. Εδώ 

υποτείνεται µία θεωρία «φυσικού δικαίου»: οι λέοντες είναι φύσει πιο ισχυροί, οι βασιλείς του 

ζωικού κόσµου συνεπώς και οι κατ’ αρετήν φύσει ανώτεροι πρέπει να είναι οι βασιλείς του 

ανθρωπίνου κόσµου, πρέπει αυτοί να κυβερνούν και όχι οι πολλοί.  Εκτός της φύσεως ο 

Αριστοτέλης χρησιµοποιεί για να στηρίξει την άποψή του ως επίκουρο και τον θεό (ὥσπερ γὰρ 

θεὸν ἐν ἀνθρώποις εἱκὸς εἶναι τὸν τοιοῦτον), ο οποίος επανέρχεται πιο κάτω 

(παραπλήσιον γὰρ κάν εἰ τοῦ ∆ιὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν, µερίζοντες τὰς ἀρχάς)228. 

Εν συνεχεία διακρίνονται δύο στοιχεία:  Η µετατροπή της διαφοράς σε πολιτική 

ανισότητα, και η ανάθεση στον διαφέροντα κατ’ αρετήν, στον µονάρχη, της απόλυτης εξουσίας, 

δηλαδή  χωρίς νόµους. Όσον αφορά το δεύτερο σηµείο είναι σαφές εν προκειµένω ότι ο 

Σταγειρίτης προσπαθεί να δικαιολογήσει τον χαρισµατικό ηγέτη στο πρόσωπο του βασιλέως (του 

Αλέξανδρου;) ή στο πρόσωπο των ολίγων αρίστων (αριστοκρατία). Το ίδιο επαναλαµβάνεται 

λίγο πιο κάτω κλείνοντας την συζήτηση περί οστρακισµού: ενώ στὰς παρεκβεβηκυίας  είναι 

δίκαιο να αποβάλλεται ο ὑπερέχων κατὰ τῶν ἄλλων ἀγαθῶν, οἷον ἰσχύος καί πλούτου 

καῖ πολυφιλίας, αλλά προκειµένου για την ἀρίστη πολιτεία, το ζήτηµα αυτό έχει πολλήν 

                                                                                                                                                                                            
ἴσον ἀξιούντων πάντας ἔχειν.  Επίσης 3, 1284 β25-34. Η ίδια λογική υπάρχει και στο 7, 1325β 7-13: τοῖς γὰρ 
ὁµοίοις το καλὸν καὶ τὸ δίκαιον ἐν τῷ [ἐν] µέρει, τοῦτο γὰρ ἴσον καὶ ὅµοιον. τόδε µή ἴσον τοῖς ἴσοις καὶ τὸ 
µὴ ὅµοιον τοῖς ὁµοίοις παρά φύσιν, οὐδὲν δὲ τῶν παρὰ φύσιν καλόν. ∆ιὸ κάν ἄλλος τις ἢ κρείττων κατ’ 
ἀρετὴν καὶ κατὰ δύναµιν τὴν πρακτικήν τῶν ἀρίστων, τούτω καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ τούτω πείθεσθαι 
δίκαιον. δεῖ δ’ οὐ µόνον ἀρετὴν ἀλλὰ καὶ δύναµιν ὑπάρχειν, καθ’ ἥν ἔσται πρακτικός.    
227 Στο 1,1253α7-18. Βλ. και το κεφάλαιο «Νόµος - Φύσις». 
228 3, 1284β 31. 
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απορία: «εάν κάποιος εµφανισθεί υπερέχων κατά την αρετήν, τι πρέπει να γίνει; ∆ιότι βεβαίως 

αυτός δεν πρέπει  να αποβληθεί και να εξορισθεί, ούτε να άρχεται. Είναι σαν να απαιτούµε να 

άρχεται ο Ζευς. Το µόνο λοιπόν που αποµένει και φαίνεται φυσικό είναι η υπακοή σε αυτόν 

ασµένως , ώστε αυτοί να είναι βασιλείς αΐδιοι στις πόλεις»229.  

Ένα άλλο επιχείρηµα που επιστρατεύει πιο κάτω ο Αριστοτέλης είναι από τη λογική: ο 

υπερέχων κατ’ αρετήν από όλους τους άλλους είναι το παν, συνεπώς πρέπει αυτός να υπερέχει 

από τα µέρη, «διότι δεν είναι φυσικό το µέρος να υπερέχει του παντός, και αυτό συµβαίνει µε 

αυτόν που έχει αυτήν την υπεροχή»230.   Το σηµαντικό είναι ότι αµέσως µετά από το εδάφιο αυτό 

ο Αριστοτέλης προβαίνει στην εξέταση της βασιλείας, η οποία είναι µία από τὰς ὀρθὰς 

πολιτείας, και εξετάζει επί µακρόν τα είδη της, όπως και το πότε και σε ποιους λαούς είναι 

κατάλληλη. Εν συνεχεία συζητά το θέµα εάν πρέπει να κυβερνά ο άριστος ανήρ ή οι άριστοι 

νόµοι και ενώ συµπεραίνει ότι δεν είναι συµφέρον ούτε δίκαιον ένας να είναι κύριος, µετά ή 

άνευ νόµων, εν τούτοις αφήνει ανοικτό παράθυρο στην κυριαρχία του υπερέχοντος κατ’ αρετήν 

ανδρός, αφού φαίνεται να πιστεύει στην δυνατότητα υπάρξεως ενός τέτοιου υπερέχοντος 

ανδρός231. 

Και συνεχίζει στο ίδιο  θέµα αµέσως  πιο κάτω όπου επανέρχεται  στην  άποψή του ότι 

όταν υπάρξει κάποιο τέτοιο «ανώτερο» γένος ή άτοµο τότε θα πρέπει αυτό να γίνει βασιλεύς και 

                                                           
229 3, 1284β 28-37: ἂν τις γένηται διαφέρων κατ’ ἀρετήν, τί χρή ποιείν; Οὐ γὰρ δὴ φαῖεν ἂν δεῖν 
ἐκβάλλειν καὶ µεθιστᾶναι τὸν τοιοῦτον. Ἀλλὰ µὴν οὔδ’ ἄρχειν γὲ τοῦ τοιούτου. παραπλήσιον γὰρ κάν εἰ 
του ∆ιὸς ἄρχειν ἀξιοῖεν, µερίζοντες τὰς ἀρχάς. Λείπεται τοίνυν, ὅπερ ἔοικε πεφυκέναι, πείθεσθαι τῷ 
τοιούτῳ πάντας ἀσµένως, ὥστε βασιλέας εἶναι τούς τοιούτους ἀϊδίους ἐν ταῖς πόλεσιν. 
230 3, 1288α 26-28. 
231 3, 1288α 5-6: …εἰ µὴ τρόπον τινά. τὶς δ’ ὁ τρόπος, λεκτέον, εἴρηται δέ πως ἤδη καὶ πρότερον. Το 
πρότερον είναι το εδάφιο που σχολιάσαµε 3, 1284α 3-17. Είναι ενδιαφέρον να σηµειωθεί ότι και στο βιβλίο 7 ενώ ο 
Αριστοτέλης επαναλαµβάνει την ίδια άποψη, διαπιστώνει ότι δεν είναι εύκολο να υπάρξουν αυτοί οι κατά πολύ 
υπερέχοντες κατ’ αρετήν και συνεπώς πρέπει να συµµετέχουν στην εξουσία οι ὅµοιοι οµοίως  (7, 1332 β16-27: Εἰ 
µὲν τοίνυν εἴησαν τοσούτον διαφέροντες ἅτεροι τῶν ἄλλων ὅσον τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς ἥρωας ἡγούµεθα 
τῶν ἀνθρώπων διαφέρειν, εὐθὺς πρῶτον κατὰ τὸ σῶµα πολλὴν ἔχοντες ὑπερβολήν, εἴτα κατὰ τὴν 
ψυχὴν ,ὥστε ἀναµφισβήτητον εἶναι καὶ φανερὰν τὴν ὑπεροχὴν τοῖς ἀρχοµένοις τὴν τῶν ἀρχόντων 
,δήλον ὅτι βέλτιον ἀεὶ τοὺς αὐτοὺς τοὺς µὲν ἄρχειν τοὺς δ’ ἄρχεσθαι καθάπαξ. Ἐπεὶ δὲ τούτ’ οὐ ῥᾴδιον 
λαβεῖν οὔδ’ ἐστὶν ὥσπερ ἐν Ἰνδοῖς φησι Σκύλαξ εἶναι τοὺς βασιλέας τοσούτον διαφέροντας τῶν 
ἀρχοµένων, φανερὸν ὅτι διὰ πολλὰς αἰτίας ἀναγκαῖον πάντας ὁµοίως κοινωνεῖν τοῦ κατά µέρος ἄρχειν 
καὶ ἄρχεσθαι). Εν τούτοις  αφήνει πάντα την δυνατότητα υπάρξεως τοιούτων υπερεχόντων και την κατά συνέπειαν 
ανάθεση της εξουσίας σε αυτούς και την υπακοή των υπολοίπων  (7, 1325β 10-12: ∆ιὸ κἀν ἄλλος τις ἢ κρείττων 
κατ’ ἀρετὴν καὶ κατὰ δύναµιν τὴν πρακτικὴν τῶν ἀρίστων, τούτῳ καλὸν ἀκολουθεῖν καὶ τούτῳ 
πείθεσθαι δίκαιον).   
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απόλυτος κύριος πάντων και όλοι οι άλλοι να υπακούουν σε αυτόν232.   Σηµειωτέον ότι αυτή η 

θέση κλείνει το βιβλίο 3, ή µάλλον είναι δώδεκα γραµµές πριν το τέλος του. οι τελευταίες 

δώδεκα γραµµές επαναλαµβάνουν την άποψη του Αριστοτέλη περί ἀρίστης πολιτείας  όπως 

την έχει αναπτύξει και δικαιολογήσει καθ’ όλη την έκταση του βιβλίου 3. Ποια είναι αυτή η 

άποψη; Ότι οι άριστες πολιτείες είναι η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία» διότι σε αυτές 

υπάρχει αντιστοίχως ένας, γένος, πλήθος υπερέχον κατ’ αρετήν και συνεπώς αυτοί πρέπει και 

µπορούν να κυβερνούν την αντίστοιχη πολιτεία233. Είναι συνεπώς χαρακτηριστικό το 

συµπέρασµα του βιβλίου 3 και εκφράζει την ουσία της αριστοτελικής πολιτικής σκέψεως, η 

οποία θεµελιώνεται στην ανισότητα και σε αριστοκρατικές πεποιθήσεις234. 

        

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
232 3, 1288α 15-29. 
233 3, 1288α 32-37. Κατά τον Aubonnet (1971), 277 n.4 οι άριστες πολιτείες που εννοεί ο Αριστοτέλης είναι η 
βασιλεία και η αριστοκρατία, και ίσως έχει δίκιο διότι ο Αριστοτέλης λέει επί λέξει τα εξής: ἐπεὶ δὲ τρεῖς φαµεν 
εἶναι τὰς ὀρθὰς πολιτείας, τούτων δ’ ἀναγκαῖον ἀρίστην εἶναι τὴν ὑπὸ τῶν ἀρίστων οἰκονοµουµένην.  
Λογικώτατα λοιπόν µπορεί κανείς να συµπεράνει ότι η αρίστη πολιτεία είναι κάποια ή κάποιες από τις ορθάς και 
αυτές σύµφωνα και µε τις αµέσως προηγούµενες αναφορές θα πρέπει να είναι η βασιλεία και η αριστοκρατία.   
234 Βλ. περισσότερα στο κεφάλαιο «Το δίκαιο είναι το ίσον» και «Νόµος-Φύσις» (Μέρος ΙΙ). 
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5. ΤΟ ∆ΙΚΑΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΣΟΝ  
  

 

Η συζήτηση περί δικαίου που επιχειρώ εδώ δεν αναφέρεται τόσο στη νοµική έννοιά του 

όσο στην πολιτική σηµασία του δικαίου235, κυρίως δε στο διανεµητικόν δίκαιον, τη διανεµητική 

δικαιοσύνη, που αφορά την διανοµή αγαθών και εξουσίας και έχει σχέση µε το είδος του 

πολιτεύµατος, δηλαδή την πολιτική δικαιοσύνη, και αυτο που θα ονοµάζαµε σήµερα  κοινωνική 

δικαιοσύνη. Όσον αφορά την κοινωνικη δικαιοσύνη αναφερθήκαµε αλλού236 εδώ θα 

ασχοληθούµε µε το πολιτικό δίκαιο. Εφεξής οι όροι δίκαιο και δικαιοσύνη χρησιµοποιούνται 

ισοδυνάµως µε αυτή τη σηµασία.   

Το δίκαιον στη δηµοκρατία ορίζεται και εφαρµόζεται ως ἴσον, ως πολιτική ισότητα, 

γνωστή και ως αριθµητική ισότητα, και σηµαίνει την ουσιαστική, πραγµατική συµµετοχή όλων 

στην πολιτική ζωή, στη λήψη των αποφάσεων και στην άσκηση εξουσίας χωρίς κανέναν 

περιορισµό περιουσίας,  ιδιοκτησίας (µὴ ἀπὸ τιµήµατος) ή καταγωγής237. Το δίκαιον ως ἴσον 

συνεπάγεται ότι το ἄδικον είναι το ἄνισον, δηλαδή ο άδικος έχει περισσότερα από κάποιον 

άλλον: ὁ µὲν γὰρ ἀδικῶν πλέον ἔχει, ὁ δ’ ἀδικούµενος ἔλαττον τοῦ ἀγαθοῦ. ἐπὶ δὲ τοῦ 

κακοῦ ἀνάπαλιν238. ∆ηλαδή ο αδικών έχει περισσότερα αγαθά και ολιγότερα κακά από τον 

                                                           
235 Ὥστε ἕνα µὲν τρόπον δίκαια λέγοµεν τὰ ποιητικὰ καὶ φυλακτικὰ εὐδαιµονίας καὶ τῶν µορίων αὐτῆς 
τῇ πολιτικῇ κοινωνίᾳ  (Ηθικά Νικοµάχεια 5,1129 β17-19). Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134 26-28: δεῖ δὲ µὴ 
λανθάνειν ὅτι τὸ ζητούµενόν ἐστι καὶ τὸ ἁπλῶς δίκαιον καὶ τὸ πολιτικόν δίκαιον. τοῦτο δ’ἐστὶν ἐπὶ 
κοινωνῶν βίου πρὸς τὸ εἶναι αὐτάρκειαν, ἐλευθέρων καὶ ἴσων ἢ κατ’ἀναλογίαν ἢ κατ’ ἀριθµόν. Υπ’ αυτή 
την έννοια το νεµητικόν δίκαιον είναι δηµόσιο πολιτικό δίκαιο και όχι ιδιωτικό όπως λανθασµένα νοµίζει ο Wolff 
(1991), 132.  
236 Στα κεφάλαια  «Η δηµοκρατία» (Μέρος Ι) και «Η ατοµική ελευθερία» (Μέρος ΙΙ). 
237 Ηθικά Νικοµάχεια 5,1390α 36-37: τὸ µὲν γὰρ δίκαιον ἴσον δοκεῖ εἶναι, ἴσον δ’ ὅ,τι ἄν δόξῃ τῷ πλήθει 
τούτ’ εἶναι κύριον. Επίσης  Πολιτικά 6,1317 β3-9: «αρχή του δηµοκρατικού δικαίου είναι να είναι όλοι ίσοι – µε 
την έννοια της ισότητας κατ’ αριθµόν και όχι της κατ’ αξίαν. Από την θεµελιώδη  αυτή αρχή του  δηµοκρατικού 
δικαίου προκύπτει αναγκαστικώς το συµπέρασµα ότι κύριον είναι το πλήθος και ό,τι  νοµίσουν οι περισσότεροι, 
αυτό είναι δίκαιον και αυτό είναι ο σκοπός. διότι λέγουν, ότι έκαστος πολίτης πρέπει να συµµετέχει εξ ίσου στην 
πολιτεία. Γι’ αυτό συµβαίνει στην δηµοκρατία οι άποροι να έχουν µεγαλύτερη ισχύ από τους ευπόρους, επειδή είναι 
περισσότεροι και ισχύει ό,τι αποφασίζει η πλειοψηφία».   
238 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1131β 19-20. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1133β 31-32: τὸ µὲν [ἀδικεῖν] γὰρ πλέον 
ἔχειν τὸ δ’ [ἀδικεῖσθαι] ἔλαττόν ἐστιν. Επίσης  Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134α 1-11: καὶ ἡ µὲν δικαιοσύνη ἐστὶ 
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αδικούµενο. Αυτή η αδικία δεν  ίσχυε στην δηµοκρατία, διότι για όλους τους πολίτες υπήρχε η 

πολιτική ισότητα.  

Ένα σηµαντικό ζήτηµα λοιπόν που έθεσε και απάντησε η δηµοκρατική κοινωνία είναι το 

ποιος και πώς ορίζει την δικαιοσύνη, ποιος και πώς ορίζει τι είναι δίκαιον, και η απάντησή της 

είναι: ο δήµος, η κοινωνία, οι πολίτες σε συνέλευση, στη βουλή και στην εκκλησία. Το 

ερωτήµατα τα σχετικά µε το δίκαιον παραµένουν πάντα ανοικτά στον δηµόσιο χώρο της 

δηµοκρατικής πόλεως: τι σηµαίνει δίκαιον; Είναι πάντοτε ο νόµος δίκαιος;  Τι σηµαίνει δίκαιος 

νόµος; Τι πρέπει να διανεµηθεί και πώς; Ποια είναι τα µεριστά αγαθά; 

Το πρόβληµα αυτό αναφέρεται στο διανεµητικόν δίκαιον και αφορά τα µεριστά αγαθά, 

όλα όσα πρέπει ή µπορεί να διανεµηθούν στους πολίτες, ή µε άλλα λόγια αφορά το τι διανέµεται 

και σε ποιον (τι σε ποιον) 239. Το τι αφορά τα µεριστά αγαθά (λ.χ.  τιµές, αξιώµατα, χρήµατα, 

εξουσία, κοινωνικό πλούτο)  και το σε ποιον  τα κοινωνικά στρώµατα στα οποία τα πρώτα 

διανέµονται. Τα µεριστά αγαθά τα ορίζει η εκάστοτε κοινωνία, είτε η ολιγαρχική και η 

αριστοκρατική είτε η δηµοκρατική και δεν είναι δεδοµένα ούτε φύσει, ούτε ορθολογικώς, ούτε 

µεταφυσικώς. Τα ορίζει η κοινωνία µε δική της ευθύνη και κίνδυνο και δεν µπορεί να αποδεχθεί 

οποιαδήποτε υποτιθεµένη λύση από τη φυσική, τη µεταφυσική, τη θεολογία ή τη λογική. Το 

ζήτηµα είναι σηµαντικό, αφού «µερίζω» σηµαίνει δίνω αποκλείοντας, δίνω κάτι συγκεκριµένο 

σε κάποιον και ταυτοχρόνως αποκλείω την απόδοσή του σε κάποιον άλλον. Αυτό προϋποθέτει 

ότι υπάρχουν και αγαθά που δεν είναι µεριστά, όπως το φώς, ο αέρας, η γλώσσα, τα έθιµα, κ.λπ., 

τα οποία ο Καστοριάδης αποκαλεί µεθεκτικά (participables, κοινὰ τοῖς πᾶσι, - εν αντιθέσει 

προς τα partageables, µεριστά)240.  

Η δηµοκρατία όρισε ως µεριστά αγαθά την πολιτική εξουσία και ορισµένο µέρος  του 

πλούτου (λ.χ. µέσω των εισφορών, λειτουργιών), συνεπώς δίκαιον είναι να κυβερνούν οι πολλοί 
                                                                                                                                                                                            
καθ’ ἥν ὁ δίκαιος λέγεται πρακτικός κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου, καὶ διανεµητικος καὶ αὐτῷ πρὸς 
ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον οὐχ οὕτως ὥστε τοῦ µὲν αἱρετοῦ πλέον αὐτῷ ἔλαττον δὲ τῷ πλησίον, τοῦ 
βλαβεροῦ δ’ ἀνάπαλιν, ἀλλὰ τοῦ ἴσου τοῦ κατ’ ἀναλογίαν, ὁµοίως δὲ καὶ ἄλλῳ πρὸς ἄλλον. ἡ δ’ ἀδικία 
τουναντίον τοῦ ἀδίκου. τοῦτο δ’ ἐστὶν ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις τοῦ ὠφελίµου ἢ τοῦ βλαβεροῦ παρὰ τὸ 
ἀνάλογον. διό ὑπερβολὴ καὶ ἔλλειψις ἡ ἀδικία, ὅτι ὑπερβολῆς καὶ ἐλλείψεώς ἐστιν, ἐφ’ αὑτοῦ µὲν 
ὑπερβολῆς µὲν τοῦ ἁπλῶς ὠφελίµου, ἐλλείψεως δὲ τοῦ βλαβεροῦ.  Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134α 33-
35: τοῦτο [τὸ ἀδικεῖν] δ’ ἐστὶ τὸ πλέον αὐτῷ νέµειν τῶν ἁπλῶς ἀγαθῶν, ἔλαττον δὲ τῶν ἁπλῶς κακῶν. 
Επίσης Θουκυδίδης 1,76.2. 3,45.4.    
239  Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1130β 30-32: τῆς δὲ κατὰ µέρος δικαιοσύνης καὶ τοῦ κατ’αὐτὴν δικαίου ἓν µέν 
ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανοµαῖς τιµῶν ἢ χρηµάτων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα µεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς 
πολιτείας.   
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πραγµατικώς και όχι ο ένας ή οι ολίγοι, όπως συµβαίνει στα άλλα πολιτεύµατα, όπου η 

συµµετοχή στην πολιτική ζωή και στην άσκηση της εξουσίας γίνεται σύµφωνα µε το δίκαιον 

κατ’ ἀξίαν, δηλαδή αναλόγως της περιουσίας, του πλούτου (ολιγαρχία) ή της ευγενούς 

καταγωγής (αριστοκρατία) ή ακόµη της παιδείας και της αρετής (αριστοτελική  «πολιτεία») 241. 

Αυτό σηµαίνει ότι σε αυτά τα πολιτεύµατα η ουσιαστική εξουσία και η λήψη των σηµαντικών 

αποφάσεων ανήκει στους ολίγους πλουσίους, ευγενείς, δηλαδή τους οικονοµικώς και κοινωνικώς 

ισχυρούς. Για την δηµοκρατική αντίληψη, η έννοια αυτή της «αξιοκρατίας», η γενίκευση της 

κατ’αξίαν απονοµής της εξουσίας, είναι ταυτόσηµη µε την ολιγαρχία-αριστοκρατία. Αυτό δεν 

σηµαίνει βεβαίως ότι στην δηµοκρατία υπήρχε «αναξιοκρατία», ότι δεν λαµβανόταν υπ’ όψιν η 

αξία των ατόµων, η αρετή και η ικανότης. Αντιθέτως στα σηµαντικότατα αξιώµατα στα οποία 

απαιτείτο πείρα, γνώση και ειδικές ικανότητες, υπήρχε η ψηφοφορία για την εκλογή των 

καλύτερων και των ικανότερων (τῶν κατ’ ἀρετὴν ἀρίστων)242. Αυτό το νόηµα έχει άλλωστε 

για την αρχαιοελληνική σκέψη και πρακτική η εκλογή δια της ψηφοφορίας, δηλαδή είναι η 

εκλογή των καλυτέρων και των ικανοτέρων για ένα συγκεκριµένο έργο και όχι η εκλογή 

αντιπροσώπων µε την σηµερινή έννοια των κοινοβουλευτικών αντιπροσωπευτικών 

πολιτευµάτων, πράγµα το οποίο δηλώνει και ο Περικλής στον «Επιτάφιο» (κατὰ δὲ τὴν 

ἀξίωσιν, ὡς ἕκαστος ἐν τῷ εὐδοκιµεῖ, οὐκ ἀπὸ µέρους τό πλέον ἔς τά κοινὰ ἢ ἀπ’ 

ἀρετῆς προτιµᾶται)243. Ο αθηναϊκός δήµος επέδειξε πολιτική σύνεση και ωριµότητα - 

φρόνησιν - αφού έλαβε σηµαντικότατες αποφάσεις οι οποίες συνετέλεσαν στο οικονοµικό, 

στρατιωτικό, πολιτικό και πολιτιστικό µεγαλείο της πόλεως και επί πλέον εξέλεξε στα ανώτατα 

                                                                                                                                                                                            
240 Κ. Καστοριάδης (1991β), 339.   
241Στο θέµα αυτό επανερχόµαστε πιο κάτω στο παρόν κεφάλαιο στην κριτική.  
242 Τέτοια αξιώµατα ήταν οι 10 στρατηγοί,   οι ταµίαι, οι 10 φύλαρχοι, οι 2 ἵππαρχοι, οι 10 ταξίαρχοι, ὁ 
ἵππαρχος εἰς Λῆµνον, ὁ ταµίας τῆς Παράλου, ὁ ταµίας τῆς τοῦ Ἄµµωνος, οἱ πρέσβεις και οι 
αντιπροσωπείες, οι ἐπιµεληταί τῶν κρηνῶν, οἱ ἀρχιτέκτονες ἐπὶ τὰς ναῦς κ.ά Αλλά και από τα κληρωτά 
αξιώµατα ορισµένα ήταν µόνο από τους πεντακοσιοµεδίµνους, όπως οι 10 ελληνοταµίαι κατά τον 5ο αιώνα, οι 10 
ταµίαι της Αθηνάς, 10 ταµίαι των άλλων θεών (ΑθηναίωνΠολιτεία 47.1). 
243  Θουκυδίδης 2,37: «στην δηµοκρατία για τα δηµόσια αξιώµατα προτιµώνται εκείνοι που είναι ικανοί και έχουν 
αρετή και όχι εκείνοι που ανήκουν σε κάποια ορισµένη τάξη – οὐκ ἀπὸ µέρους». Υπάρχει και άλλη ερµηνεία του Ι. 
Κακριδή για το οὐκ ἀπὸ µέρους: «όχι µε τη σειρά», δηλαδή όχι  µε κλήρωση (για τα ερµηνευτικά προβλήµατα βλ. 
Λυπουρλής [1986], 94-102). Πρβλ. Θουκυδίδης 6, 39 την οµιλία του Συρακοσίου δηµοκράτη  Αθηναγόρα. 
Ορισµένοι ερµηνεύουν αυτή την προτίµηση της αρετής ως αριστοκρατικό χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας, πράγµα 
που µαρτυρείται και σε άλλες πηγές, όπως Ισοκράτης Παναθηναϊκός. 131,153. Βλ. επίσης Πλάτων Μενέξενος 238 γ-
239 α, αν και οι µελετητές θεωρούν το έργο αυτό του Πλάτωνα παρωδία.  Ο Περικλής τελειώνει τον επιτάφιο 
τονίζοντας την αρετή και την επιβράβευσή της (Θουκ. 46: ἆθλα γὰρ οἷς κεῖται ἀρετῆς µέγιστα, τοῖς δὲ καὶ 
ἄνδρες ἄριστοι πολιτεύουσι).      
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αξιώµατα άτοµα µε εξαιρετικές πολιτικές, στρατιωτικές και κυβερνητικές ικανότητες, δηλαδή 

άτοµα διαφέροντα κατ’ αρετήν όπως απαιτεί ο Αριστοτέλης. Τέτοια άτοµα ήταν ο Μιλτιάδης, ο 

Αριστείδης, ο Θεµιστοκλής, ο Κίµων, ο Περικλής, ο Κόνων, ο ∆ηµοσθένης, ο Λυκούργος, ο 

Εύβουλος, ο Φωκίων κ.ά. Βεβαίως αυτοί δεν εκλέγονται δια βίου, αλλά για ένα έτος στο τέλος 

του οποίου θα υποστούν τα εὔθυνα, θα δώσουν δηλαδή λόγο και λογαριασµό για την θητεία 

τους στο αξίωµα και θα υποστούν έλεγχο και κριτική (λόγον διδόναι), έχοντας όµως την 

δυνατότητα να επανεκλέγονται απεριορίστως244.  

Η δηµοκρατική επιχειρηµατολογία και πρακτική δεν απορρίπτει την αρετή αλλά την 

ενσωµατώνει στο οπλοστάσιό της, στη λειτουργία της, και της αποδίδει αξιώµατα και αρχές, 

όπως φαίνεται, εκτός από τον λόγο του Περικλή, στον ∆ηµοσθένη245 αλλά και στον θεωρητικό 

της δηµοκρατικής ισότητας Πρωταγόρα, ο οποίος οµιλεί περί πολιτικής αρετής, 

περιλαµβάνοντας σε αυτήν τη δικαιοσύνη, την εὐσέβεια, τη σωφροσύνη, την ἀνδρεία κ.ά.246 Ο 

Ισοκράτης επαινεί σαφώς τη δηµοκρατία  «η οποία αναδεικνύει τους πιο ικανούς στη 

διακυβέρνηση της πόλεως, αλλά υπό τον έλεγχο του κυρίαρχου δήµου»247.   Είναι δύσκολο να 

φαντασθεί κανείς ότι οι αρετές αυτές, αλλά και άλλες όπως η φιλία, η φρόνησις, η τέχνη, η 

ἐγκράτεια,  δεν ήταν επιδίωξη της δηµοκρατίας και µέριµνα των πολιτών.    

Άλλωστε η πολιτική ζωή της αθηναϊκής δηµοκρατίας  χαρακτηρίζεται από τον πολιτικό 

ἀγῶνα, ο οποίος είναι πολλές φορές σκληρός και ανελέητος, όπως φαίνεται στις δίκες και 

καταδίκες, εξορίες και ανακλήσεις των πολιτικών. Εντός αυτής αναπτύσσεται ο συναγωνισµός 

και ο ανταγωνισµός, η ἅµιλλα και η φιλοδοξία (φιλοτιµία)248, τα οποία συνιστούν κύριο και 

ουσιαστικό χαρακτηριστικό της αθηναϊκής δηµοκρατίας249. Ιδιαιτέρως δε κατά τον 4ο αιώνα η 

ικανότητα και η αρετή, αλλά και η προθυµία να υπηρετήσει κάποιος την πόλιν, εκτός του ότι 
                                                           
244 Ο Περικλής εξελέγη στρατηγός περίπου επί 24 έτη (Develin [1989]), ο φιλοολιγαρχικός Φωκίων  45 φορές κατά 
τον 4ο αιώνα (Sinclair [1997], 53). Η αξία και η δύναµη πειθούς του Περικλή επί του αθηναϊκού δήµου ήταν τόσο 
µεγάλη ώστε ο Θουκυδίδης (2,65) την εξέφρασε µε τον χαρακτηριστικό του τρόπο:  λόγῳ µὲν δηµοκρατία ἔργῳ 
δὲ ὑπὸ τοῦ πρώτου ἀνδρὸς ἀρχὴ. Βλ και Ισοκράτης Περί του ζεύγους, 28: Περικλέους ὃν πάντες ἂν 
ὁµολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον καὶ δικαιότατον καὶ σοφώτατον γενέσθαι τῶν πολιτῶν.    
245 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 103: «τούτο είναι ίδιον των ανθρώπων που επιδιώκουν την αρετή και δεν φθονούν 
όσους απολαµβάνουν τιµές γι’ αυτό». 
246 Πλάτων Πρωταγόρας 323α-ε. 
247 Ισοκράτης Αρεοπαγητικός  27. 
248 Βλ. D. Whitehead (1983) ο οποίος αρχίζει το κείµενο του µε τον χαρακτηριστικό τίτλο “Competitive outlay and 
community profit: φιλοτιµία in democratic Athens”, µε τα λόγια του R. MacMullen  “Φιλοτιµία: no word understood 
to its depths, goes farther to explain the Greco-Roman achievement”. Βλ.  2, 1267 β24. 2, 1271 α18. 3, 1281 α28-34. 
5,1312 α21,24. 5,1318 β22. 



 191

οδηγούν στα  ανώτερα αξιώµατα της πόλεως τα οποία είναι αιρετά, επιβραβεύονται επι πλέον 

από τον δήµο µε ατέλειες και τιµητικά ψηφίσµατα που συνοδεύονται ενίοτε και από χρυσό 

στέφανο (∆ηµοσθένης, Φανόδηµος κ.ά.)250 και τονίζονται συχνά στους δικανικούς λόγους.  Ο 

Ξενοφών µάλιστα λέει ότι η φιλοτιµία διακρίνει τους Αθηναίους από  τους άλλους Έλληνες.251       

Τέλος, όσον αφορά  τα άλλα δοµικά στοιχεία που έχουν άµεση σχέση µε τη δικαιοσύνη, 

δηλαδή την νοµοθεσία και την απόδοση της δικαιοσύνης, είναι γνωστό ότι η πρώτη είναι έργο 

της βουλής και της εκκλησίας, ενώ η δεύτερη πραγµατοποιείται από τα δικαστήρια της Ηλιαίας, 

µε δικαστές οριζοµένους δια κληρώσεως µεταξύ των πολιτών, δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις 

ενσαρκώνεται  η κυριαρχία του δήµου και η πραγµατική αριθµητική ισότητα των πολιτών.  

Το δίκαιον συνεπώς στην δηµοκρατία συνδυάζει το κατ’ ἀξίαν  δίκαιο, που εφαρµόζεται 

στα ανώτερα αξιώµατα µε ουσιαστικές εξουσίες, µε το δίκαιο κατ’ αριθµόν, δηλαδή την ισότητα, 

στην πολιτική ζωή, τις αποφάσεις και την άσκηση της εξουσίας.  

 

 Η κριτική -Το κατ’ αξίαν δίκαιον 
 

Το δηµοκρατικό δίκαιο της αριθµητικής ισότητας υφίσταται κριτική και απορρίπτεται 

από τον Πλάτωνα, διότι αυτό «αποδίδει ίσα σε ανίσους δίχως µέτρο»252. Ο ίδιος εισηγείται και 

υποστηρίζει ένα άλλο είδος δικαίου, που βασίζεται στη γεωµετρικὴ ἰσότητα, όπως την 

                                                                                                                                                                                            
249 ∆ηµοσθένης  Προς Λεπτίνην, 108 και  Περί του στεφάνου, 320.  
250 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 107.  Hansen (1989),  24. Οπως σηµειώνει ο  D. Whitehead (1983), 60: ‘‘Throughout 
the corpus of fourth-century Attic oratory, then, we find philotimia given this central position in the ideology of 
effort and reward which democratic Athens devised and expounded” και  ‘’from the mid fourth century onwards, 
philotimia became one of the cardinal civic virtues, publicly praised and rewarded sub specie aeternitatis, in 
honorific decrees’’. Η απονοµή χρυσού στεφάνου δεν παρατηρείται κατά τον 5ο αι. (περίπτωση του Σωφάνη του 
∆εκελέως που ανεφέρθη στο κεφ. «Ο δηµόσιος χώρος»), πράγµα που σηµαίνει ότι κατα τον 4ο αι. καταστρατηγείται 
η ισότητα όλων των πολιτων και υφίστανται διακρίσεις, και όπως σηµειώνει η Mossé (1995),178 τα ανώτερα 
αξιώµατα αποκτούν µεγαλύτερη σηµασία και επαγγελµατοποιούνται, µε την συνεχή µετατροπή των πολιτικών 
προβληµάτων σε «τεχνικά».  
251Ξενοφών  Αποµνηµονεύµατα 3.3,13: οὔτε εὐφωνία τοσοῦτον διαφέρουσιν Ἀθηναῖοι τῶν ἄλλων, οὔτε 
σωµάτων ρώµη, ὅσον φιλοτιµία.    
252 Πλάτων Πολιτεία, 8,558 γ: δηµοκρατία...ἡδεία πολιτεία καὶ ἄναρχος καὶ ποικίλη, ἰσότητα τινά ὁµοίως 
ἴσοις τε καὶ ἀνίσοις διανέµουσα.    Πλάτων Νόµοι 6, 757 α:  δοῦλοι γὰρ ἂν καὶ δεσπόται οὒκ ἂν πότε 
γένοιντο φίλοι, οὐδὲ ἐν ἴσαις τιµαῖς διαγορευόµενοι φαῦλοι καὶ σπουδαῖοι – τοῖς γὰρ ἀνίσοις τὰ ἴσα 
ἄνισα γίγνοιτ’ ἄν, εἰ µὴ τυγχάνοι τοῦ µέτρου – διὰ γὰρ ἀµφότερα ταῦτα στάσεων αἱ πολιτεῖαι 
πληροῦνται. 
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αποκαλεί, και τη θεωρεί ισχύουσα σε θεούς και σε ανθρώπους253. Για τον  Αθηναίο φιλόσοφο το 

δίκαιο (το οποίο είναι γενικώς της ίδιας υφής και για το άτοµο και για την πόλιν)254 συνίσταται 

στο να κάνουν οι άνθρωποι της κάθε κοινωνικής τάξεως (του κάθε γένους όπως την ονοµάζει ο 

ίδιος) µόνο την εργασία εκείνη για την οποία η φύση τους έχει δώσει την πιο µεγάλη 

επιτηδειότητα και να µην ασχολούνται µε πολλά πράγµατα και µε τις υποθέσεις των άλλων255. Η 

καταστρατήγηση αυτής της πλατωνικής δικαιϊκής αρχής, η µετάβαση από το ένα γένος στο άλλο, 

συνιστά, για τον Πλάτωνα, αδικία και µάλιστα κακουργία256. Το πλαίσιο της συζητήσεως περί 

δικαίου έχει ήδη καθορισθεί, και ο µαθητής θα το αποδραµατοποιήσει, θα το αποποινικοποιήσει, 

θα το εκλογικεύσει και  θα το εµπλουτίσει µε περισσότερα επιχειρήµατα και θα το καθιερώσει 

ως το κατ’ ἀξίαν δίκαιον257. Τὸ κατ’ἀξίαν διανεµητικὸν δίκαιον διανέµει, κατά τον 

Αριστοτέλη, σε έκαστον  αγαθά και εξουσία ανάλογα µε την αξία του, ανάλογα δηλαδή µε αυτό 

που του αξίζει258.  

                                                           
253 Πλάτων Γοργίας, 508α: ἡ ἰσότης ἡ γεωµετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις µέγα δύναται. Επίσης 
Πλάτ. Πολιτεία 8,558 γ. Νόµοι 6, 757 β-δ: τὴν δὲ ἀληθεστάτην καὶ ἀρίστην ἰσότητα οὐκέτι ῥᾴδιον παντὶ 
ἰδεῖν. ∆ιὸς γάρ κρίσις ἐστί, καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀεὶ σµικρὰ µὲν ἐπαρκεῖ, πᾶν δὲ ὅσον ἂν ἐπαρκέσῃ 
πόλεσιν ἢ καὶ ἰδιώταις, πάντ’ ἀγαθὰ ἀπεργάζεται. τῷ µὲν γὰρ µείζονι πλείω, τῷ δ’ ἑλλάτονι 
σµικρότερα νέµει, µέτρια διδοῦσα πρὸς τὴν αὐτῶν φύσιν ἑκατέρῳ, καὶ δὴ καὶ  τὰς τιµὰς µείζοσι µὲν 
πρὸς ἀρετὴν ἀεὶ µείζους, τοῖς δὲ τουναντίον ἔχουσιν ἀρετῆς τε  καὶ παιδείας τὸ πρέπον ἑκατέροις 
ἀπονέµει κατὰ λόγον. Και αµέσως µετά ταυτίζει την πολιτική µε αυτή την «κατά λόγον ισότητα». Πρβλ. 
Ξενοφών Κύρου παιδεία  ΙΙ, 2.18. Ισοκράτης Νικοκλής 14. Αρεοπαγητικός  21.     
254 Πλάτων Πολιτεία 4,441 γ: καὶ ἡµῖν ἐπιεικῶς ὁµολογεῖται τὰ αὐτὰ µὲν ἐν πόλει, τὰ αὐτὰ δ’ ἐν ἑνὸς 
ἑκάστου τῇ ψυχῇ γένη ἐνεῖναι καὶ ἴσα τὸν ἀριθµόν. Η δικαιοσύνη εξετάζεται από τον Πλάτωνα ως απόλυτο 
αγαθό (2, 358 γ:   ὡς ἀγαθὸν αὐτὸ καθ’ αὑτὸ ἐνὸν ἐν τῇ ψυχῇ. ὄχι ὡς ἀναγκαῖον ἀλλὰ ὡς ἀγαθὸν) . 
255 ἕνα ἕκαστον ἐν δέοι ἐπιτηδεύειν τῶν περὶ τὴν πόλιν, εἰς ὃ αὐτοῦ ἡ φύσις ἐπιτηδειοτάτη πεφυκυῖα 
εἴη… Καὶ µὴν ὅτι γε τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν καὶ µὴ πολυπραγµονεῖν δικαιοσύνη ἐστὶ  (Πλάτων Πολιτεία 3, 
433α). πρβλ. 3, 434α: ἡ τοῦ οἰκείου τε καὶ ἑαυτοῦ ἕξις τε καὶ πρᾶξις δικαιοσύνη ἂν ὁµολογεῖτο. Πρβλ. 435β, 
441δ, 443γ. Για αυτήν τη δικαιική αρχή (ἕκαστος ἐφ’ ὧ ἐτάχθη) ο Πλάτων χρησιµοποιεί και τη διατύπωση του 
Σιµωνίδη: τὰ ὀφειλόµενα ἑκάστῳ ἀποδιδόναι δίκαιον ἐστί (1,331 ε) και τούτ’ εἴη δίκαιον, τὸ προσῆκον 
ἑκάστῳ ἀποδιδόναι (Πλάτων Πολιτεία 1,332γ). Πρβλ. Πλάτων Νόµοι 5,744 β-γ. 9,865γ. 9,876δ. 9,878δ.  11,921β).   
256 Πολιτεία 3,434γ: Ἡ τριῶν ἄρα ὄντων γενῶν πολυπραγµοσύνη καὶ µεταβολὴ εἰς ἄλληλα µεγίστη τε 
βλάβη τῇ πόλει καὶ ὀρθότατ’ ἂν προσαγορεύοιτο µάλιστα κακουργία. 
257 Αν και ο Πλάτων χρησιµοποιεί εκφράσεις σχετικές µε την αξία, εν τούτοις αυτές δεν υπεισέρχονται ουσιαστικώς 
στον ορισµό της δικαιοσύνης (βλ. ∆ραγώνα [1994], 283) .  
258Ηθικά Νικοµάχεια 5,1131 β25-31: τὸ µὲν γὰρ διανεµητικόν δίκαιον τῶν κοινῶν ἀεί κατά τὴν ἀναλογίαν 
ἐστὶ τὴν εἰρηµένην. καὶ γὰρ ἀπὸ χρηµάτων κοινῶν ἐάν γένηται ἡ διανοµή, ἔσται κατὰ τὸν λόγον τὸν 
αὐτὸν ὅνπερ ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ εἰσενεχθέντα. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 9,1165 α31-32:  τὸ οἰκεῖον 
ἀπονέµειν  Βλ. και T. Irwin (1988),  427. Έκτοτε ο ορισµός αυτός αποτελεί το Ευαγγέλιο όλων των ολιγαρχικών 
φιλοσοφικών και πολιτικών αντιλήψεων µέχρι των ηµερών µας, θεµελιώνοντας και επικυρώνοντας όλες τις 
ολιγαρχικές πολιτικές που βασίζονται στην ανισότητα. Πρβλ.  Ψευδο-Πλάτων Όροι 411 δ-ε: δικαιοσύνη...ἕξις 
διανεµητικὴ τοῦ κατ’ἀξίαν ἑκάστῳ. Ισοκράτης, Αρεοπαγητικός 21: τῆς δὲ τὸ προσῆκον ἑκάστοις...τὴν δὲ 
κατὰ τὴν ἀξίαν ἰσότητα. (Η γεωµετρική «ισότης» είναι, κατά τον Ισοκράτη, η αληθής δικαιοσύνη Προς Νικοκλέα 
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Πέρα από τα σηµαντικά προβλήµατα που θέτει η αριστοτελική πραγµάτευση του δικαίου, 

εδώ επικεντρωνόµαστε στα σηµεία και στην κριτική  που αφορούν τη δηµοκρατία και τον τρόπο 

που η τελευταία εκδέχεται το δίκαιο.  Η έννοια της δικαιοσύνης  ως ηθική αρετή εξετάζεται από 

τον Αριστοτέλη ex professo στο βιβλίο 5 των Ηθικών Νικοµαχείων και παρεµπιπτόντως στα 

βιβλία 8, 9, όπου πραγµατεύεται τη φιλία, ενώ η πολιτική έννοια του δικαίου εξετάζεται στα  

Πολιτικά259.  Η δικαιοσύνη είναι για τον Αριστοτέλη η κατ’ εξοχήν κοινωνική αρετή, την οποία 

πρέπει να ακολουθούν όλες οι άλλες αρετές και στην οποία δικαιοσύνη βρίσκονται συλλήβδην 

όλες οι άλλες αρετές260. Η δικαιοσύνη αφορά την πόλιν και το σύνολο των πολιτών, τις σχέσεις 

µεταξύ τους (πρὸς ἕτερον, πρὸς ἄλλον), είναι πολιτικό αγαθό, είναι δε µερική περίπτωση της 

ολικής δικαιοσύνης.  

Το δίκαιον ορίζεται ως το νόµιµον καὶ τὸ ἴσον, το δε άδικον ως το παράνοµον καὶ τὸ 

ἄνισον261. Και οι δύο αυτές λέξεις (νόµιµον, ἴσον) γεννούν αµέσως τεράστια ερωτήµατα και 

προβλήµατα. Εν πρώτοις το νόµιµον δεν είναι πάντα δίκαιον, όπως ο ίδιος αναγνωρίζει: οἱ δὲ 

νόµοι ἀγορεύουσι περὶ ἁπάντων, στοχαζόµενοι ἢ τοῦ κοινοῦ συµφέροντος πᾶσιν ἢ τοῖς 

ἀρίστοις ἢ τοῖς κυρίοις κατ’ἀρετὴν ἢ κατ’ ἄλλον τινὰ τρόπον262. ∆ηλαδή είναι εµφανές 

ότι το νόµιµο δεν ταυτίζεται µε το συµφέρον όλων ή τουλάχιστον µε το συµφέρον των πολλών, 

                                                                                                                                                                                            
14). Ψευδο-Αριστοτοτέλης Περί αρετών και κακιών 1250 α12-13: δικαιοσύνη ἀρετὴ ψυχῆς διανεµητικὴ τοῦ 
κατ’ ἀξίαν. Stoicorum Veterum Fragmenta III 262 (=Στοβαίος Ανθολ. ΙΙ 7p 59,8 W): δικαιοσύνην δὲ ἐπιστήµην 
ἀπονεµητικὴν τῆς ἀξίας ἑκάστῳ. 267: δικαιοσύνη δὲ  ἕξις ἀπονεµητικῆς τοῦ κατ’ἀξίαν ἑκάστῳ. Πολύβιος 
6, 6, 10: διανεµητικόν… τοῦ κατ΄ἀξίαν ἑκάστοις. Η αρχή αυτή του διανεµητικού δικαίου υιοθετήθηκε και από 
το ρωµαϊκό δίκαιο µε το γνωστό suum quique tribuere (D. 1,1,10=Inst. 1,1,3. διανοµή στον καθέναν αυτού που του 
αντιστοιχεί). πρβλ. Κικέρωνα, De finibus 5, 23: animi affectio suum cuique tribuens. Και Βασιλικά 2,1,10: ἑκάστῳ 
τὸ ἴδιον ἀπονέµειν.   Παραδόξως ο Κ. ∆εσποτόπουλος (1980), 100  γράφει ότι το «διανεµητικο δίκαιο είναι το 
δίκαιο που βασικά διέπει και θα διέπει οιαδήποτε σοσιαλιστική είτε κοµµουνιστική κοινωνία...αντίθετα , η κοινωνία 
µε οικονοµία της αγοράς, όπου δηλαδή κύριος θεσµός είναι η ιδιοκτησία ή και η σύµβαση, διέπεται από το 
διορθωτικόν δίκαιον ...». 
259 3, 1282 β14-1284 α4. 4, 1295 α25-1297 α13. 5, 1301 α25-1302 α8. Για µιά γενική ανάπτυξη της αριστοτελικής 
έννοιας της δικαιοσύνης βλ. Κουλουµπαρίτσης (1985). 
260 3, 1283α 38-40: κοινωνικὴν γὰρ ἀρετὴν εἶναι φαµέν τὴν δικαιοσύνην, ἥ πάσας ἀναγκαῖον ἀκολουθεῖν 
τὰς ἄλλας.  Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1129β 26-30: αὕτη µὲν οὖν ἡ δικαιοσύνη ἀρετὴ µέν ἐστι τελεία, ἀλλ’ οὐχ 
ἁπλῶς ἀλλὰ πρὸς ἕτερον . καὶ διὰ τοῦτο πολλάκις κρατίστη τῶν ἀρετῶν εἶναι δοκεῖ ἡ δικαιοσύνη, καὶ 
οὔθ’ ἕσπερος οὔθ’ ἑῷος οὕτω θαυµαστός. καὶ παροιµιαζόµενοί φαµεν “ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ’ 
ἀρετή ἔνι’’. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094β 14-15: τὰ καλὰ καὶ τὰ δίκαια περὶ ὧν ἡ πολιτικὴ σκοπεῖται.  
261  Ηθικά Νικοµάχεια 5,1129α34. 5,1130 β8-10. και Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1129 β12: ἐπεὶ δ’ὁ παράνοµος ἄδικος 
ἦν ὁ δὲ νόµιµος δίκαιος, δῆλον ὅτι πάντα τὰ νόµιµά ἐστί πως δίκαια. τά τε γὰρ ὡρισµένα ὑπὸ τῆς 
νοµοθετικῆς νόµιµά ἐστι, καὶ ἕκαστον τούτων δίκαιον εἶναί φαµεν. Πρβλ.   3, 1282β 18: δοκεῖ δὲ πᾶσιν 
ἴσον τι τὸ δίκαιον. Και  5, 1301α 26-27. 
262 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1129 β15.  
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της πλειονότητας. Και αφού το κοινό συµφέρον είναι δίκαιον263 άρα το νόµιµο δεν ταυτίζεται µε 

το δίκαιον. Ένα άλλο αντεπιχείρηµα για το τελευταίο, από τον ίδιο τον Αριστοτέλη,  είναι το 

εξής: εάν οι πένητες, που είναι πλειοψηφία σε µια δηµοκρατία, νοµοθετήσουν κατά των 

πλουσίων οι οποίοι είναι µειοψηφία, οι νόµοι αυτοί δεν είναι δίκαιοι, επειδή στηρίζονται στην 

βία, όπως και οι πράξεις ενός τυράννου δεν είναι δίκαιες, επειδή επίσης στηρίζονται στην βία264.  

Το ἴσον επίσης δηµιουργεί προβλήµατα κατά τη χρήση του από τον Αριστοτέλη στον 

ορισµό του δικαίου, αφού ορίζεται διττώς: Ἐστὶ δὲ διττόν τό ἴσον, τὸ µὲν γὰρ ἀριθµῶ τό δὲ 

κατ’ ἀξίαν ἐστίν—λέγω δὲ ἀριθµῶ µὲν τὸ πλήθει ἢ µεγέθει ταυτὸ καὶ ἴσον, κατ’ ἀξίαν 

δὲ τὸ τῷ λόγῳ265. Σε αντίθεση µε το δηµοκρατικό αριθµητικό ἴσον, το οποίο και απορρίπτει,  ο 

Αριστοτέλης προτιµά τὸ κατ’ ἀξίαν ἴσον, το οποίο είναι ουσιαστικώς  άνισο. Mάλιστα 

χρησιµοποιεί και τον όρο γεωµετρικὴ ἀναλογία, που είναι όρος του ένθερµου θιασώτη της 

γεωµετρίας Πλάτωνα266, και στα Ηθικά Νικοµάχεια προβαίνει στην µαθηµατική ανάλυσή της, 

επιδιώκοντας µε αυτόν τον τρόπο να τη στηρίξει επιστηµονικώς267. 

Ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική στη δηµοκρατική αντίληψη  του δικαίου διότι, όπως λέει, 

αυτή η αντίληψη είναι µερική και δεν αποτελεί την πραγµατική έννοια του δικαίου (τό κυρίως 

δίκαιον)268. Απορρίπτει τη γενίκευσή της διότι εφαρµόζεται σε όλους, ανεξαρτήτως ικανοτήτων 

και αρετής: κακώς, λέει, γενικεύεται η ισότητα στη δηµοκρατία επειδή κακώς θεωρούν ότι είναι 
                                                           
263 Βλ. πιο κάτω.  
264 3,1281α17-24: ἂν οἱ πένητες διὰ τὸ πλείους εἶναι διανέµωνται τὰ τῶν πλουσίων, τούτ’ ἄδικόν ἐστιν; 
Ἔδοξε γὰρ νὴ ∆ία τῷ κυρίῳ δικαίως.Τὴν οὖν ἀδικίαν τι χρή λέγειν τὴν ἐσχάτην; Πάλιν τε πάντων 
ληφθέντων, οἱ πλείους τὰ τῶν ἐλαττόνων ἂν διανέµωνται, φανερὸν ὅτι διαφθείρουσι τὴν πόλιν. Ἀλλὰ 
µὴν οὐχ ἢ γ’ἀρετὴ φθείρει τὸ ἔχον αὐτήν, οὐδὲ τὸ δίκαιον πόλεως φθαρτικόν. ὥστε δῆλον ὅτι καὶ τὸν 
νόµον τοῦτον οὒχ οἷον τ’ εἶναι δίκαιον. Ἐτι δὲ καὶ τὰς πράξεις ὅσας ὁ τύραννος ἔπραξεν ἀναγκαῖον εἶναι 
πάσας δικαίας. βιάζεται γὰρ ὤν κρείττων, ὥσπερ καὶ τὸ πλῆθος τοὺς πλουσίους. (∆εν δικαιολογεί όµως ο 
Αριστοτέλης γιατί οι πράξεις της δηµοκρατικής πλειοψηφίας στηρίζονται στην βία, ούτε γιατί αυτές ταυτίζονται µε 
τις πράξεις του τυράννου. Η ταύτιση είναι αυθαίρετη και γίνεται έτσι λήψη του ζητουµένου). 
265 5, 1301β 29-31. Ο χωρισµός του δικαίου και του ίσου σε δύο είδη, ἀριθµητικὸν καὶ γεωµετρικὸν, υπάρχει 
ήδη στα Ηθικά Νικοµάχεια, 5, 1106 α26-27. 1131 α29-β24. 1131 β27-32. 1132 α1-β9. 1134 α27-28.  
266 Πλάτων Γοργίας 508 α. Ηθικά Νικοµάχεια 5,1131 β12. Αλλού ο Σταγειρίτης χρησιµοποιεί τον όρο καθ’ 
ὑπεροχὴν (3,1288 α20-23: πάντη γὰρ καθ’ ὑπεροχὴν ἀξιοῦσιν, ἀλλ’ ὑπεροχὴν οὐ τὴν αὐτὴν. 
267 Ηθικά Νικοµάχεια 5,1131 α29-β15. Για τα µαθηµατικά προβλήµατα τα σχετικά µε την  αριστοτελική ανάλυση 
της γεωµετρικής αναλογίας, βλ. Καρασµάνης (1989).    
268 3,1280α9-10: πάντες γὰρ ἅπτονται δικαίου τινός, ἀλλὰ µέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ λέγουσιν οὐ πᾶν 
τὸ κυρίως δίκαιον. Πρβλ. 3,1281α8-10: ὅτι µὲν οὖν πάντες οἱ περὶ τῶν πολιτειῶν ἀµφισβητοῦντες µέρος 
τι τοῦ δικαίου λέγουσιν, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρηµένων. Αυτό άλλωστε είναι το συµπέρασµα του κεφαλαίου 9 
βιβλίο 3 στο οποίο εξετάζει τις διεκδικήσεις των ολιγαρχικών και των δηµοκρατικών για την εξουσία. Επίσης 5, 
1301α 28-35. και Ηθικά Νικοµάχεια 5,1131 α22-24: εἰ γὰρ µὴ ἴσοι οὒκ ἴσα ἔξουσιν, ἀλλ’ ἐντεῦθεν αἱ µάχαι 
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όλοι ίσοι σε όλα, όντες ίσοι σε ένα πράγµα (στην ελευθερία). Για τον Σταγειρίτη δεν είναι 

δεδοµένο και λυµένο το πρόβληµα της  ισότητας: ποιῶν δ’ ἰσότης ἐστὶ καὶ ποιῶν ἀνισότης, 

δεῖ µὴ λανθάνειν. ἔχει γὰρ τούτ’ ἀπορίαν καὶ φιλοσοφίαν πολιτικὴν269. ∆ηλαδή ο 

φιλόσοφος επανεξετάζει το θέµα της ισότητας και καταλήγει ότι το σηµαντικό είναι σε ποιους 

(οἷς)270 εφαρµόζεται η ισότητα, και κατά την γνώµη του πρέπει να εφαρµόζεται στους ίσους και 

όχι σε άνισους. Αυτό  δε είναι το κατ’ ἀξίαν δίκαιον271, που είναι και το απόλυτο δίκαιο  

(ἁπλῶς δίκαιον),272 διότι εφαρµόζει την ισότητα µεταξύ ίσων και την ανισότητα µεταξύ 

ανίσων, αφού απονέµει στον καθένα αναλόγως της αξίας του.  Συνεπώς κατά τον Σταγειρίτη η 

δηµοκρατία δεν είναι πολιτεία στην οποία ισχύει το δίκαιον, είναι άδικη πολιτεία, διότι διανέµει 

τις αρχές, την εξουσία, αδιακρίτως σε όλους, ίσους και ανίσους, µε συνέπεια να ανέρχονται οι 

«ανάξιοι», οι µη έχοντες αρετή, και να κυβερνούν τους  άξιους και τους έχοντες αρετή.    

Η µοµφή αυτή του Αριστοτέλη – ότι στη δηµοκρατία η εξουσία δεν απονέµεται 

αναλόγως της αρετής – είναι άδικη, όπως εδείχθη προηγουµένως στο πρώτο τµήµα, 

χρησιµοποιείται δε συνειδητά µε ιδεολογικό τρόπο και συγκαλύπτει αυτή την ουσιαστική πλευρά 

της δηµοκρατίας και της δηµοκρατικής πολιτικής, κάτι που είναι εµφανές και στο σηµείο όπου 

αποδίδει στη δηµοκρατία µόνο το δίκαιον κατ’ ἀριθµὸν και όχι το κατ’ ἀξίαν273. Η 

δηµοκρατία δεν αποκλείει το αναλογικό δίκαιο, πράγµα το οποίο αναφέρει αλλού ο 

Αριστοτέλης274 δεν τον ικανοποιεί όµως η συγκεκριµένη χρήση και έκτασή του, καθώς επιθυµεί 

τη γενίκευση και την ολοκληρωτική εφαρµογή του αναλογικού δικαίου για την εκλογή όλων των 

αρχών και για τη λήψη των αποφάσεων, µε άλλα λόγια  επιθυµεί τον ακρωτηριασµό της 

εξουσίας του δήµου. Για τη θεωρητική υποστήριξη της θέσεώς του καταφεύγει σε ένα τέχνασµα, 

στην µετατροπή του δικαίου από ἴσον σε ἀναλογικὸν, στην µετάλλαξη του ἴσου  σε ανάλογον-

άνισον, όπως θα δείξουµε ευθύς αµέσως.   

        Η µετατροπή αυτή συντελείται σε ένα γνωστό χωρίο των Ηθικών Νικοµαχείων (5,1131 α25-

30: τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς νοµαῖς ὁµολογοῦσι πάντες κατ΄ ἀξίαν τινὰ δέον εἶναι, τὴν 

                                                                                                                                                                                            
καὶ τὰ ἐγκλήµατα, ὅταν ἢ µὴ ἴσα ἴσοι ἢ µὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέµωνται.  
269 3,1282 β21-23. 
270 3,1280 α14-23. 
271 Ὁµολογοῦντες δέ τὸ ἁπλῶς εἶναι δίκαιον τὸ κατ’ ἀξίαν ( 5, 1301β 35-36).  
272 3,1280 α11-13. 
273 6,1317β2-9. βλ. υποσηµείωση 272.  
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µέντοι ἀξίαν οὐ τὴν αὐτὴν λέγουσι πάντες, ἀλλ’ οἱ µὲν δηµοκρατικοὶ ἐλευθερίαν, οἱ δ’ 

ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἱ δ’εὐγένειαν, οἱ δ’ ἀριστοκρατικοὶ ἀρετήν. Ἔστιν ἄρα τὸ 

δίκαιον ἀνάλογόν τι). Εδώ ο Αριστοτέλης «ταυτίζει»  το δίκαιο µε το αναλογικό. Όλες οι 

πλευρές κατά τον Σταγειρίτη έχουν µία κοινή αντίληψη για το δίκαιον, εκδέχονται το δίκαιον ως 

αναλογικό κατ’αξίαν, συνεπώς και οι δηµοκρατικοί275. Ο συλλογισµός όµως αυτός είναι αν µη τι 

άλλο παράδοξος, διότι ενώ ο πλούτος είναι ίδιον των πλουσίων, η ευγένεια ίδιον των 

αριστοκρατών και η αρετή των πεπαιδευµένων,  η ελευθερία όµως δεν είναι ίδιον κάποιας 

κοινωνικής τάξεως αλλά όλων των πολιτών (εὐποροῦσι µὲν γὰρ ὀλίγοι τῆς ἐλευθερίας 

µετέχουσι πάντες. 3, 1280 α4-5). Συνεπώς η ελευθερία δεν είναι κριτήριο για την απόδοση 

αναλογικής δικαιοσύνης, αφού στο δηµοκρατικό πολίτευµα όλοι οι ελεύθεροι συµµετέχουν στην 

εξουσία και στις αποφάσεις, µιά και στη δηµοκρατία δεν διακρίνονται βαθµοί και επίπεδα 

ελευθερίας. Άρα δεν ὁµολογούσι πάντες ότι το διανεµητικό δίκαιο πρέπει να είναι κατ’ αξίαν, 

διότι οι δηµοκρατικοί διαφοροποιούνται, αφού δέχονται την αριθµητική ισότητα για πολλά 

αξιώµατα και το ἀνάλογον (κατ’ ἀξίαν) για ορισµένα άλλα. Η ελευθερία δεν είναι κριτήριο 

διανοµής εξουσίας όπως ο πλούτος, η ευγενής καταγωγή και η αρετή ή η παιδεία, δηλαδή δεν  

υπάρχουν περισσότερο και ολιγότερο ελεύθεροι, όπως υπάρχουν περισσότερο και ολιγότερο 

πλούσιοι, ή περισσότερο και ολιγότερο κάτοχοι της αρετής276.  

         Η ταύτιση του δικαίου µε το ἄνισον πραγµατοποιείται και σε άλλο σηµείο των Πολιτικών, 

όπου γίνεται η συζήτηση περί του υπερέχοντος κατ’ ἀρετὴν ἀνδρὸς  στην ἀρίστη πολιτεία, 

και διατυπώνεται η θέση ότι, εφ’ όσον αυτός που διαφέρει είναι υπερβολικά άνισος, δεν πρέπει 

να υπόκειται σε νόµους διότι οι νόµοι υπάρχουν και αφορούν τους ίσους κατά το γένος και τη 

                                                                                                                                                                                            
274 Όπως συνάγεται από την Αθηναίων Πολιτεία 61, όπου παραθέτει τους αιρετούς άρχοντες. Επίσης  4,1317 β25. 
και 6, 1317 β25: ὅσα ἐµπειρίας δέονται καὶ τέχνης 
275Αν και στα Πολιτικά διευκρινίζει ότι καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δηµοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατὰ ἀριθµὸν 
ἀλλὰ µὴ κατ’ ἀξίαν, µε συνέπεια το πλήθος να γίνεται κύριον της πόλεως και να ασκεί την ουσιαστική εξουσία ( 
6,1317β 2-9: καὶ γὰρ τὸ δίκαιον τὸ δηµοτικὸν τὸ ἴσον ἔχειν ἐστὶ κατ’ ἀριθµὸν ἀλλὰ µὴ κατ’ ἀξίαν, τούτου 
δ’ ὄντος τοῦ δικαίου τὸ πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον καὶ ὅ, τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσι τοῦτ’ εἶναι τέλος 
καὶ τοῦτ’ εἶναι δίκαιον, φασί γὰρ δεῖν ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν πολιτῶν.). Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όταν  ο  
Αριστοτέλης επιθυµεί να αποδείξει ότι η δηµοκρατία δήθεν ισοπεδώνει όλους τους πολίτες ανεξαρτήτως της αξίας 
τους, της  αποδίδει το κατ’ ἀριθµὸν ἴσον, ενώ όταν θέλει να εξαντικειµενικεύσει την αξία της αποδίδει το κατ’ 
ἀξίαν ἴσον.  Συνεπώς ο Αριστοτέλης χαρακτηρίζεται από µεροληψία και όχι το αντίθετο που νοµίζει ο Wolff  
(1995), 128. 
276 Συνεπώς ο F.  Wolff  (1995),128-129 έχει λάθος όταν ακολουθεί τον Αριστοτέλη σε αυτό το σηµείο και   πιστεύει 
ότι οι δηµοκράτες λένε: στον καθένα κατά την ελευθερία που του ανήκει.  
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δύναµη. Αυτός ο υπερέχων είναι ο νόµος, και συνεπώς εκφράζει το δίκαιο, το οποίο συνεπώς  

εδώ όχι µόνο δεν είναι το ἴσον, ούτε καν το ἀνάλογον, αλλά είναι η απόλυτη ανισότητα: «διότι 

αυτοί θα αδικηθούν εάν θεωρηθούν ίσοι, αν και είναι άνισοι τόσο πολύ κατ’ αρετήν και την 

πολιτική δύναµη. διότι πρέπει αυτός να θεωρείται ως θεός µεταξύ των ανθρώπων. Εποµένως 

είναι εµφανές ότι η νοµοθεσία τίθεται αναγκαστικώς για τους ίσους κατά το γένος και τη 

δύναµη, εναντίον των οποίων δεν υπάρχει νόµος διότι αυτοί είναι ο νόµος»277. 

          Το εγχείρηµα αυτό του Αριστοτέλη, εκτός της εµφανούς ανακολουθίας του, έχει σκοπό 

αφ’ ενός µεν να θεµελιώσει θεωρητικώς το κατ’ ἀξίαν δίκαιον, να εξαντικειµενικεύσει την 

έννοια της αξίας, και αφ’ ετέρου να µεταµορφώσει το δίκαιον σε ἀνάλογον, ανάλογο προς κάτι, 

προς κάποια «αξία», να αποδείξει ότι η αξία αυτή δεν είναι σωστή, είτε πρόκειται για τη 

δηµοκρατική είτε για την ολιγαρχική είτε για την αριστοκρατική278, και να προτείνει την δική 

του αξία, η οποία είναι η αρετή (και η παιδεία), δηλαδή η πολιτική ικανότητα διακυβερνήσεως,  

την οποία σχολιάζουµε πιο κάτω.     

Πρέπει επίσης να σηµειωθεί η θετική αναφορά του Αριστοτέλη στο ἴσον τὸ 

ἀντιπεπονθὸς, στο ανταποδοτικό δίκαιο, το οποίο θεωρεί ότι σώζει τις πόλεις279. Το «ίσον» 

αυτό είναι  κατ’ ἀναλογίαν, δηλαδή έχουµε εδώ ακόµη µία άλλη υπεράσπιση του κατ’ ἀξίαν  

δικαίου από τον Αριστοτέλη.  

Παρατηρούµε λοιπόν ότι το δίκαιο ως ἴσον ουσιαστικώς δεν υφίσταται στον Αριστοτέλη, 

τουλάχιστον στα δύο είδη δικαίου (διανεµητικόν, ἀντιπεπονθὸς) αλλά έχει µετατραπεί σε 

                                                           
277 3, 1284α 12-14. Βλ κεφάλαιο «Η αριθµητική ισότητα – η κριτική» (Μέρος ΙΙ). 
278 3, 1280α 9 κεξ.   
279 ∆ιόπερ τὸ ἴσον τὸ ἀντιπεπονθός σῴζει τὰς πόλεις, ὥσπερ ἐν τοῖς ἠθικοῖς εἴρηται πρότερον ( 2, 1261α 
30-1261β). Ενδιαφέρουσα είναι η αλλαγή ορολογίας που παρατηρείται από τα Ηθικά Νικοµάχεια στα Πολιτικά, 
αφού το δίκαιο (Νικοµάχεια) µετατρέπεται σε ίσον (Πολιτικά). Ηθικά Νικοµάχεια  5, 1132β 33 κεξ: Ἀλλ’ ἐν µὲν 
ταῖς κοινωνίαις ταῖς ἀλλακτικαῖς συνέχει τὸ τοιοῦτον δίκαιον τὸ ἀντιπεπονθός, κατ’ ἀναλογίαν καὶ µὴ 
κατ’ ἰσότητα. Τῷ ἀντιποιεῖν γὰρ ἀνάλογον συµµένει ἡ πόλις. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 8, 1158β 11κεξ.  
Ηθικά Ευδήµεια  7, 1243b 29 κεξ. Για περισσότερα βλ. κεφάλαιο «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι).   Επίσης  Βλ. 
Σκαλτσάς (1989), 396-402. Κυρίως βλ. Καστοριάδης (1991β), 357 κεξ. Στο κείµενο αυτό οφείλει πολλά και η δική 
µας ανάλυση,  αν και πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Καστοριάδης δεν τοποθετεί τον Αριστοτέλη στο αντιδηµοκρατικό 
στρατόπεδο αλλά στο δηµοκρατικό (βλ. κριτική του στο Οικονόµου [2005]). Κατά τον Σταγειρίτη το επί µέρους 
δίκαιο έχει και τρίτο κλάδο το διορθωτικόν δίκαιον ή ἐπανορθωτικὸν, που αποδίδεται µε βάση την αριθµητική 
ισότητα, αλλά όπως σηµειώνει ο Κοντογιώργης (1982), 47 αυτό αφορά κυρίως τις σχέσεις που υπάγονται στις 
ρυθµίσεις του αστικού και του ποινικού δικαίου, ενώ ο Σταµάτης (1995), 12 παρατηρεί οτι σε αυτό δεν αποκλείεται 
η αναλογικότητα, όπως λ.χ. η κατάγνωση ποινής οφείλει να γίνεται αναλόγως προς το εγκληµατικό βάρος της 
άδικης πράξεως. Το διορθωτικόν δίκαιον αφορά τις εµπορικές και οικονoµικές συναλλαγές. Βλ. Höffe (1999), 170 
Καστοριάδης (1991β).    



 198

ἀνάλογον ἄνισον, είναι δηλαδή κατ’ ευφηµισµόν ἴσον, πράγµα που εκ πρώτης όψεως φαίνεται 

παράδοξο. Αλλά φαίνεται ότι στην εποχή του Σταγειρίτη η αντίληψη ότι το δίκαιον είναι 

συνδεδεµένο µε το ἴσον ήταν τόσο ισχυρή και διαδεδοµένη, δηλαδή το ελληνικό φαντασιακό και 

δη το δηµοκρατικό διαποτίζεται σε τέτοιο βαθµό από την έννοια της ισότητας280, ώστε ο 

Αριστοτέλης, ενώ υποστηρίζει την αντίθετη άποψη και διαρρηγνύει το εννοιολογικό πλαίσιο, εν 

τούτοις δεν τολµά να διαρρήξει το λεκτικό πλαίσιο, όπως σηµειώνει  ο Βλαστός281.  

 

Το διανεµητικόν δίκαιον, κατά τον Αριστοτέλη όπως ήδη ανεφέρθη,  αφορά την διανοµή 

αγαθών, πολιτικής εξουσίας και αξιωµάτων, και στηρίζεται στην αξία, στο κριτήριο του κατ’ 

αξίαν, το οποίο πρέπει να  διανέµει την εξουσία σε έκαστον  αναλόγως της αξίας του.  Ο 

Αριστοτέλης δεν συζητά το πρόβληµα αυτό στα Ηθικά Νικοµάχεια, αν και στα Πολιτικά συζητά 

τη διανοµή της εξουσίας. Ενώ δεν συζητά το ζήτηµα ποιος και πώς θα καθορίσει την αξία 

εκάστου282, όµως  προσδιορίζει ο ίδιος την αξία, που όπως φαίνεται είναι η ἀρετὴ283.  Πράγµατι, 

στο πλαίσιο της συζητήσεως που διεξάγει στο κεφάλαιο 9 βιβλίο 3 των Πολιτικών περί του 

κριτηρίου βάσει του οποίου πρέπει να διανέµεται η πολιτική δύναµη, καταλήγει ότι το  κριτήριο 

αυτό είναι η αρετή. Στο συµπέρασµα αυτό οδηγείται βασιζόµενος στην τελεολογική θεωρία περί 

της πόλεως, την οποία έχει αναπτύξει στο βιβλίο 1 και η οποία αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της 

κοινωνικής οντολογίας του και της πολιτικής του θεωρίας. Η συζήτηση αυτή πραγµατοποιείται 

                                                           
280Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1131α 13-14: εἰ οὖν τὸ ἄδικον ἄνισον, τὸ δὲ δίκαιον ἴσον. ὅπερ καί ἄνευ λόγου δοκεῖ 
πᾶσι («εάν λοιπόν το άδικο είναι ανισότητα,  το δίκαιο θα είναι ισότητα, πράγµα το οποίο  είναι για όλους 
δεδοµένο, αυτονόητο, χωρίς να χρειάζεται καµιά επιχειρηµατολογία για την δικαιολόγηση »). Πρβλ. 3, 1282β 18-21: 
∆οκεῖ δὲ πᾶσιν ἴσον τί τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ µέχρι γε τινὸς ὁµολογοῦσι τοῖς κατὰ φιλοσοφίαν λόγοις, ἐν 
οἷς διώρισται περὶ τῶν ἠθικῶν.   
281 Vlastos (1989), 42. Σε  ένα χωρίο όµως ο Αριστοτέλης ονοµάζει το ἄνισον δίκαιο (3, 1280 α12-13: καὶ τὸ 
ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι , καὶ γὰρ ἔστιν, ἀλλ’ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἀνίσοις). Η σύνδεση του δικαίου µε το 
«ίσον» διατηρείται και στους µετέπειτα, Στωικούς, Ρωµαίους, Βυζαντινούς. Ο Ulpianus (3oς µ.Χ) λ.χ. αναφέρει 
στην αρχή του πρώτου βιβλίου των Πανδεκτών (D. 1,1,1 pr.) τον ορισµό του προγενεστέρου του Celsus (2ος µ.Χ): 
“jus est ars boni et aequi”, ο οποίος αποδίδεται µερικούς αιώνες αργότερα στα Βασιλικά (2,1,1) ως: ἐστὶ γὰρ νόµος 
τέχνη τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ ἴσου - ενώ από τον Α. Χέλµη (2000), 4 αποδίδεται ως «δίκαιο είναι η τέχνη του καλού 
και του επιεικούς». Βλ. σχετικά  Καράσης, (2002).   
282 Ο Αριστοτέλης στα Ηθικά Ευδήµειa τονίζει την ηθική σηµασία της αξίας συνδέοντάς την µε το πρέπον (1233 β7-
10) και το  καλόν (1249 α7). Για τις δυσκολίες του καθορισµού της αξίας στις σύγχρονες θεωρίες της δικαιοσύνης, 
οι οποίες στηρίζονται στην αξία, βλ. ∆ραγώνα-Μονάχου (1994) και της ιδίας  (2001), (1989).  Πάντως όπως 
φαίνεται από την σύνολη ανάπτυξη του παρόντος κειµένου, διαφωνούµε µε τη ∆ραγώνα η οποία γράφει (2001, 148) 
ότι είναι δύσκολη η διακρίβωση των προσωπικών θέσεων του φιλοσόφου. Βεβαίως υπάρχουν γενικώς δυσκολίες 
αλλά εν προκειµένω, στο θέµα του δικαίου, είναι σαφής η αντιδηµοκρατική τοποθέτηση   του φιλοσόφου. 
283 Ορισµένες φορές ο Αριστοτέλης  αναφέρει την αρετή ως χαρακτηριστικό της αριστοκρατίας (4,1293 β1,8. 4,1294 
α9).   
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σε δύο µέρη. στο πρώτο µέρος284 απορρίπτει την έννοια του δικαίου όπως την αντιλαµβάνονται 

οι ολιγαρχικοί και οι δηµοκρατικοί, οι οποίοι προτείνουν ως κριτήριο τον πλούτο και την 

ελευθερία αντιστοίχως,  διότι τα επιχειρήµατά τους εκδέχονται την πόλιν ως συµµαχία,  ως 

συµφωνία ή συµβόλαιο µε σκοπό το ζήν και όχι το εὖ ζῆν, τὴν εὐδαιµονία. Η ευδαιµονία ως 

φύσει σκοπός της πόλεως  είναι, όπως αναπτύχθηκε παραπάνω, βασική θέση του φιλοσόφου 285.  

Στο δεύτερο µέρος της συζητήσεως286 ο Αριστοτέλης αποπειράται να αποδείξει γιατί δεν 

συγκροτείται πόλις όταν οι άνθρωποι συνέρχονται µόνο για αµοιβαίες εµπορικές ανταλλαγές ή 

συµµαχίες µε σκoπό την προστασία τους από κάθε είδους αδικίες, και ότι η αληθώς ονοµαζόµενη 

πόλις συγκροτείται µε σκοπό το εὖ ζῆν, το οποίο επιτυγχάνεται µε  την αρετή. Σκοπός συνεπώς 

της πόλεως πρέπει να είναι να καταστήσει τους πολίτες αγαθούς και δίκαιους. Σε αυτούς λοιπόν 

που συµβάλλουν περισσότερο ώστε να σχηµατισθεί µία τέτοια κοινωνία του ευ ζην, σε αυτούς 

πρέπει να διανέµεται περισσότερη πολιτική δύναµη. Και για τον Αριστοτέλη αυτοί είναι 

προφανώς οι έχοντες την πολιτικὴν ἀρετὴν  (οἱ ἀγαθοί, οἱ βελτίονες, οἱ ἐπιεικεῖς, οἱ 

γνώριµοι  κατά τις προσφιλείς του εκφράσεις), και όχι οι έχοντες ελευθερία, πλούτο ή ευγενή 

καταγωγή: Τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν, ἀλλ’ 

οὐ τοῦ συζῆν. ∆ιόπερ ὅσοι συµβάλλονται πλεῖστον εἰς τὴν τοιαύτην κοινωνίαν, τούτοις 

τῆς πόλεως µέτεστι πλεῖον ἢ τοῖς κατὰ µὲν  ἐλευθερίαν καὶ γένος ἴσοις ἢ µείσοσι, 

κατὰ δὲ τὴν πολιτικὴν ἀρετὴν ἀνίσοις, ἢ τοῖς κατὰ πλοῦτον ὑπερέχουσι, κατ’ ἀρετὴν 

δ’ ὑπερεχοµένοις (3,1281 α2-8). Το ίδιο συµπέρασµα επαναλαµβάνει πιο κάτω µε διαφορετική 

µορφή: «έτσι λοιπόν εάν πρόκειται για την ύπαρξη της πόλεως, όλες αυτές οι διεκδικήσεις 

(δηλαδή πλούτος, ελευθερία, ευγενής καταγωγή, αρετή) ή τουλάχιστον µερικές θα ήταν ορθές, 

αλλά προκειµένου για την αγαθή ζωή, δικαιωµένες θα ήταν οι απαιτήσεις της παιδείας και της 

αρετής»287.  

Και εδώ επίσης ανοίγονται τεράστια ζητήµατα για το τι είναι αρετή, πώς αυτή 

διαµορφώνεται, και ποια είναι η σχέση της µε τη διανεµητική δικαιοσύνη, δηλαδή  µε την 

πολιτική που ασκείται εντός της πόλεως, εν τέλει µε το πολίτευµα. Πράγµατι αυτό που 
                                                           
284 3, 1280α 7-β 5. 
285 Βλ. και κεφάλαιο «Η ευδαιµονία» (Μέρος ΙΙΙ). Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλο το κεφάλαιο 9 του βιβλίου 3 ο 
ηθικός σκοπός της πόλεως (εὖ ζῆν) επαναλαµβάνεται συνεχώς πέντε φορές.  3, 1280α 31-32.  1280β 5-8. 1280β 12. 
1280β 33-34.  1280β39-1281α 4. πρβλ. 1,1252 β30. Ηθικά  Νικοµάχεια  5,1129 β17-19. 
286 3, 1280β 6-1281α 8 
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ονοµάζεται εδώ αρετή, υπό την ηθική και την πολιτική έννοια, είναι εν γένει η συγκρότηση και η 

συµπεριφορά των ατόµων, οι ικανότητες και οι δεξιότητες που τα άτοµα αποκτούν,  η αξία  και 

το κύρος τους καθώς και η προσωπική υπευθυνότητα, οι οποίες εξαρτώνται φυσικά από την 

σύνολη κοινωνική και πολιτική συγκρότηση, από τους νόµους, τους θεσµούς και τον τρόπο του 

είναι εκάστης κοινωνίας. Η αρετή εξαρτάται από την παιδεία, υπό την ευρεία πολιτική και 

κοινωνική έννοια του όρου, και άρα δεν είναι κάτι δεδοµένο εκ των προτέρων, προκαθορισµένο, 

µε βάση το οποίο θα γίνει η διανοµή εξουσίας. ∆εν υπάρχει άλλωστε συγκρισιµότητα των 

ατόµων διότι θα έπρεπε να υπάρχει κάποια αντικειµενική αξία ως µέτρο, κάποια πρωτο-αξία, 

όπως σηµειώνει πολύ σωστά ο Καστοριάδης288, η οποία είναι αδύνατο να προσδιορισθεί, αφού οι 

κοινωνίες, οι συνθήκες και οι αντιλήψεις αλλάζουν µε τον χρόνο και εξαρτώνται από τη θέσµιση 

της κοινωνίας. Συνεπώς δεν είναι δυνατό να   καθορισθεί άπαξ δια παντός κάποια αξία, να 

µετρηθεί και να µετρήσει αναλογικώς άλλες αξίες, πράγµα που υποχρεώνεται να αναγνωρίσει 

και ο Αριστοτέλης και να χρησιµοποιήσει την έκφραση πρὸς δὲ τὴν χρείαν ἐνδέχεται 

ἱκανῶς289. 

Σε µια  άλλη προσέγγιση του δικαίου ο Αριστοτέλης ταυτίζει το δίκαιον µε το κοινό 

συµφέρον. ∆ηλαδή  το κριτήριο βάσει του οποίου  ένα πολίτευµα κρίνεται καλύτερο από κάποιο 

άλλο, αν είναι δίκαιον ἢ ἀδικον, είναι αν οι άρχοντες στην εξουσία,  είτε είναι ένας είτε ολίγοι 

είτε πολλοί, ενδιαφέρονται και κυβερνούν για το κοινό συµφέρον. Έτσι στην αριστοτελική 

κατάταξη των πολιτειών η δηµοκρατία µαζί µε την ολιγαρχία και την τυραννίδα ανήκουν στις 

παρεκβεβηκυίες ενώ η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία» στις ορθές πολιτείες. Οι 

πρώτες δεν είναι δίκαιες διότι δεν αποσκοπούν στο κοινό συµφέρον, αλλά στο συµφέρον των 

εκάστοτε κρατούντων, του ενός, των ολίγων ή των πολλών, εν αντιθέσει προς τις δεύτερες οι 

οποίες είναι δίκαιες διότι αποσκοπούν στο κοινό συµφέρον. Οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι  

χαρακτηρίζονται από το απόλυτο δίκαιο (ἁπλῶς δίκαιον) επειδή ακριβώς αποβλέπουν στο 

κοινό συµφέρον290. Έτσι το κοινό συµφέρον είναι το δίκαιο, το απόλυτο δίκαιο, δηλαδή το 

αναλογικό κατ’ αξίαν,  το οποίο δεν  εφαρµόζει η δηµοκρατία αφού εφαρµόζει το αριθµητικό 
                                                                                                                                                                                            
287 3, 1283α 23-26. 
288 Καστοριάδης (1991β),  381. 
289 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1133 β20. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5,1133 α26: τοῦτο δ’ἐστὶ τῇ µὲν ἀληθείᾳ ἡ χρεία , ἥ 
πάντα συνέχει. Αυτό γίνεται στην συζήτηση που κάνει για την ανταλλαγή των αγαθών και το ἀντιπεπονθὸς 
δίκαιο, το οποίο στηρίζεται στην αναλογική αξία και απαιτεί  συγκρισιµότητα και κοινό µέτρον, για να κάνει τα 
µεγέθη σύµµετρα.. 
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δίκαιο. Εποµένως  η δηµοκρατία εξορίζεται  από το δίκαιον µε έναν ακόµη τρόπο.      

Βλέπουµε συνεπώς ότι στόχος του Αριστοτέλη, σε όλες τις προσεγγίσεις του δικαίου που 

αυτός επιχειρεί, είναι η κριτική και η αναίρεση της δηµοκρατικής αντίληψης και πρακτικής  περί 

δικαιοσύνης, δηλαδή η αναίρεση της αριθµητικής πολιτικής ισότητας, ο περιορισµός της 

κυριαρχίας της εκκλησίας και του δήµου,  και η εκ παραλλήλου προώθηση της αντίληψης  ότι 

δικαιοσύνη σηµαίνει τη διακυβέρνηση της πόλεως όχι από τον δήµο αλλά από τους ολίγους 

υπερέχοντες κατ’ αρετήν άνδρες, αντίληψη η οποία στηρίζεται στις κοινωνικο-οικονοµικές 

ανισότητες για να διατηρήσει την πολιτικη ανισότητα291. Στόχος δηλαδή της αριστοτελικής 

κριτικής είναι η κλήρωσις, η βασική διαδικασία καθορισµού των αρχών στην δηµοκρατία, η 

οποία ενσαρκώνει και πραγµατοποιεί την αριθµητική πολιτική ισότητα. Αυτές τις αντιλήψεις του 

Σταγειρίτη επιβεβαιώνουν και οι αναπτύξεις του περί «φυσικού δικαίου», που εξετάζονται  

αµέσως παρακάτω.     

 

Το φυσικό δίκαιο 
 

Όπως είδαµε στο κεφάλαιο «Νόµος-Φύσις», για ορισµένους στοχαστές η φύσις είναι  η 

καθολικότητα και η τάξη, η καθολική νόρµα, που υπερβαίνει τη συµβατικότητα του νόµου ή 

αντιτίθεται στον ανθρώπινο νόµο, όπως λ.χ. στον Ιππία, σύµφωνα µε τον οποίο η φύσις είναι 

καλή και βούλεται τα αγαθά, που είναι η συγγένεια και η οµοιότητα των ανθρώπων, και εγγυάται 

την ισότητα, ενώ ο νόµος είναι τύραννος των ανθρώπων292. Στον πλατωνικό «Καλλικλή», 

αντιθέτως, η φύσις και πάλι αντιτίθεται στον νόµο αλλά  σηµαίνει τη βία και τη δύναµη του 

ισχυροτέρου. ∆ηλαδή  υπάρχουν σοφιστές, οι οποίοι φαίνεται ότι υποστηρίζουν κάποιο «φυσικό 

δίκαιο», όπως ο Ιππίας, ο Αντιφών293, και ο «Καλλικλής», εκ των οποίων οι δύο πρώτοι 

υποστηρίζουν θεωρίες βασισµένες στην ισότητα ενώ ο τελευταίος στην ανισότητα και 

αντιδηµοκρατικές294.  Στα προηγούµενα είδαµε περιπτώσεις όπου στο αριστοτελικό κείµενο 

υποτείνεται η ιδέα  ενός  «φυσικού δικαίου». εδώ θα ασχοληθούµε εκτενέστερα µε το ζήτηµα 

                                                                                                                                                                                            
290 Βλ. κεφάλαιο «Η κατάταξη των πολιτειών» (Μέρος ΙΙΙ).    
291 Kagan (1965), 220. 
292 Πλάτων Πρωταγόρας 337 γ κε. Πρβλ. Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα 4, 4.7 κε. 
293 DK B44.  
294Βλ. Πλάτων Γοργίας 482γ κεξ. και Guthrie (1989), Untersteiner (1993). Στους σοφιστές που υποστηρίζουν το 
εξισωτικό φυσικό δίκαιο θα µπορούσαν να προστεθούν και οι Πρόδικος, Λυκόφρων, Αλκιδάµας βλ. Vergnieres 
(1995), 28-39.   
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αυτό.  

Με τον όρο «φυσικό δίκαιο» εννοείται ένα είδος δικαίου, το οποίο ισχύει παντού και 

πάντα και διαφοροποιείται (ή αντιτίθεται) στο θετικό δίκαιο, στηρίζεται δε σε κάποιες επιταγές 

της φύσεως, σε κανόνες ή σε «νόµους της φύσεως» οι οποίοι είναι άγραφοι. Η έννοια του 

«φυσικού δικαίου» προϋποθέτει και αναζητεί  ένα θεµέλιο του κοινωνικού και του πολιτικού 

απολύτως καθολικό και πρωταρχικό, αναζητεί µία απόλυτη αξία, η οποία είναι υπέρτερη και 

ουσιαστικά ανεξάρτητη από την ποικιλία των επί µέρους αξιών, συµφερόντων, γνωµών και 

γραπτών νόµων: έναν κανόνα  ο οποίος  αντλεί την ισχύ του από τη φύσιν  των όντων ή από τη 

φύσιν απλώς, και όχι από τη σύµβαση, από τον νόµο, από τις συνήθειες, τα ήθη και έθιµα, από 

την ανθρώπινη θέσµιση.  

 Η ανάγκη για κάποιο «φυσικό δίκαιο»  συνδέεται µε την συζήτηση περί του κυρίου της 

πόλεως και µε τη διεκδίκηση της εξουσίας, την προσπάθεια να απαλειφθεί πάσα αµφισβήτηση 

και να εξασφαλισθεί η νοµιµότητα και η ισχύς της εξουσίας. Έτσι  αναζητείται το θεµέλιο της 

εξουσίας και η νοµιµοποίησή της σε κάποια καθολική ηθική, σε κάποιο έγκυρο επιχείρηµα, σε 

κάποιο είδος δικαίου µε γενικό κύρος και ισχύ. Ο κατέχων και ασκών την εξουσία θα πρέπει να 

µπορεί να τη δικαιολογεί την εξουσία του, και ένας τρόπος γι’ αυτό είναι να πείσει ότι κατέχει 

φύσει ή θεώ αυτό το δικαίωµα, στηριζόµενος έτσι σε κάποιο καθολικό «αντικειµενικό δίκαιο». 

Στον χώρο της φιλοσοφίας αυτό συµβαίνει βεβαίως µε τον Πλάτωνα (ο θεός των Νόµων ) και 

τον Αριστοτέλη (φύσις), για τον οποίο η φύσις συνιστά µία τάξη και έναν κόσµο αυστηρώς 

οργανωµένο, ιεραρχηµένο, σκοποθετηµένο, συνεπώς µία «αντικειµενική τάξη», της οποίας 

εκφραστής, ενσάρκωση ή αντιπρόσωπος είναι ο ασκών την εξουσία, ο κύριος της πόλεως.  

Έχουν προκληθεί πολλές συζητήσεις σχετικά µε το κατά πόσον οι απόψεις που εκφράζει 

ο Αριστοτέλης περί ενός καθολικού «φυσικού νόµου» και περί ενός φύσει δικαίου295 µπορούν να 

θεωρηθούν ως µια θεωρία φυσικού δικαίου. Ο R. G. Mulgan δεν φαίνεται να το πιστεύει αυτό, 

αλλά δεν εξηγεί µε επιχειρήµατα γιατί296. Ο Καστοριάδης πιστεύει ότι το πρόβληµα αυτό δεν θα 

λάβει αληθινή απάντηση ούτε στα Ηθικά Νικοµάχεια ούτε στα Πολιτικά297. Για τον L. Strauss η 

έννοια του «φυσικού δικαίου» έχει τις απαρχές της στην συζήτηση περί ἀρίστης πολιτείας, 

                                                           
295Ρητορική 1, 1368β 7 κεξ. 1373β 6-19: κοινὸν δὲ [νόµον] τὸν κατὰ φύσιν. ἔστι γάρ τι ὃ µαντεύονται 
πάντες, φύσει κοινὸν δίκαιον καὶ ἄδικον, κἀν µηδεµία κοινωνία πρὸς ἀλλήλους ἢ µηδὲ συνθήκη, οἷον καὶ 
ἡ Σοφοκλέους Ἀντιγόνη...  Επίσης Ρητορική 1375α 27-32 ( η συζήτηση στην Ρητορική γίνεται σε πρακτικό 
πολιτικό και όχι σε αυστηρώς φιλοσοφικό επίπεδο). 
296 Μulgan (1977),  141. 
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δηλαδή στον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, και µάλιστα µόνο εκεί διατηρεί την αληθινή της 

σηµασία και όχι στις θεωρίες του «φυσικού δικαίου» των µοντέρνων298. 

Ας δούµε πιο αναλυτικά το πρόβληµα αυτό. Εφ’ όσον κατά τον Αριστοτέλη η φύσις 

βούλεται, ζητεί, αποβλέπει στο άριστον (βλ. κεφ. «Νόµος-φύσις»), είναι φυσικό να θέλει να 

επιβάλλει και το δίκαιό της, το «φυσικό δίκαιο». Aπό την αρχή ήδη των Ηθικών Νικοµαχείων 

τίθεται το πρόβληµα αν το ανθρώπινο αγαθό ή τα καλά και δίκαια είναι νόµω ή φύσει. Κατά τον 

φιλόσοφο τα καλά και τα δίκαια δεν είναι µόνο νόµω αλλά και φύσει, εποµένως εδώ  

υποτυπώνεται µία άποψη «φυσικού δικαίου».299  Το ίδιο συµπεραίνουµε από το χωρίο στο οποίο 

ο Αριστοτέλης εξετάζει το «φυσικό δίκαιον»: τοῦ δὲ πολιτικοῦ δικαίου τό µὲν φυσικὸν ἔστι 

τὸ δὲ νοµικόν, φυσικὸν µὲν τὸ πανταχοῦ τὴν αὐτὴν ἔχον δύναµιν, καὶ οὐ τῷ δοκεῖν ἢ µή, 

νοµικὸν δὲ ὅ ἐξ ἀρχῆς µὲν οὐδὲν διαφέρει οὕτως ἢ ἄλλως, ὅταν δὲ θῶνται, διαφέρει300. 

∆ηλαδή το «φυσικό δίκαιο» είναι µέρος του πολιτικού δικαίου, έχει την ίδια δύναµη παντού, 

είναι κοινό και όχι νοµοθετηµένο. Φαίνεται πάντως ότι ο φιλόσοφος έχει µία άλλη ιδέα περί 

δικαίου, που υπερβαίνει το ανθρώπινο και πολιτικό δίκαιο και υποτίθεται ότι αυτό είναι πιο 

καθολικό και πιο δίκαιο ή ορθό από αυτό. ∆ιευκρινίζει αµέσως πιο κάτω ότι το φύσει δύναται να 

                                                                                                                                                                                            
297 Καστοριάδης (1991β),  332.   
298 L. Strauss (1988), 151. Πράγµατι στις θεωρίες του «φυσικού δικαίου» των µοντέρνων υπάρχει κάποια µίξη 
φύσεως και συµβάσεως. Στον Hobbes π.χ. η απόλυτη αξία, ο θεµελιώδης κανόνας υπό την µορφή ενός πρωταρχικού 
«φυσικού» δικαιώµατος επί του οποίου οικοδοµείται η ανθρώπινη κοινωνία είναι το δικαίωµα στην ζωή. Αυτό 
θεµελιώνει όλες τις µορφές κοινωνικής ζωής και ταυτοχρόνως το ίδιο διασφαλίζεται δια µέσου ενός αµοιβαίου 
περιορισµού και αυτο-περιορισµού όλων των κοινωνικών παραγόντων προς επίτευξη της µεγαλύτερης δυνατής 
ασφάλειας. Πρόκειται περί ενός είδους κοινωνικού συµβολαίου του οποίου η ισχύς και η τήρηση διασφαλίζεται από 
την δύναµη ενός απολυταρχικού κράτους. Στη «∆ιακήρυξη της Αµερικάνικης Ανεξαρτησίας» υπάρχει µία έκφραση 
«φυσικού δικαίου» µε θεϊκές προσµείξεις: «Υποστηρίζουµε ότι οι αλήθειες αυτές είναι αυταπόδεικτες, ότι όλοι οι 
άνθρωποι γεννιούνται ίσοι, ότι έχουν προικισθεί από τον ∆ηµιουργό τους µε ορισµένα αναφαίρετα δικαιώµατα, 
ανάµεσα στα οποία είναι η ζωή, η ελευθερία και η επιδίωξη της ευτυχίας». Σύµφωνα µε τη γαλλική «∆ιακήρυξη των 
δικαιωµάτων του ανθρώπου και του πολίτη», οι άνθρωποι γεννιούνται µε θεµελιώδη απαράγραπτα δικαιώµατα. Εν 
γένει το µοντέρνο «φυσικό δίκαιο» του 17ου αιώνα δεν στηρίζεται στη φύση (natura) ή τον θεό αλλά στη φύση του 
ανθρώπου, η οποία είναι ο «ορθός λόγος»: jus naturale est dictamen rectae rationis. Την ίδια αντίληψη έχουµε και 
στις θεωρίες του «κοινωνικού συµβολαίου» των Hobbes, Locke, Rousseau, όπου αναγνωρίζεται ως πηγή του 
δικαίου η φύση των ανθρώπων (ελεύθεροι και ίσοι) και η θέλησή τους να «συµβληθούν» µεταξύ τους ώστε να 
συµβιώσουν αρµονικώς. Βλ και Neschke-Hentshke (1995), όπου υποστηρίζεται η αµφισβητούµενη θέση ότι ο 
Πλάτων είναι ο πρόγονος του µοντέρνου «φυσικού δικαίου».  
299 Τὰ δὲ καλὰ καὶ δίκαια περὶ ὧν ἡ πολιτικὴ σκοπεῖται, πολλὴν ἔχει διαφορὰν καὶ πλάνην, ὥστε δοκεῖν 
νόµῳ µόνον εἶναι, φύσει δὲ µή. τοιαύτην δέ τινα πλάνην ἔχει καὶ ταγαθά διὰ τὸ πολλοῖς συµβαίνειν 
βλάβας ἀπ’ αὐτῶν (Ηθικά Νικοµάχεια 1,1094 β 14-18). Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134β 25-28: «µερικοί 
φρονούν ότι το δίκαιο είναι αποκλειστικώς νοµικό, διότι κάθε τι το φυσικό είναι παντού το ίδιο και ακίνητο 
(αµετάβλητο), όπως το πυρ που καίει εδώ και στην Περσία, ενώ βλέπουν ότι το δίκαιο είναι γενικώς µεταβλητό. Τα 
πράγµατα δεν είναι όµως έτσι αλλά διαφορετικά. αν και στους θεούς µπορεί να µην είναι καθόλου έτσι, σε εµάς 
υπάρχουν πάντως και φύσει πράγµατα, και είναι όλα µεταβλητά, αλλά όµως άλλα είναι φύσει και άλλα οχι φύσει». 
300  Ηθικά  Νικοµάχεια 5, 1134β 18-21.    



 204

είναι και µεταβλητό (κινητόν)301, διαφοροποιούµενος από την άποψη άλλων ότι το «φυσικό 

δίκαιο» είναι ακίνητο302.  Το νοµικό δίκαιο από την άλλη αναφέρεται στο συµφέρον και στο µη 

συµφέρον303.  

Ο Αριστοτέλης διατυπώνει γενικούς αφορισµούς για κίβδηλο και αληθές δίκαιο, µε 

συνέπεια την υπονόµευση του θετού δικαίου (ὥσπερ ἀργυρογνώµων ὁ κριτὴς ἐστίν, ὅπως 

διακρίνη τὸ κίβδηλον δίκαιον καὶ τὸ ἀληθές)304. Επίσης  ορίζει τον νόµο ως µέτρο και 

εικόνα των φύσει δικαίων,305 και αναφέρεται σε ίδιον και κοινόν νόµον306.  Το έθος δεν δύναται 

να εκληφθεί ως φυσικό δίκαιο διότι αφ’ ενός µεν ο Αριστοτέλης το προσεγγίζει µε τη  φύσιν  

χωρίς να το ταυτίζει µε αυτήν και αφ’ ετέρου τονίζει ότι τα ήθη δεν είναι καθολικά αλλά 

διαφέρουν από κοινωνία σε κοινωνία, πράγµα ήδη γνωστό και στον Ηρόδοτο 307.  

Στον Αριστοτέλη συναντάµε πολλά παραδείγµατα στα οποία η ανισότητα εξουσίας 

παρουσιάζεται ως φυσικό φαινόµενο, ως µια αρχή ευρέως διαδεδοµένη στη φύσιν, ότι οφείλεται 

στη φύσιν, συνεπώς είναι φυσικός νόµος, άρα ισχύει κάποιο «φυσικό δίκαιο»308. Χαρακτηριστικό 

παράδειγµα  θεωρητικής µετατροπής της φυσικής διαφοράς σε κοινωνική και πολιτική 

ανισότητα έχουµε στις περιπτώσεις των δούλων309 και των γυναικών - φύσει υπερτερεί ο άνδρας 

                                                           
301 Ηθικά Νικοµάχεια 5,  1134β 29-32. 
302 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134β 25-32. Αν και στην Ρητορική φαίνεται να δέχεται ότι το φυσικό δίκαιο (κοινός νόµος) 
δεν µεταβάλλεται εν αντιθέσει προς τον γεγραµµένο (1, 1375α31-32 .: τὸ µὲν ἐπιεικὲς ἀεὶ µένει καὶ οὐδέποτε 
µεταβάλλει οὔδ’ ὁ κοινὸς (κατὰ φύσιν γὰρ ἔστιν) οἱ δὲ γεγραµµένοι πολλάκις).  
303 Ηθικά  Νικοµάχεια 5, 1134β 35: τὰ δὲ κατὰ συνθήκην καὶ τὸ συµφέρον τῶν δικαίων ὅµοιά ἐστι τοῖς 
µέτροις. 
304 Ρητορική  1,1375 β5-6. 
305  Τοπικά 140α 6: ὁ νόµος µέτρον ἢ εἰκὼν τῶν φύσει δικαίων. 
306  6, 1319β 40. Και Ρητορική 1, 1368β : ὁ νόµος δ’ ἐστὶν ὁ µὲν ἴδιος ὁ δὲ κοινός. λέγω δὲ κοινὸν ὅσα ἄγραφa 
παρὰ πᾶσιν ὁµολογεῖσθαι δοκεῖν. Επίσης Ρητορική 1, 1373β : Λέγω µὲν νόµον τὸν µὲν ἴδιον τὸν δὲ κοινόν, 
ἴδιον  τόν ἐν ἑκάστοις ὡρισµένον πρός αὑτούς, καί τοῦτον τόν µέν ἄγραφον, τόν δέ γεγραµµένον, κοινόν 
δέ τόν κατά φύσιν. 
307 τὸ εἰθισµένον ὥσπερ πεφυκὸς ἤδη γίγνεται.ὅµοιον γάρ τι τὸ ἔθος τῇ φύσει.ἐγγὺς γὰρ καὶ τὸ 
πολλάκις τῷ ἀεί, ἐστὶ δ’ ἡ µὲν φύσις τοῦ ἀεί, τὸ δὲ ἔθος τοῦ πολλάκις (Ρητορική 1370α 6-9).  
308 Οπως το χωρίο 1,1254α21-24: καὶ εὐθὺς ἐκ γενετῆς ἔνια διέστηκε τὰ µὲν ἐπὶ τὸ ἄρχεσθαι τὰ δ’ ἐπὶ τὸ 
ἄρχειν. ή το 1,1252α30-33: ἄρχον δὲ φύσει καὶ ἀρχόµενον διὰ τὴν σωτηρίαν. Τὸ µὲν γὰρ δυνάµενον τῇ 
διανοίᾳ προορᾶν ἄρχον φύσει καὶ δεσπόζον φύσει , τὸ δὲ δυνάµενον τῷ σώµατι ταῦτα ποιεῖν ἀρχόµενον 
καὶ φύσει δοῦλον. Επίσης 1, 1260α 4-9 όπου µιλάει για τους φύσει αρχοµένους και συµπεραίνει: ὥστε φύσει τὰ 
πλείω ἄρχοντα καὶ ἀρχόµενα. Πρβλ. 1, 1254α 21-24.  Βλ. κεφάλαιο «Νόµος-φύσις » (Μέρος ΙΙ). 
309 Ἐστι γὰρ φύσει δοῦλος ὁ δυνάµενος ἄλλου εἶναι –διό καὶ ἄλλου ἐστίν (… ) Ὅτι µὲν τοίνυν εἰσὶ φύσει 
τινὲς οἱ µὲν ἐλεύθεροι οἱ δὲ δοῦλοι, φανερόν, οἷς καὶ συµφέρει τὸ δουλεύειν καὶ δίκαιόν ἐστι (1, 1254β 21-
22 και 1,1255α 1-2). φύσει ἡ δουλεία  (1, 1252β 9). ὁ γὰρ δοῦλος ἔµψυχον ὄργανον, τὸ δ’ ὄργανον ἄψυχος 
δοῦλος  (Ηθικά Νικοµάχεια 8,1161β3-4).  
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της γυναίκας310. Η αρετή διαφέρει φύσει στον ελεύθερο και τον δούλο, στον άνδρα και την 

γυναίκα, όπως διαφέρει σε όλα όσα φύσει άρχουν και άρχονται311. Για τον Αριστοτέλη ὁ µὲν 

γὰρ δοῦλος ὅλως οὐκ ἔχει τὸ βουλευτικόν, τὸ δὲ θῆλυ ἔχει µέν, ἀλλ’ ἄκυρον, ὁ δὲ παῖς 

ἔχει µέν, ἀλλ’ ἀτελὲς312. Ο  άνδρας και η γυναίκα, ο ελεύθερος και ο δούλος έχουν επίσης 

διαφορές και στις ηθικές αρετές: ο άνδρας λ.χ. έχει την ανδρεία του άρχειν η δε γυναίκα την 

ανδρεία του υπηρετείν,313 το ίδιο και ο δούλος. ∆ηλαδη έκαστος έχει την αρετή την αναγκαία για 

να επιτελέσει το έργο του, αυτή που φύσει του αντιστοιχεί : ἀλλ’ ὅσον ἐκάστῳ πρὸς τὸ αὐτοῦ 

ἔργον314.     

Είναι ενδιαφέρον το πως ο φιλόσοφος εξηγεί και δικαιολογεί την κατωτερότητα της 

γυναίκας: προς τούτο ακολουθεί την πλατωνική άποψη, η οποία απέδιδε την δύναµη 

αναπαραγωγής µόνο στον άνδρα και υπεβίβαζε το θήλυ στο επίπεδο του δοχείου και τροφού του 

εµβρύου. Βιολογικώς o Aριστοτέλης δεν εδέχετο την ύπαρξη γυναικείου σπέρµατος, πράγµα που 

είναι αντίθετο προς το ιπποκρατικό corpus, και ίσως δεν είναι τυχαίο που δεν αναφέρει πουθενά 

τις απόψεις του µεγάλου ιατρού Ιπποκράτη, αν και αυτός ο ίδιος είναι υιός ιατρού! Ο 

Αριστοτέλης βλέπει στον άνδρα µία έκφραση της ειδο-ποιητικής αρχής της φύσεως  και στην 

γυναίκα την φυσική αρχή της ἐνεργείᾳ ύλης315. Τα παραδείγµατα µπορούν να 

πολλαπλασιασθούν από άλλους τοµείς: φύσει το βάρβαρον, φύσει άρχουν οι Έλληνες επί των 

βαρβάρων316, φύσει διακρίνονται οι λαοί και τα έθνη της οικουµένης σε ἔνθυµα, διανοητικὰ 

καὶ τεχνικὰ, και σε συνδυασµούς τους317, φύσει άρχει το λόγον έχον µέρος της ψυχής επί του 

                                                           
310 1259β 2-3: τό τε γὰρ ἄρρεν φύσει τοῦ θήλεος ἠγεµονικώτερον, εἰ µή που συνέστηκεν παρὰ φύσιν. Η 
γυναίκα κατά τον φιλόσοφο έχει µεν φύσει  το βουλευτικὸν  ἀλλὰ ἄκυρον  (1, 1260α 13). Για µια συζήτηση του 
προβλήµατος αυτού στην σύγχρονη εποχή βλ. Ε. Τerray (1992), 183. 
311 1, 1260α 2-9. Η συζήτηση περί αρετής γίνεται στο κεφάλαιο 13 του βιβλίου 1 (1, 1259β 17-1260β 18). Βλ και 
Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1097 β25κεξ.  
312 1, 1260α 12-13. 
313 1, 1260α 14-24. 
314 1, 1260α 16. Πρβλ. 1, 1260α 19: ὅσον ἐπιβάλλει αὐτοῖς. Η αντίληψη αυτή απηχεί την πλατωνική (Πλάτων 
Μένων 72 α και  Πολιτεία 10,601δ). 
315 Μετά τα φυσικά Α 988α 1-7. Πολλές φορές ο Αριστοτέλης (λ.χ. Μετά τα φυσικά 1029α 6) τονίζει ότι η ύλη 
ορέγεται της µορφής αλλά όχι το αντίθετο. ∆ηλαδή η ύλη είναι κατώτερη έναντι της µορφής (βλ. Ράγκος  [1995], 
149). 
3161, 1252β 8-9. πρβλ. 7, 1333 β27-29. 
317 7, 1327β22-33. Ο χωρισµός των εθνών της οικουµένης στα Πολιτικά σε τρεις γενικώς κατηγορίες γίνεται επί τη 
βάσει µάλλον των γεωγραφικών και κλιµατολογικών συνθηκών αφού τα έθνη των ψυχρών τόπων της Ευρώπης 
ταξινοµούνται ως πλήρη θυµοῦ  αλλά άνευ διανοίας καί τέχνης, τα έθνη της Ασίας  κατέχουν διάνοια καί τέχνη 
αλλά στερούνται θυµοῦ, και το των Ελλήνων γένος, το οποίο γεωγραφικώς βρίσκεται στο µέσον, κατέχει και τα δύο 
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αλόγου µέρους318. 

Έτσι κατά την αριστοτελική αντίληψη, σε έκαστο σύνολο όντων που αποτελούν µία 

οργάνωση υπάρχει ή πρέπει να υπάρξει µία ιεράρχηση, σε άρχοντες και αρχόµενους, κυρίαρχους 

και κυριαρχούµενους, σε κυρίους και υπηκόους, και σε αυτή την ιεραρχία τα πρώτα µέλη είναι 

τα ανώτερα και τα δεύτερα τα κατώτερα. Επί πλέον η υποταγή του κατώτερου στο ανώτερο είναι 

συµφέρουσα για το αρχόµενο µέρος, όπως γίνεται µε  την ψυχή που κυριαρχεί επί του σώµατος, 

µε τον νου που κυριαρχεί επί της ορέξεως, µε το µόριον της ψυχής το λόγον έχον, που άρχει επί 

του αλόγου µέρους, µε τον άνδρα που άρχει επί της γυναίκας, µε τον άνθρωπο που κυριαρχεί επί 

των θηρίων και τέλος µε τον κύριο που εξουσιάζει τον δούλο. Στο χωρίο (2, 1254 α17-1255β15), 

όπου οι περισσότεροι µελετητές βλέπουν κυρίως τη θεωρητική δικαιολόγηση της δουλείας, είναι 

εµφανές ότι η σκόπευση πάει µακρύτερα και βαθύτερα, είναι γενικώς η ανισότητα εξουσίας και 

κυριαρχίας που ενδιαφέρει τον Σταγειρίτη, αφού την επεκτείνει σε όλα τα όντα. Πιο 

συγκεκριµένα αυτό που τον ενδιαφέρει είναι η θεµελίωση της εξουσίας πάνω στη διαφορά (που 

γι’ αυτόν σηµαίνει ανισότητα) που προκύπτει από την φύσιν των όντων, η οποία είναι φορέας 

κανόνων και αξιών. Εν τέλει αυτό που επικυρώνει και δικαιολογεί είναι η πολιτική ανισότητα. 

Αυτή για τον Σταγειρίτη προκύπτει από την κανονιστική φύση των πραγµάτων. Έτσι ο 

Αριστοτέλης δεν διαφέρει πολύ από τον δάσκαλό του, ο οποίος θεµελιώνει την εξουσία και την 

πολιτική ανισότητα στη µεταφυσική  των Ιδεών – η δικαιολόγηση της ανισότητας από 

µεταφυσική µετατρέπεται σε φυσική.  

∆υνάµεθα συνεπώς να πούµε ότι η αριστοτελική πολιτική θεωρία είναι εν τέλει µία 

ταξική ελιτίστικη θεωρία ανισότητας, η οποία προσπαθεί να υποκαταστήσει τη διάκριση 

«ελεύθεροι – δούλοι» µε µία ακόµη διάκριση που την εξειδικεύει εντός της κατηγορίας των 

ελευθέρων, την διάκριση «αγαθοί – µη αγαθοί» (κάτοχοι της αρετής – βάναυσοι, ή 

πεπαιδευµένοι – πλήθος). Και ενώ η  διάκριση «ελεύθεροι – δούλοι» σηµαίνει για τη 

δηµοκρατική αντίληψη τη συµµετοχή στην εξουσία όλων των ελευθέρων, η δεύτερη διάκριση 

του Αριστοτέλη (αγαθοί – µη αγαθοί) σηµαίνει την συµµετοχή στην εξουσία µόνο των εχόντων 

                                                                                                                                                                                            
αυτά χαρακτηριστικά και δια τούτο διατελεῖ ἐλεύθερο καὶ βέλτιστα πολιτευόµενον, και δύναται να 
εξουσιάσει όλα τα υπόλοιπα εάν ενωθεί σε µία πολιτεία. Εδώ κάποιος αυστηρός κριτής θα χαρακτήριζε τον 
Αριστοτέλη ως προπαγανδιστή της µακεδονικής ιδεολογίας περί ενώσεως των Ελλήνων και της εκστρατείας για την 
κατάκτηση των υπόλοιπων λαών , αλλά επίσης και ως κήρυκα του εθνικισµού και του ρατσισµού, αφού διαφαίνεται 
και εκθειάζεται η φύσει ανωτερότητα του γένους των Ελλήνων.  
3181, 1260α 5-7: ἐν ταύτῃ [τῇ ψυχῇ] γάρ ἐστι φύσει τὸ µὲν ἄρχον τὸ δ’ ἀρχόµενον, ὧν ἑτέραν φαµὲν εἶναι 
ἀρετήν, οἷον  τοῦ λόγον ἔχοντος καὶ τοῦ ἀλόγου.  
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αρετή και παιδεία, των αγαθών.  

Κατά τον Strauss,το «φυσικό δίκαιο» στην κλασική του µορφή συνδέεται µε την 

ανακάλυψη της φύσεως και την θεµελιώδη διάκριση ανάµεσα στην φύση και την σύµβαση 

(φύσις-νόµος), η διάκριση δε αυτή είναι ο αναγκαίος (αλλά όχι και επαρκής) όρος για την 

εµφάνιση της ιδέας του «φυσικού δικαίου»319. Το τελευταίο συνδέεται επί πλέον µε µια 

τελεολογική θεώρηση του κόσµου: «όλα τα φυσικά όντα έχουν έναν φυσικό σκοπό, έναν φυσικό 

προορισµό, ο οποίος καθορίζει ποιο είδος λειτουργίας είναι καλό γι αυτά»320. Η  αντίληψη αυτή 

θεµελιώνει τον αγαθό ανθρώπινο βίο στη φύσιν, στη φυσική τάξη – ο βίος είναι αγαθός όταν 

είναι σύµφωνος µε τη φύσιν321. Η φύσις κατευθύνει και κατά συνέπεια πρέπει να κατευθύνει τον 

βίο του ανθρώπου,  την κοινωνική και την πολιτική οργάνωση. Από το Είναι συνάγεται το ∆έον, 

από το γεγονός η αξία. Η φύσις είναι το µέτρον και η αξία, και όχι ο άνθρωπος ο οποίος είναι µία 

διάσταση της φύσεως, και συνεπώς αποκλείεται οιαδήποτε ιδέα για θεµελίωση του δικαίου σε 

κάποια συνθήκη ή συµβόλαιο, µε το οποίο οι ελεύθερες βουλήσεις συµφωνούν να ορίσουν 

συµβατικά την οργάνωση του πολιτικού συνόλου και της εξουσίας. Η συµβασιοκρατική άποψη, 

για την οποία κοινωνία και δίκαιο σηµαίνει συµφωνία ελευθέρων βουλήσεων που συµφωνούν 

στην αναγνώριση αµοιβαίων δικαιωµάτων επί τη βάσει ενός θετικού δικαίου (ή ενός κοινωνικού 

συµβολαίου),  είναι εντελώς ξένη στην αριστοτελική αντίληψη περί δικαίου. Συνεπώς η θεωρία 

περί φυσικού δικαίου του Αριστοτέλη στηρίζεται και κηρύσσει την ανισότητα και έτσι 

αντιτίθεται στην δηµοκρατική ισότητα και τις θεωρίες περι ισότητας (συµβασιοκρατικές και µη) 

ορισµένων σοφιστών.   

 

 

 

 

 

 
                                                           
319  Strauss (1988), 120. Υποστηρίζει  δε o Strauss ότι το ερώτηµα εάν υπάρχει φυσικό δίκαιο, είναι το αντικείµενο 
της βασικής διαµάχης στην πολιτική φιλοσοφία.  Υπάρχουν όµως και άλλα βασικά ερωτήµατα που εξετάζονται στην 
πορεία αυτής εδώ της µελέτης. 
320  Strauss (1988), 22. 
321Στην ίδια λογική όταν ο Ζήνων ο Κιτιεύς συνεβούλευε Ὁµολογουµένως τῇ φύσει ζῆν εννοούσε ότι «πρέπει να 
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6. ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 

  ∆όξα και όχι επιστήµη της πολιτικής  
 

 

Ο τοµέας των πολιτικών υποθέσεων διαχωρίζεται σαφώς από όλους τους άλλους τοµείς, 

όπου απαιτούνται ειδικές γνώσεις και ικανότητες. Η δηµοκρατική αντίληψη είναι σαφής: δεν 

υπάρχει επιστήµη στα πολιτικά πράγµατα, η πολιτική είναι ο χώρος της δόξης. Όλων οι γνώµες 

µετρούν το ίδιο, αντιπαρατίθενται (γνῶµαι ἀντίπαλοι), και η πιο πειστική θα αποτελέσει την 

απόφαση της πλειοψηφίας322. Η δόξα δεν είναι τυχαία, αυθόρµητη και ενστικτώδης αλλά έλλογη 

και τεκµηριωµένη, όπως τονίζει ο Περικλής στον «επιτάφιο» (οι πολλοί, ο δήµος, πειθαρχούν 

στον λόγο : λόγῳ προδιδαχθῆναι µᾶλλον ἐπὶ ἃ δεῖ ἔργῳ ἐλθεῖν...ἐκλογίζεσθαι, κ.λπ.). 

 Η θεωρητική υποστήριξη αυτής της απόψεως παρέχεται από τον Πρωταγόρα στον 

γνωστό µύθο και λόγο, στον οµώνυµο πλατωνικό διάλογο. Στον πρωταγόρειο µύθο η αἰδὼς και 

η δίκη, οι βασικές ηθικο-πολιτικές αρετές323, οι απαραίτητες για την συγκρότηση πόλεων και 

δεσµών φιλίας (ἵν’ εἶεν πόλεων κόσµοι τε καὶ δεσµοὶ φιλίας συναγωγοὶ) παρέχονται σε 

όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους χωρίς διακρίσεις και αποκλεισµούς324. Γι’ αυτό οι Αθηναίοι, 

                                                                                                                                                                                            
ζούµε κατ’ αρετήν, επειδή η φύση µας οδηγεί στην αρετή» (∆ιογένης Λαέρτιος  Ζ, 1, 87). 
3226, 1317β 5-6: τὸ πλῆθος ἀναγκαῖον εἶναι κύριον καὶ ὅ,τι ἄν δόξῃ τοῖς πλείοσι, τοῦτ’ εἶναι τέλος καὶ 
τοῦτ’ εἶναι δίκαιον. 4, 1292α 26-27: διά τὸ τὸν δῆµον πάντων εἶναι κύριον τῆς δὲ τοῦ δήµου δόξης τούτους. 
Θουκυδίδης 3,49: Τῶν γνωµῶν ἀντιπάλων πρὸς ἀλλήλας.   
323 Ο Κ. ∆εσποτόπουλος (1980), 30 πιστεύει αντιθέτως ότι η αἰδὼς και η δίκη είναι µόνο «δύο ριζικά ηθικά 
συναισθήµατα ως υποκατάστατα κάπως της πολιτικής». Λέει άλλωστε στην ίδια σελίδα  ότι οι αρετές αυτές 
αποτελούν θεµέλιο και της πλατωνικής πολιτείας. Αντιθέτως για τον Kerferd (1952),  43) η αἰδὼς και η δίκη είναι η 
ίδια η πολιτική αρετή και όχι κάποια στοιχεία της: “ not the rudiments or materials for political virtue, but political 
virtue itself”.   
324Πλάτων Πρωταγόρας 322 γ-δ: Ἐπὶ πάντας καὶ πάντες µετεχόντων, οὐ γὰρ γένοιτο πόλεις εἰ ὀλίγοι 
αὐτῶν µετέχοιεν ὥσπερ ἄλλων τεχνῶν. Πρβ. 323 α: πάντα ἄνδρα µετέχειν δικαιοσύνης τε καὶ τῆς ἄλλης 
πολιτικῆς ἀρετῆς. 327 α: τούτου τοῦ πράγµατος, τῆς ἀρετῆς, εἰ µέλλει πόλις εἶναι, οὐδένα δεῖ 
ἰδιωτεύειν. 323 γ: ὡς ἀναγκαῖον [ὅν] οὐδένα ὄντιν’ οὐχὶ ἀµώς γέ πως µετέχειν αὐτῆς, ἢ µὴ εἶναι ἐν 
ἀνθρώποις. 
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τονίζει ο Πρωταγόρας, όταν χρειάζονται συµβουλή πολιτικής αρετής, η οποία απαιτεί 

δικαιοσύνη και σωφροσύνη, συµβουλεύονται όλους τους πολίτες, διότι όλοι πρέπει να 

συµµετέχουν σε αυτή την αρετή, διαφορετικά δεν υπάρχει δηµοκρατική πόλις. Γι’ αυτό ζητούν 

και την γνώµη και του χαλκέως και του σκυτοτόµου (324γ).  Ενώ όταν οι Αθηναίοι χρειάζονται 

συµβουλή περί τεκτονικής αρετής ή κάποιας άλλης τέχνης, συµβουλεύονται τους ολίγους 

ειδικούς. Ο Πρωταγόρας διαχωρίζει δηλαδή, σαφέστατα τους τοµείς στους οποίους χρειάζονται 

οι ειδικοί και τους τοµείς στους οποίους χρειάζονται οι πολλοί. Ενώ οι ειδικοί θα εκθέσουν τις 

γνώµες τους οι τελικές αποφάσεις λαµβάνονται από όλους τους πολίτες, από την εκκλησία 325.  

Η αἰδὼς και η δίκη του µύθου, γίνονται πιο κάτω στον λόγο του Πρωταγόρα σωφροσύνη 

και δικαιοσύνη, και λίγο πιο κάτω στις δύο αυτές προστίθεται και το ὅσιον326. Αυτά ορίζουν την 

πολιτική αρετή, ενώ τα αντίθετά τους, η ἀδικία και η ἀσέβεια ορίζουν το ενάντιό τους. Σε αυτό 

θα συµφωνούσαν θεωρητικώς και ο Σωκράτης, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης, οι Λακεδαιµόνιοι και 

πλήθος άλλων µη δηµοκρατών. Πού βρίσκεται συνεπώς το δηµοκρατικό του πράγµατος; Στο ότι 

αυτές, δηλαδή η πολιτική τέχνη και αρετή, είναι κτήµα όλων των ανθρώπων, σύµφωνα µε τον 

Πρωταγόρα, που σηµαίνει ότι µπορούν και πρέπει όλοι οι άνθρωποι  να τις ασκούν εντός της 

πόλεως. ∆εν υπάρχουν κάποιοι που έχουν περισσότερη πολιτική αρετή από κάποιους άλλους, 

αλλά όλοι οι πολίτες έχουν ίσο µερίδιο, ασχολούµενοι ταυτοχρόνως και µε τις εργασίες τους, 

είναι δηλαδή πολυπράγµονες. Ο χώρος των πολιτικών υποθέσεων έχει ανάγκη την 

πολυπραγµοσύνη, δεν  έχει στεγανά και «ειδικούς», όπως έχουν οι χώροι των άλλων τεχνών και 

επαγγελµάτων. Η πολιτική ικανότητα (ἀρετὴ) αφορά όχι µόνο όλους τους ανθρώπους, αλλά 

επίσης (πρέπει να) έχει ως αντικείµενο όλα τα ζητήµατα της πόλεως,  είναι δηλαδή πολυδιάστατη 

και προϋποθέτει και συνεπάγεται το πολυπραγµονεῖν327, απαιτεί και εξασφαλίζει την 

συµµετοχή όλων των πολιτών, στρέφεται κατά του αδιάφορου για τα πολιτικά πράγµατα, κατά 

                                                           
325οἵ τε ἄλλοι καὶ Ἀθηναῖοι, ὅταν µὲν περὶ ἀρετῆς τεκτονικῆς ἢ λόγος ἢ ἄλλης τινὸς δηµιουργικῆς , 
ὀλίγοις οἴονται µετεῖναι συµβουλῆς, καὶ ἐάν τις ἐκτός ὤν τῶν ὀλίγων συµβουλεύῃ, οὐκ ἀνέχονται… 
ὅταν δὲ εἰς συµβουλήν πολιτικῆς ἀρετῆς ἴωσιν, ἥν δεῖ διὰ δικαιοσύνης πᾶσαν ἱέναι καὶ σωφροσύνης 
,εἰκότως ἅπαντος ἀνδρὸς ἀνέχονται, ὡς παντὶ προσῆκον ταύτης γε µετέχειν τῆς ἀρετῆς, ἢ µὴ εἶναι 
πόλεις. (οπ.π. 322ε-323α ). Ὡς µὲν οὖν εἰκότως ἀποδέχονται οἱ σοι πολῖται καὶ χαλκέως καὶ σκυτοτόµου 
συµβουλεύοντος τὰ πολιτικά.  
326 325 α. Το όσιον αναφέρεται στον ανθρώπινο κόσµο ενώ το ιερόν στον κόσµο των θεών. Βεβαίως υπάρχει πάντα 
το πρόβληµα κατά πόσον ο Πλάτων αποδίδει πιστώς τα λόγια και τις απόψεις του Πρωταγόρα. Πολλοί ερευνητές 
δέχονται ότι τα αποδίδει κατά το µάλλον ή ήττον πιστώς (Vidal-Naquet, Καστοριάδης). 
327 Πλάτων Πρωταγόρας 323α.  Ηθικά Νικοµάχεια 6,1142 α1-2: οἱ δὲ πολιτικοὶ πολυπράγµονες. Επίσης  
Θουκυδίδης 1,70. 6,87.3  
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του  απράγµονος, όπως εκφράζεται µε µοναδικό τρόπο από τον Περικλή: µόνοι γὰρ τόν τε 

µηδὲν τῶνδε µετέχοντα οὐκ ἀπράγµονα ἀλλ’ ἀχρεῖον νοµίζοµεν328.  Κατά τον 

Πρωταγόρα αυτός που δεν συµµετέχει δεν είναι απλώς φιλήσυχος - όπως θεωρείται σήµερα - 

αλλά άχρηστος, και πρέπει να αποβάλλεται, γιατί αποτελεί αρρώστια για την πόλιν329. Ο Λυσίας 

επίσης θεωρεί ότι η µόνη λύση είναι η συµµετοχή όλων: µόνην σωτηρίαν εἶναι τῆ πόλει 

ἅπασιν Ἀθηναίοις τῆς πολιτείας µετεῖναι330. ∆ια τούτο η δηµοκρατία είναι και εναντίον της 

επαγγελµατοποίησης της πολιτικής, εναντίον των δήθεν ειδικών. Το πολυπραγµονεῖν και ο 

πλουραλισµός  των απόψεων, των προοπτικών και των ιδεών συντηρεί και τον δηµόσιο χώρο. Η 

µονοµέρεια και το µονοδιάστατο τον εξαφανίζει, όπως παρατηρεί εύστοχα η Arendt331.  

Αυτή είναι η δηµοκρατική πολιτική η βασιζόµενη σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα στην 

αρχή ότι η αἰδὼς και η δίκη δεν είναι προνόµιο ολίγων αλλά όλων, δεν είναι πριν την πόλιν αλλά 

συνδηµιουργούνται µε αυτήν ως αποτέλεσµα των αµοιβαίων σχέσεων και επιδράσεων µεταξύ 

των πολιτών. Η πολιτική είναι, πρέπει να είναι, βασική ιδιότητα του ανθρώπινου όντος κατά την 

δηµοκρατική αντίληψη, και πραγµατοποιείται καθηµερινά εντός της πόλεως, δεν είναι απλώς 

αφηρηµένο δικαίωµα όπως σήµερα, και το πιο σηµαντικό είναι υποχρέωση όλων. Έκαστος 

πολίτης αναγκάζεται να συµµετέχει στους θεσµούς, τη λειτουργία και την εξουσία της πόλεως 

ένεκα και δια µέσου των θεσµών, της οργάνωσης  και των νόµων της πόλεως.  

Η γνώση και η µάθηση της πολιτικής αποκτάται στην πράξη, µε τη συµµετοχή σε 

πολιτικές εµπειρίες και πράξεις  που γίνονται δηµοσίως, πράξεις τις οποίες επιτρέπει η 

δηµοκρατική πόλις δια, εντός και µέσω των θεσµών της. Είναι αυτό που λέει, σε άλλο πλαίσιο, ο 

Αριστοτέλης: εὖ οὖν λέγεται ὅτι ἐκ τοῦ τὰ δίκαια πράττειν ὁ δίκαιος γίνεται καὶ ἐκ τοῦ 

τὰ σώφρονα ὁ σώφρων. ἐκ δὲ τοῦ µὴ πράττειν ταῦτα οὐδεὶς ἂν οὐδὲ µελλήσειε 

γίνεσθαι ἀγαθός332. Παραφράζοντας, ή µάλλον επεκτείνοντας, την άποψη αυτή του 

Αριστοτέλη, θα λέγαµε ότι πολιτικός γίνεται κανείς κάνοντας πολιτική, πράττοντας πολιτικές 

                                                           
328 Θουκυδίδης 2,40:  ἔνι τε τοῖς αὐτοῖς οἰκείων ἅµα καὶ πολιτικῶν ἐπιµέλεια καὶ ἑτέροις πρὸς ἔργα 
τετραµµένοις τὰ πολιτικὰ µὴ ἐνδεῶς γνῶναι. Βλ. επίσης 2,63. 2,64. 
329 Πλάτων Πρωταγόρας 322δ: καὶ νόµον γε θὲς παρ’ ἐµοῦ τὸν µὴ δυνάµενον αἰδοῦς καὶ δίκης µετέχειν 
κτείνειν ὡς νόσον πόλεως. 
330 Λυσίας Περί του µη καταλύσαι την πάτριον πολιτείαν Αθήνησι, 3.  
331 Arendt (1986), 85: «Το τέλος του κοινού κόσµου έχει επέλθει όταν αυτός αντικρύζεται από µια µόνο πλευρά και 
όταν έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζεται σε µια µόνο προοπτική».  
332Ηθικά Νικοµάχεια 2,1105β 10κεξ. Βλ. κεφάλαιο «Η παιδεία» (Μέρος Ι).   
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πράξεις. Εάν δεν υπάρχει συµµετοχή στις αποφάσεις και στην εξουσία δεν υπάρχει πολίτης ούτε 

δηµοκρατία. 

Η αντίθετη αντίληψη προς την αντίληψη των ειδικών εκφράζεται επίσης και από τη 

γνωστή φράση του Πρωταγόρα: πάντων χρηµάτων µέτρον ἐστὶν ἄνθρωπος, τῶν µὲν 

ὄντων ὡς ἔστιν, τῶν δὲ οὐκ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν. Ο άνθρωπος είναι το µέτρον, το κριτήριο, 

για το τι είναι και δεν είναι τα πράγµατα. Αυτός αποφαίνεται για αυτά που υπάρχουν ότι 

υπάρχουν και για αυτά που δεν υπάρχουν ότι δεν υπάρχουν.  Με τη φράση αυτή καθιερώνεται ο 

άνθρωπος ως το µοναδικό κριτήριο της αλήθειας, ως ο µοναδικός φορέας της και απορρίπτεται 

οιοδήποτε εξωτερικό, υπερβατικό και µεταφυσικό κριτήριο. Μόνο ο άνθρωπος, µέσω των 

αισθήσεων, µέσω της εµπειρίας, και δια της διανοίας του και του λόγου του, µπορεί να γνωρίσει 

τον κόσµο χωρίς υπερβατικά, µεταφυσικά στηρίγµατα: οἵα µὲν ἕκαστα ἐµοὶ φαίνεται 

τοιαῦτα µὲν ἔστιν ἐµοί, οἵα δὲ σύ, τοιαῦτα δὲ αὖ σοί. Ἄνθρωπος δὲ σύ τε καγώ333. 

Εννοείται εδώ ο κάθε άνθρωπος και όχι κάποιος συγκεκριµένος ή εφοδιασµένος µε κάποιες 

ιδιότητες και ικανότητες. ∆εν εννοείται δηλαδή ο άριστος, ούτε ο αγαθός, ούτε ο επαΐων, ούτε ο 

επιστήµων, ούτε ο σοφός, ούτε ο γνώριµος. Όλες οι ιδιότητες και οι επιθετικοί προσδιορισµοί 

που επισώρευσαν οι αριστοκρατικές και ολιγαρχικές, οι σωκρατικές, πλατωνικές και 

αριστοτελικές ιδεολογίες αποκλείονται.  

Η θέση του Πρωταγόρα για τον «άνθρωπο ως µέτρο» καταργεί την αναζήτηση της 

γνώσεως σε απόλυτες αξίες, έξωθεν ή άνωθεν του ανθρώπου, σε Ιδέες ή σε Θεούς.  Στην 

πρωταγόρεια γνωσιοθεωρία το πράγµα δεν µπορεί να αποχωρισθεί από την παράσταση του 

πράγµατος την οποία έχει ο γνωρίζων άνθρωπος. Με άλλα λόγια δεν αναγνωρίζεται ο 

διαχωρισµός µεταξύ είναι και φαίνεσθαι, και η οντολογική προτεραιότητα του πρώτου εν σχέσει 

µε το δεύτερο. Το είναι  ταυτίζεται µε το φαίνεσθαι, ή  µε άλλα λόγια, όλα είναι φαίνεσθαι334. Με 

αυτο τον τρόπο αναβαθµίζεται η ανθρώπινη δόξα. 

Με την πρωταγόρεια φράση έχουµε την στροφή από την προσωκρατική φυσιοκεντρική 

θεώρηση του κόσµου στην ανθρωποκεντρική θεώρηση. Έχουµε δηλαδή την καθιέρωση της 

                                                           
333 Πλάτων Θεαίτητος 152 α. 
334 βλ. E. Terray (1990), 28-29. Βλ. και C. Farrar (1991), 85 η οποία δεν δέχεται το συµπέρασµα αυτό αλλά χωρίς να 
επιχειρηµατολογεί. Πιστεύει όµως ότι ο Πρωταγόρας απέρριπτε την παρµενίδεια πίστη σε µια προνοµιούχα 
ενόραση. O Πρωταγόρας  αντιτίθεται στον Παρµενίδη, ο οποίος διαχώριζε το πραγµατικό ον από την απατηλή δόξα. 
Αντιτίθεται επίσης, κατά τον Πορφύριο, στην βασική ελεατική αντίληψη ότι το  ον είναι ἕν, οὐλοµελές…(DK 80 
B2). 
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ισοτιµίας των ανθρώπων, τη δηµοκρατική αντίληψη της ισοτιµίας των ανθρώπινων δοξών και 

κατ’ επέκταση τη στήριξη της δηµοκρατίας. ∆ιότι, πράγµατι, αν ο άνθρωπος είναι το µέτρο όλων 

των πραγµάτων, τότε είναι επίσης µέτρο των κοινωνικών και πολιτικών πραγµάτων, που 

σηµαίνει ότι είναι ο ρυθµιστής της πολιτείας εντός της οποίας ζει. Και επειδή κάθε άνθρωπος 

είναι ισότιµος µε οποιονδήποτε άλλον, όλοι δικαιούνται ίση συµµετοχή στη ρύθµιση των κοινών, 

ίση συµµετοχή στην λήψη των  αποφάσεων και την εξουσία.  

Με τη φράση του Πρωταγόρα εισάγεται ο σχετικισµός όχι µόνο στον χώρο της πολιτικής 

αλλά και γενικώς στον χώρο των ανθρωπίνων, των φυσικών και των µεταφυσικών πραγµάτων 

(χρηµάτων)335. ∆εν υπάρχουν συνεπώς απόλυτες και αιώνιες αλήθειες. Ειδικότερα αυτό που 

ισχύει στον χώρο της πολιτικής και της δηµοκρατίας είναι η σχετική αλήθεια του συνόλου της 

πόλεως ή της πλειοψηφίας της (κοινῆ δόξαν), για όσον καιρό αυτή θα το κρίνει. Έτσι 

δικαιολογείται και η αρχή της πλειοψηφίας µε την οποία επίσης µετριάζεται  ο υποκειµενισµός 

και ο σχετικισµός του Πρωταγόρα και της σοφιστικής γενικότερα. ∆ιότι στον κοινωνικό, 

πολιτικό και ηθικό χώρο, ο απόλυτος υποκειµενισµός και σχετικισµός θα συνεπαγόταν το χάος 

και την αταξία, δηλαδή την αδικία και την ασέβεια, πράγµα εντελώς αντίθετο από αυτά που 

πρέσβευε ο Πρωταγόρας και η δηµοκρατία.   

Αυτό που χαρακτηρίζει τη δηµοκρατία είναι συνεπώς η δόξα, η πάλη και η διαµάχη των 

δοξών (ἀγών δόξης)336, η οποία εξασφαλίζεται από τους δηµοκρατικούς θεσµούς, την ισηγορία 

και την παρρησία. Σε έκαστο ζήτηµα υπάρχουν τουλάχιστον δύο αντιτιθέµενες δόξαι, δύο 

ἀντικείµενοι λόγοι (ἄµφω λόγοι) µε την ορολογία του Πρωταγόρα, που δεν συνιστούν 

αντίφαση, αλλα συστατικό στοιχείο της πραγµατικότητας, πολιτικής, δικαστικής και ηθικής337. 

Οι δόξες όλων έχουν την ίδια αξία, αλλά βεβαίως όχι το ίδιο βάρος, και µετά την έκθεσή τους 

και την υποστήριξή τους δια του λόγου, της επιχειρηµατολογίας, ακολουθεί ψηφοφορία, κατά 

την οποία εφαρµόζεται η αρχή της πλειοψηφίας, µε το πέρας της οποίας η πόλις αποκτά τον νόµο 

της ή το ψήφισµά της (ἔδοξε τῆ βουλῆ καὶ τῷ δήµῳ). ∆εν υπάρχει εποµένως επιστήµη της 

πολιτικής. ∆εν υπάρχουν κάποιοι υποτιθέµενοι «ειδικοί», κάτοχοι µιας «επιστήµης της 

πολιτικής». Ο Πρωταγόρας διέκρινε σαφέστατα την πολιτική τέχνη από την επιστήµη 

(λογισµοὺς τε καὶ ἀστρονοµίαν καὶ γεωµετρίαν καὶ µουσικὴν), διότι η δεύτερη αγνοεί την 

                                                           
335Βλ.  Παπαδής (1990), 181. Για µια γενικώτερη ανάλυση της φράσης αυτής του Πρωταγόρα βλ. Αλατζόγλου 
(1976).  
336 Θουκυδίδης 3, 49. 
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αλλαγή που χαρακτηρίζει τα ανθρώπινα πράγµατα, και συνεπώς δεν έχει πρακτική 

χρησιµότητα338.  

Η πολιτική έχει να κάνει µε πράγµατα που αναφέρονται στο µέλλον, και επειδή δεν 

υπάρχει πρόβλεψη των µελλούµενων - αν ήταν έτσι θα αρκούσε το µαντείο των ∆ελφών ή 

κάποιο µάντης, προφήτης ή µάγος - ούτε υπάρχει επιστήµη των µελλόντων, γι’ αυτό η πολιτική 

δεν είναι υπόθεση κάποιων υποτιθεµένων ειδικών (specialiste, elite), αλλά υπόθεση του 

βουλεύεσθαι. Η πολιτική δεν αφορά την αλήθεια ή το ψεύδος, αλλά το συµφέρον ή την ζηµία, 

την επωφελή πρόταση ή την επιζήµια, την καλή ή την κακή, την καλή ή την καλύτερη και µόνος 

αρµόδιος γι αυτό είναι ο ανθρώπινος λόγος και η ανθρώπινη φρόνησις. Η πολιτική είναι υπόθεση 

αποφάσεων, και για την απόφαση δεν χρειάζεται ούτε και υπάρχει επιστήµη αλλά εµπειρία και 

φρόνησις. Φρόνησις είναι η πρακτική σοφία, η πολιτική αρετή, η ικανότητα προσανατολισµού 

µέσα στην ζωή, ιδιωτική και δηµόσια339. 

Tο αντικείµενο της πολιτικής αποφάσεως δεν είναι απολύτως γνωστό, ανήκει στο πεδίο 

του ἐνδεχοµένως ἄλλως ἔχειν, εξαρτάται ακριβώς από την απόφαση των ανθρώπων γι αυτό 

δεν είναι υπόθεση επιστήµης αλλά γνώµης, δόξας. Εξαρτάται από την εκτίµηση πολλών 

αστάθµητων παραγόντων και συγκυριών (καιρός), που µεταβάλλονται και δεν δύνανται να 

γνωσθούν πλήρως µε επιστηµονικό τρόπο, δεν ανήκουν στο πλατωνικό  ἀληθείας πεδίον, στον 

ακίνητο κόσµο των Ιδεών και της ουσίας340.  Ετσι λοιπόν η γνώµη και η απόφαση ανήκει σε 

όλους, και αυτή η θέση είναι το επιχείρηµα για την δηµοκρατική έννοια της πολιτικής.   

         

Η κριτική - η φρόνησις  
 

Η αντίθετη προς τη δηµοκρατική αντίληψη πηγάζει από  τους ολιγαρχικούς και τους 

αριστοκρατικούς, και υποστηρίζει ότι η πολιτική τέχνη και αρετή είναι ικανότητες προνοµιακές 

µόνο των ολίγων, τις οποίες  έχουν φύσει ή µπορούν να τις αποκτήσουν λόγω καταγωγής ή 
                                                                                                                                                                                            
337 Βλ. Αλατζόγλου (1984).  
338 Πλάτων Πρωταγόρας 318 ε. Μετά τα Φυσικά Β, 997 β32κεξ. Β, 998 α1κεξ.  Ο Ross (1924 I), 228 βασιζόµενος 
στην έκφραση τινές τῶν σοφιστῶν  (Μετά τα φυσικά Β, 996 α32)  αποδίδει και στον Πρωταγόρα την άποψη ότι τα 
µαθηµατικά αγνούν το ωφέλιµο και το βλαβερό, που ο Αριστοτέλης αποδίδει στον Αρίστιππο ( Μετά τα φυσικά Β, 
996 α22 και Β, 996β1),  
339 Βλ.  Ηθικά  Νικοµάχεια 6, 1140α 24 κεξ. Aubenque (1986), 23-24, 111 κε. 
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οικονοµικής ανέσεως, και κατά συνέπεια µόνο αυτοί πρέπει να τις ασκούν. Η αντίληψη αυτή 

συναντάται στον Θέογνι, τον Σωκράτη, και είναι αντίθετη µε την πολυπραγµοσύνη της 

δηµοκρατίας341. Ο Πλάτων θα «βελτιώσει» την αντίληψη αυτή προς το αντιδηµοκρατικότερο 

εισάγοντας για πρώτη φορά την αντίληψη ότι υπάρχει «πολιτική επιστήµη»  των πολιτικών 

πραγµάτων, και για να την θεµελιώσει καταφέρεται, στα περισσότερα έργα του, εναντίον της 

δόξης, και ειδικότερα εναντίον της δόξης τῶν πολλῶν, προσπαθεί δε να την ανασκευάσει και 

να την απαξιώσει342. 

Ο Πλάτων εκ παραλλήλου θα προσπαθήσει να αναιρέσει και να µεταστρέψει την 

πρωταγόρεια ανθρωποκεντρική θεώρηση του κόσµου  σε θεοκεντρική, θέτοντας  τον θεό ως 

µέτρο όλων των πραγµάτων: πάντων χρηµάτων µέτρον θεός343. Ασκεί δε κριτική στην  

δηµοκρατική  αντίληψη της δόξης, όπως επίσης και  στους ανθρώπους των κατώτερων τάξεων 

που τους θεωρεί ανίκανους για την πολιτική διακυβέρνηση της πολιτείας, και αντιπαραθέτει σε 

αυτούς τους δήθεν ειδικούς της πολιτικῆς ἐπιστήµης, τους βασιλεῖς-φιλοσόφους  της 

Πολιτείας, τούς ἐπιστήµονες, ή τους βασιλεῖς ἐπιστήµονες  του Πολιτικού, τους κατέχοντες 

την «αρετή και την επιστήµη», την «αληθινή γνώση»344. Είναι εξ άλλου ενδεικτικό της 

προκαταλήψεως του το ότι παρουσιάζει  τον Σωκράτη ως τον µόνο αληθή πολιτικό345. Έρχεται 

και επανέρχεται στο θέµα των ἐπαϊόντων, των εἰδότων, των δήθεν ειδικών, στρεφόµενος 

ταυτοχρόνως κατά του πλήθους, κατά του δήµου, κατά των κατώτερων στρωµάτων, τονίζοντας 

ότι δεν κατέχουν την «επιστήµη της πολιτικής» παρά µόνο την αναξιόπιστη δόξα. Γίνεται έτσι ο 

εισηγητής της θεωρίας των ειδικών στον χώρο της πολιτικής, ο ιδρυτής της απαξίωσης της 

δόξης, του δήµου και των κατώτερων στρωµάτων. Έκτοτε οποιοσδήποτε αντίπαλος της 
                                                                                                                                                                                            
340 Πλάτων Φαίδρος 248 γ. Πρβλ. Πλούταρχος Περί των εκλελοιπότων χρηστηρίων (De defectu oraculorum) 22, 
422B. Για τις σχέσεις του καιροῦ και του ασταθούς και µη προκαθορισµένου χαρακτήρα των πρακτών βλ. 
Aubenque (1986), 97.    
341 Οπως χαρακτηριστικά εκφράζεται από κάποιο πρόσωπο της τραγωδίας (Ευριπίδης Αντιόπη, απ. 193 Ν): ὅστις δέ 
πράσσει πολλὰ µὴ πράσσειν χρεών, Μωρός, παρὸν ζῆν ἡδέως ἀπράγµονα. Πρβλ. Ευριπίδης Φιλοκτήτης  
(απ. 782,787 Ν=Αριστ. Ηθικά Νικοµάχεια 6,1142 α3-5). Στον Ανώνυµο Ιαµβλίχου η ενασχόληση µε την πολιτική 
χαρακτηρίζεται ως ἀηδεστὰτη ενώ η ατοµική δηµιουργική εργασία ως ἡδίστη (7,3. 7,4).   
342Μένων, 97 γ. Πολιτεία, 5, 476 γ. Τίµαιος, 51 δ. 
343  Νόµοι 4, 716 γ. Πρβλ. 1,644 δ και 7, 803 β-γ. 
344 Πλάτων Πολιτεία 5,473γ-ε και 5,474β-γ. Η θέση του αυτή για τον επαΐοντα, τον επιστήµονα, φαίνεται να 
παρέµεινε ως το τέλος της ζωής του (βλ. Εβδόµη Επιστολή, 325δ-326β). Στον Πολιτικό ο Πλάτων κάνει ορισµένες 
παραχωρήσεις στον νόµο και, τέλος,  στους Νόµους αποπειράται να ιδρύσει την δεύτερη πολιτεία του βασισµένη 
στους νόµους, αποµακρυνόµενος από το ιδεώδες της Πολιτείας (δεύτερος πλοῦς). 
345µόνος ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν τὰ πολιτικά µὸνος τῶν νῦν (Πλάτων 
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δηµοκρατίας θα στηριχθεί στα πλατωνικά θεµέλια και θα  οικοδοµήσει την δική του κριτική µε 

παραλλαγές και διαφοροποιήσεις, όπως ο Αριστοτέλης. 

Πράγµατι, ο Σταγειρίτης, για να επιχειρήσει την κριτική του στην δηµοκρατία, 

αισθάνεται την ανάγκη αρχικώς να αναιρέσει την πρωταγόρεια (και δηµοκρατική) αντίληψη περί 

του ανθρώπου-µέτρου. Για τον Αριστοτέλη ο άνθρωπος δεν είναι το µέτρον αλλά µετράται ο 

ίδιος από κάτι άλλο, από το ἕν: πάντων µέτρον τό ἕν. ∆ηλώνει δε  στη συνέχεια ότι η θέση του 

Πρωταγόρα δεν είναι κάτι το εξαιρετικό346. Αν έκαστος είναι µέτρο των πραγµάτων τότε 

υπάρχουν δύο τουλάχιστον αντίθετοι λόγοι για το ίδιο πράγµα και συνεπώς υπάρχει αντίφαση. 

Οπότε ο Αριστοτέλης κατατάσσει τους υποστηρίζοντες αυτή τη θέση στους ἀναιροῦντας τὸ 

διαλέγεσθαι καὶ καταργοῦντας τήν τοῦ λόγου κοινωνία347.  Το να θεωρούνται όλες οι 

γνώµες ορθές και σεβαστές είναι κατά τον Σταγειρίτη βλακεία (εὔηθες) και όχι συνεπές µε την 

πράξη348.  

Νοιώθει επίσης ο Σταγειρίτης την ανάγκη να αναιρέσει την πρωταγόρεια αντίληψη περί  

αἰδοῦς και δίκης: δηλώνει ότι οι πολλοί δεν διαθέτουν αἰδῶ για να πειθαρχήσουν και να γίνουν 

αγαθοί, αλλά χρειάζονται προς τούτο φόβο και τιµωρίες349 . ούτε διαθέτουν την δίκη αφού είναι 

γεµάτοι από αδικία, διότι από την στιγµή που θα είναι  πλειοψηφία θα προβούν σε δηµεύσεις 

περιουσιών350. Αλλού  αντιπαραθέτει στη δόξα των πολλών το κατά φύσιν και την αλήθεια των 

σοφών: ὁ µὲν γὰρ νόµος δόξα των πολλῶν, οἱ δὲ σοφοὶ κατὰ φύσιν καὶ κατ’ ἀλήθειαν 

λέγουσιν351. Και αντιπαραθέτει τον κατ’ ἀλήθειαν πολιτικὸ  στον κατά σοφιστή και κατά τη 

δηµοκρατία πολιτικό, αφού ο πρώτος θα ενδιαφερθεί για την εὐδαιµονία των πολιτών, κάνοντάς 

τους ἀγαθοὺς καὶ τῶν νόµων ὑπηκόους, πράγµατα το οποία εξασφαλίζουν οι Κρήτες και οι 

                                                                                                                                                                                            
Γοργίας 521δ). 
346 Μετά τα φυσικά Ι 1053 α18 και α36-β3. 
347 Μετά τα φυσικά Κ 1062 β. Πρβλ.  Γ 1009 α.  
348 Μετά τα φυσικά Κ 1062 β33 και Γ 1011 α10. Μια απάντηση στο σηµείο αυτό έχει ο Feyerabend, στο Ενάντια στη 
µέθοδο, Θες/νίκη 1983 (ενδεικτικώς βλ. σ. 60, 66, 74, 274).      
349 Ηθικά Νικοµάχεια 10,1179β10-12: οὐ γὰρ πεφύκασι [οἱ πολλοί] αἰδοῖ πειθαρχεῖν ἀλλὰ φόβῳ, οὔδ’ 
ἀπέχεσθαι τῶν φαύλων διὰ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ διὰ τὰς τιµωρίας. Και Ηθικά Νικοµάχεια 10,1180 α5-6. 
350 6, 1318α 25-26: εἰ δ’ ὅ τι ἂν οἱ πλείους κατ’ ἀριθµόν, ἀδικήσουσι δηµεύοντες τὰ τῶν πλουσίων καὶ 
ἐλαττόνων. Επίσης 3, 1281β 26-28 (Εδώ αναφέρεται σε αυτούς που δεν είναι πλούσιοι και ούτε έχουν κάποια 
αρετή και αποφαίνεται: τὸ µὲν γὰρ µετέχειν αὐτοὺς τῶν ἀρχῶν τῶν µεγίστων οὐκ ἀσφαλὲς (διά τε γὰρ 
ἀδικίαν καὶ δι’ ἀφροσύνην τὰ µὲν ἀδικεῖν ἂν τὰ δ’ ἁµαρτάνειν αὐτοὺς). Πρβλ. 3,1279 α39-β2. 3,1281 β18-
20. Ηθικά Νικοµάχεια  1,1095 β19-20.  
351Περί Σοφιστικών Ελέγχων, 173 α29-31.  
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Λακεδαιµόνιοι, όχι όµως ο σοφιστής και η δηµοκρατία των πολλών352.  Η δε  ἀληθῶς 

ὀνοµαζοµένη  πόλις αποσκοπεί και καλλιεργεί την αρετή, ενώ η δηµοκρατία και ο σοφιστής 

δεν ενδιαφέρονται γι’ αυτήν353. Είναι άλλωστε γνωστό ότι η δόξα δεν είναι αρετή για τον 

Αριστοτέλη και δεν έχει ιδιαίτερο status και ανάπτυξη στα Ηθικά του.   

Είναι ενδεικτικό των διαθέσεων του Σταγειρίτη ότι χαρακτηρίζει την πολιτική άλλοτε ως 

ἐπιστήµη, άλλοτε ως τέχνη και άλλοτε ως δύναµιν354, θεωρεί δε την πολιτική γνώση ἐπιστήµη, 

και αυτό που ο ίδιος κάνει στα Πολιτικά θεωρεί ότι είναι ἐπιστήµη όχι κάποια θεωρία355, ενώ 

αλλού αναφέρεται στην περὶ τὰ ἀνθρώπεια φιλοσοφία356. Μία συναφής  έννοια που 

συναντάται στα αριστοτελικά κείµενα είναι ο πεπαιδευµένος, και αναφέρεται σε αυτόν που 

δύναται να κρίνει ευστόχως  κάτι που αφορά πᾶσαν θεωρίαν καὶ µέθοδον, και ο οποίος 

διαφοροποιείται από τον ειδικό επιστήµονα, από τον γνωρίζοντα την ἐπιστήµην του 

πράγµατος357.  

Aπήχηση της άποψης περί ειδικών βρίσκουµε και σε ένα άλλο χωρίο  όπου ο 

Αριστοτέλης παραθέτει την επιχειρηµατολογία των εἰδότων, η οποία υποστηρίζει ότι µόνο οι 

επαΐοντες µπορούν να κρίνουν ακόµη και στην περίπτωση των ἀρχαιρεσιῶν και των 

εὐθυνῶν358. Την επιχειρηµατολογία αυτή ανασκευάζει εν συνεχεία  µε το αντεπιχείρηµα του 

χρήστη, που υποστηρίζει  ότι ο καλύτερος κριτής είναι ο χρήστης, ο οποίος µπορεί και να µη 

γνωρίζει την τέχνη, όπως λ.χ. ο χρησιµοποιών την οικία και όχι ο κατασκευαστής της, καθώς ο 

κυβερνήτης του πλοίου και όχι ο κατασκευαστής του πηδαλίου: περὶ ἐνίων οὔτε µόνον ὁ 

ποιήσας οὔτ’ ἄριστ’ ἂν κρίνειεν, ὅσων τἆργα γιγνώσκουσι καὶ οἱ µὴ ἔχοντες τὴν 

                                                           
352Ηθικά Νικοµάχεια 1,1102 α10-12: δοκεῖ δὲ ὁ κατ’ ἀλήθειαν πολιτικός περὶ ταύτην (ἐν. εὐδαιµονία) 
µάλιστα πεπονῆσθαι. βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν νόµων ὑπηκόους. παράδειγµα 
δὲ τούτων ἔχοµεν τοὺς Κρητῶν καὶ Λακεδαιµονίων νοµοθέτας, καὶ εἰ τινες ἕτεροι τοιοῦτοι γεγένηνται. 
353 3,1280β6-8. 
354 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1094 α26-28. 1, 1094β4-5.  2, 1268β34-38. O Pellegrin (1996), 31 ακολουθώντας τον 
Αριστοτέλη προβαίνει  στον ατυχή χαρακτηρισµό της ηθικής και της πολιτικής ως επιστηµών.   
355 1, 1252 α15 και 4,1288 β14. Ο Bodeüs (1982), 46-47 προσπαθώντας να γεφυρώσει τις έννοιες αυτές προτείνει ως  
ορισµό της επιστήµης «non pas un répertoire de doctrines scientifiques ou un programme de recherche, mais l’ 
excellence cognitive du sujet ordonnée à la détermination de quelque action (πρακτική τινός)». Για τα προβλήµατα  
τα σχετικά µε την επιστήµη βλ. επίσης Σκαλτσάς (1993), 95κεξ.  
356 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1181 β15. 
357 Περί ζώων µορίων 1, 639 α1-11. Την έννοια αυτή υιοθετεί ο Κουλουµπαρίτσης (1996), 70 ως οδηγό και γνώµονα 
για  προσανατολισµό στην σύγχρονη εποχή της πολιτικο-ηθικής συνθετότητας . 
3583,1281β 39-1282α 13. 
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τέχνην, οἷον οἰκίαν  οὐ µόνον ἐστὶ  γνῶναι τοῦ ποιήσαντος, ἀλλὰ καὶ βέλτιον ὁ 

χρώµενος αὐτῆ κρινεῖ (χρῆται δ’ ὁ οἰκονόµος), καὶ πηδάλιον κυβερνήτης τέκτονος, καὶ 

θοίνην ὁ δαιτυµὼν ἀλλ’ οὐχ ὁ µάγειρος359. Ετσι λοιπόν και το πλήθος ως σύνολο και ως 

χρήστης της πολιτικής είναι ικανό να κρίνει αλλά όχι για όλα τα πολιτικά ζητήµατα που αφορούν 

την πόλιν αλλά µόνο για τις ἀρχαιρεσίες και τα εὔθυνα των αρχόντων. Ο Αριστοτέλης  θεωρεί 

ότι εκτός των  εἰδότων, µπορούν  και οι πρακτικώς πεπαιδευµένοι να κρίνουν στην περίπτωση 

των αρχαιρεσιών και των ευθυνών, πράγµα που συµβαίνει και στις άλλες τέχνες. Αυτή βεβαίως η 

διαφοροποίηση απο την απόλυτη πλατωνικη απόρριψη των πολλών δεν έχει πολλή σχέση µε την 

δηµοκρατική αντίληψη, είναι µια πολύ ειδική και µερική περίπτωσή της. Η δηµοκρατική 

αντίληψη και πρακτική αφορά όχι µόνο τις αρµοδιότητες των πολλών στις ἀρχαιρεσίες και τα 

εὔθυνα των αρχών αλλά σε όλα τα  ζητήµατα που απασχολούν την πόλιν, όπως έχει αναλυθεί 

αλλού360.  

Πρέπει εδώ να σηµειωθεί επίσης η σύγχυση εκ µέρους του φιλοσόφου, των διαφόρων 

τοµέων, η εξοµοίωση επαγγελµάτων και τεχνών  (της τεχνικής) µε την πολιτική, και η µεταφορά 

της λογικής των πρώτων στον χώρο της πολιτικής.  Τα προσφιλή παραδείγµατα του φιλοσόφου 

είναι η ιατρική, η κυβέρνηση του πλοίου361 και η µουσική. Απο την τελευταία αντλεί το 

παράδειγµα του αυλητή και το προσαρµόζει στην διανοµή της εξουσίας: όπως ό καλύτερος 

αυλός θα δοθεί στον ικανότερο αυλητή και όχι στον υπερέχοντα κατά το κάλλος ή την ευγενή 

καταγωγή, έτσι και η εξουσία θα δοθεί στον ικανότερο κατ’ αρετήν (δεῖ δὲ τῷ κατὰ τὸ ἔργον 

ὑπερέχοντι διδόναι καὶ τῶν ὀργάνων τὴν ὑπεροχὴν)362. Σε όλα τα παραδείγµατα από τις 

άλλες ἐπιστήµας, τέχνας καὶ δυνάµεις, είναι εµφανής ο διαχωρισµός µεταξύ δηµιουργών 

(ποιητῶν, µουσικῶν, εἰδότων, ποιησάντων, ἐχόντων τὴν τέχνην) και χρηστών (θεατές, 

ακροατές), δηλαδή  η θεώρηση των πολλών ως δεκτών µόνο των πολιτικών αποφάσεων και της 

εξουσίας των εκπορευοµένων απο τους πεπαιδευµένους και τους ειδικούς. ∆ηλαδή έχουµε την 
                                                           
3593, 1282 α18-23. πρβλ. 3, 1281β 4-10: πολλῶν γὰρ ὄντων ἕκαστον µόριον ἔχειν ἀρετῆς καὶ φρονήσεως, καὶ 
γίνεσθαι συνελθόντων ὥσπερ ἕναν ἄνθρωπον τὸ πλῆθος, πολύποδα καὶ πολύχειρα καὶ πολλὰς ἔχοντ’ 
αἰσθήσεις, οὕτω καὶ πει τὰ ἤθη καὶ τὴν διάνοιαν. ∆ιό καὶ κρίνουσιν ἄµεινον οἱ πολλοὶ καὶ τὰ τῆς 
µουσικῆς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν. ἄλλοι γὰρ ἄλλο τι  µόριον, πάντα δὲ πάντες. Πρβλ. 3, 1283 α34-41.     
360 Στα κεφάλαια «Το κύριον της πόλεως» (Μέρος Ι) και «Η αριθµητική ισότητα» (Μέρος ΙΙ). 
361 3, 1282α3-7. βλ. 4,1298 β26-27. και  Ηθικά  Νικοµάχεια 1094 β30-1095 α2. Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1104 α8-9. και 
2, 1102 α19-23.   
362 3, 1282 β33-34. 
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εργαλειακή αντίληψη για την πολιτική που είναι αντίθετη στη δηµοκρατικη, όπως αναπτύξαµε 

στο κεφάλαιο «Η πολιτική» (Μέρος Ι).  

  

Μια άλλη πτυχή  του συζητουµένου προβλήµατος είναι ότι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί 

στον χώρο της πολιτικής και της ηθικής, την έννοια της φρονήσεως, της πρακτικής σοφίας, την 

οποία  διαχωρίζει από τις άλλες διανοητικές αρετές και κυρίως από την σοφία, και την 

επιστήµη363. Ο Αριστοτέλης αντλεί την έννοια της φρονήσεως από την πρακτική πολιτική, την 

οικειοποιείται για λογαριασµό του, την ορίζει  µε τον δικό του τρόπο, ξεκινώντας από αυτό που 

η κοινωνία δέχεται ως φρόνιµον364. Ο φρόνιµος είναι αυτός που έχει  εµπειρία της ζωής  και 

χαρακτηρίζεται από πρακτικό πνεύµα και πρακτική σοφία, από ικανότητα για σωστές εκτιµήσεις 

και  λήψη των αναλόγων αποφάσεων. Προκειµένου για την πολιτική, ο τύπος του φρονίµου είναι 

ο Περικλής και οι όµοιοί του365, διότι µπορούν και διακρίνουν (θεωρεῖν) τα αγαθά για τους 

ίδιους και για τους άλλους ανθρώπους. Ο Αριστοτέλης, δηλαδή, αντλεί την έννοια της 

φρονήσεως από την παράδοση και τους προγενέστερούς του366, προσεγγίζει όχι τόσο την 

πλατωνική εκδοχή (µε την σηµασία της θεωρητικής δραστηριότητας καθ’ αυτήν), αλλά την 

πρακτική παράδοση της κοινωνίας εντός της οποίας ζει.   

                                                           
363 Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1140α 24 κεξ. Εδώ η φρόνησις είναι αρετή της πρακτικής διανοίας και όχι αρετή της 
θεωρητικής διανοίας. Την δεύτερη αυτή εκδοχή την συναντάµε κυρίως στα Ηθικά Ευδήµεια και σε ορισµένα µέρη 
των Πολιτικών, ιδίως στα παλαιότερα βιβλία 3, 7, και 8 (βλ. Barker [1946], xxix,xlii,xlvi. Newman [1973 ΙV],4. 
Tricot [1977], 465. Aubenque [1986]).    
364Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1140α 24-26. Πολλές φορές ο Αριστοτέλης επιβεβαιώνει και δικαιολογεί την αποψή του 
ανατρέχοντας και επικαλούµενος την επικρατούσα εντός της κοινωνίας αντίληψη, όπως π.χ. όταν θέλει να 
επικυρώσει την άποψη ότι οι αρετές είναι αδύνατες χωρίς την φρόνησιν στο 6, 1144β 21-23: σηµεῖον δὲ καὶ γὰρ 
νῦν πάντες, ὅταν ὁρίζωνται τὴν ἀρετήν, προστιθέασι, τὴν ἕξιν εἰπόντες καὶ πρὸς ἅ ἐστι, τὴν κατὰ τὸν 
ὀρθὸν λόγον.  Αυτό ισχύει γενικώς για τα Ηθικά Νικοµάχεια τα οποία ανατρέχουν στις παραδεδεγµένες απόψεις 
εντός της κοινωνίας, τα ἔνδοξα.  Το ίδιο συµβαίνει και µε τις άλλες αρετές και µάλιστα στα αυστηρώς λογικά έργα 
όπως στα Αναλυτικά Ύστερα 97β 15-21, όπου γίνεται λόγος για την απόκτηση γνώσεως µε την βοήθεια του 
συλλογισµού και της αποδείξεως: «Τι θα έπρεπε να κάνουµε , αν θέλαµε π.χ. να βρούµε τι είναι η µεγαλοψυχία; δεν 
έχουµε άλλο να κάνουµε παρά να φέρουµε στο νου µας µερικούς γνωστούς µας µεγαλόψυχους, ώστε να 
µπορέσουµε να διαπιστώσουµε ποιο είναι – µέσα στις διαφορές τους-- το κοινό χαρακτηριστικό τους που να µας 
υποχρεώνει να τους αποδώσουµε την ιδιότητα του µεγαλοψύχου. Μεγαλόψυχος είναι π.χ. ο Αλκιβιάδης, ο Αχιλλεύς, 
ο Αίας. Ποιο είναι λοιπόν το κοινό χαρακτηριστικό τους; το ότι δεν ανέχονταν να υβρίζονται (τὸ µὴ ἀνέχεσθαι 
ὑβριζόµενοι)». 
365 Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1140β 7.   
366 Πλάτωνα και Γοργία κυρίως. Επίσης Θουκυδίδης 6,36.1-2. 6, 63.2-7. Αισχύλος Πέρσαι 180, 825. Αγαµέµνων 
265, 279. Ευµενίδες 115.  Σοφοκλής Αντιγόνη 49,1023,1031. Αίας 371,1259. Οιδίπους  τύραννος 649,662. Ηλέκτρα 
1038. Φοίνισσαι 1078,1098. Ισοκράτης Πρός ∆ηµόνικο 6,4. 40,2. Κατά σοφιστών 2,4.  Βούσιρις 21.1. Προς Νικοκλέα 
21.3. Ευαγόρας 41,7. 65,1. 80,7. Αρεοπαγητικός 14,3. Περί Αντιδόσεως 71,3. 84,4. Φίλιππος 110,2. Παναθηναϊκός 
32,6. 82,4. 138,10. 159,2. 
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  Η φρόνησις είναι παράγοντας του αγαθού βίου και της ορθής πράξεως367, και κατέχει 

σηµαντικό ρόλο στην αριστοτελική έννοια της πολιτικής και στην άσκηση της εξουσίας, αφού 

συνάπτεται πολύ στενά µε αυτήν,  θεωρείται ίδια µε αυτήν επειδή είναι έξις, αλλά ταυτοχρόνως 

διαφοροποιείται:  Ἐστὶ δὲ καὶ ἡ πολιτικὴ καὶ ἡ φρόνησις ἡ αὐτὴ µὲν ἕξις, τὸ µέντοι εἶναι 

οὐ ταὐτὸν  αὐταῖς368. Άνευ της φρονήσεως είναι αδύνατον να επιτευχθεί οτιδήποτε καλό είτε 

στο άτοµο είτε στην πόλιν369. Είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλληλης νοµοθεσίας370, 

και πρέπει να χαρακτηρίζει τους άρχοντες µόνο, και όχι κατ’ ανάγκη τους αρχοµένους, όχι  όλο 

τον δήµο, ο οποίος διαθέτει µόνο δόξαν ἀληθῆ 371. Συνεπώς η φρόνησις   είναι χαρακτηριστικό 

των ανώτερων τάξεων, και όχι των κατώτερων. στην καλύτερη των περιπτώσεων οι τελευταίες 

έχουν µόριον ἀρετῆς καὶ φρονήσεως  µόνο για να εκλέγουν και να ελέγχουν τους άρχοντες, 

όπως ανεφέρθη πιο πάνω372.  

Κατά τον Σταγειρίτη οι άρχοντες συσκέπτονται και αποφασίζουν, ενώ οι πολλοί 

επικροτούν τις ειληµµένες αποφάσεις, πράγµα που είναι ολιγαρχικό χαρακτηριστικό. Εδώ 

βλέπουµε τη διαφοροποίηση από τη δηµοκρατική άποψη και πρακτική, στην οποία δεν υπάρχει ο 

αριστοτελικός διαχωρισµός µεταξύ άρχοντος και αρχοµένου και κατ’ επέκταση ο διαχωρισµός 

φρονήσεως και ἀληθοῦς δόξας.  Ο διαχωρισµός αυτός ενισχύεται και από τα χωρία στα οποία ο 

Σταγειρίτης εξετάζει την ικανότητα του νοµοθετείν, την οποία αποδίδει σε ειδικούς και όχι στους 

πολλούς. Πράγµατι, πιστεύει ότι για να νοµοθετήσει κάποιος πρέπει να µάθει, να διδαχθεί το 

                                                           
367 Aubenque (1986) 10, 17, 25 και 155. 
368 Ηθικά  Νικοµάχεια 6,1141β23-24. Για την ερµηνεία της φράσεως αυτής βλ. ∆εσποτόπουλος (1980α),  749-750. 
Πρβλ. παρόµοιο πρόβληµα για την αρετή και τη δικαιοσύνη ΗΘ. Νικ. 5, 1130 α9-13.     
369 7, 1323β 32-33: οὐθὲν δὲ καλὸν ἔργον οὔτ’ ἀνδρὸς οὔτε πόλεως χωρὶς ἀρετῆς καὶ φρονήσεως. Και 6, 
1144β 30-33: δῆλον οὖν ἐκ τῶν εἰρηµένων ὅτι οὐχ οἷόν τε ἀγαθὸν εἶναι κυρίως ἄνευ φρονήσεως, οὐδὲ 
φρόνιµον ἄνευ τῆς ἠθικῆς ἀρετῆς. 7,1323β21-23: Ὅτι µὲν οὖν ἑκάστῳ τῆς εὐδαιµονίας ἐπιβάλλει 
τοσοῦτον ὅσον περ ἀρετῆς καὶ φρονήσεως καὶ τοῦ πράττειν κατὰ ταῦτα. 
370 4, 1289α 12-13: µετὰ δὲ τῆς αὐτῆς φρονήσεως ταύτης καὶ νόµους τοὺς ἀρίστους ἰδεῖν καὶ τοὺς ἐκάστη 
τῶν πολιτειῶν ἁρµόττοντας. 
371 3, 1277β 25-26: ἡ δὲ φρόνησις ἄρχοντος ἴδιος ἀρετὴ µόνη. Τὰς γὰρ ἄλλας ἔοικεν ἀναγκαῖον εἶναι 
κοινὰς καὶ τῶν ἀρχοµένων καὶ τῶν ἀρχόντων, ἀρχοµένου δέ γε οὔκ ἐστιν ἀρετὴ φρόνησις, ἀλλὰ δόξα 
ἀληθὴς. Επίσης 3, 1277α 14-16: φαµὲν δὴ τὸν ἄρχοντα τὸν σπουδαῖον ἀγαθὸν εἶναι καὶ φρόνιµον, τὸν δὲ 
πολιτικὸν  ἀναγκαῖον εἶναι φρόνιµον. Πρβλ. Ρητορική 1,1371β 27. Κάτι ανάλογο εκφράζει και ο Συρακόσιος 
Αθηναγόρας (Θουκυδίδης 6,39.1): βουλεῦσαι δ’ ἂν βέλτιστα τοὺς συνετούς, κρίναι δ’ ἂν ἀκούσαντας 
ἄριστα τοὺς πολλούς. 
372 Ισως αυτή η πίστη του φιλοσόφου να οφείλεται στην φύσει θεωρία του, ή µε άλλα λόγια στον βιολογισµό του ή 
τον νατουραλισµό του, αφού δέχεται ότι και µερικά ζώα έχουν φρόνησιν (Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1141 α27-28: τῶν 
θηρίων ἔνια φρόνιµά φασιν εἶναι, ὅσα περὶ τὸν αὑτῶν βίον ἔχοντα φαίνεται δύναµιν προνοητικὴν).  
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νοµοθετείν373, το οποίο δεν είναι ικανότης του οποιουδήποτε αλλά του εἰδότος, όπως ακριβώς 

στην ιατρική και τις άλλες επιστήµες, στις οποίες χρειάζεται ἐπιµέλειά τις καὶ φρόνησις374. 

Την ικανότητα αυτή κατά τον Σταγειρίτη δεν µπορούν να την διδάξουν οι Σοφιστές, αλλά 

κάποιοι άλλοι τους οποίους δεν κατονοµάζει. Με αυτό το ερώτηµα εξ άλλου κλείνει τα Ηθικά 

Νικοµάχεια («µε ποιον, λοιπόν, τρόπο είναι δυνατόν να γίνει κάποιος από αυτά τα έργα ικανός  

στο νοµοθετείν ή πως είναι δυνατόν να κρίνει τους άριστους νόµους;»)375, υποσχόµενος να το 

πραγµατευθεί στα Πολιτικά376. Εδώ έγκειται η διαφοροποίηση του Αριστοτέλη από την 

υπάρχουσα δηµοκρατική πραγµατικότητα, στην οποία η βούλευσις ασκείται από όλους τους 

πολίτες στην εκκλησία και η φρόνησις απαιτείται τόσο για τον δήµο των πολιτικών και 

δικαστικών αποφάσεων, των αρχαιρεσιών  και της ψηφίσεως των νόµων, όσο και  για τον δήµο 

όταν ασκεί το βουλευτικό αξίωµα  και όλα τα άλλα αξιώµατα. Η βούλευσις στον Αριστοτέλη 

αφορά τους άρχοντες µόνο, πράγµα που επιβεβαιώνεται και  µε τη φρόνησιν, της οποίας αποτελεί 

στοιχείο και στάδιο377.     

Ορισµένοι υπερτονίζουν τον ρόλο της φρονήσεως στην αριστοτελική πρακτική 

φιλοσοφία κάνοντας λόγο γενικώς για την κατ’ εξοχήν πολιτική αρετή στην οποία βασίζεται η 

αριστοτελική σύλληψη της πολιτικής, και ως εκ τούτου παρουσιάζουν τη φρόνησιν ως 

προεξάρχουσα στο αριστοτελικό ηθικοπολιτικό οικοδόµηµα. Οπως όµως το αναλύουµε πιο πάνω 

δεν υπάρχει καµία προτεραιότητα του πολιτικού βίου στον Αριστοτέλη ούτε επίσης κάποιο 

ιδεώδες της φρονήσεως378.  

Τέλος ο φιλόσοφος φαίνεται να είναι εναντίον της πολυπραγµοσύνης, η οποία 

χαρακτηρίζει τον πολιτικό βίο, όπως λ.χ. όταν ως ανθρώπους που εκτιµώνται και επιζητώνται ως 

                                                           
373 Μᾶλλον δ’ ἂν τοῦτο δύνασθαι δόξειεν ἐκ τῶν εἰρηµένων νοµοθετικὸς γενόµενος. Ηθικά Νικοµάχεια 10, 
1180α 33-34. Και 10, 1180β 23-25: τάχα δὲ καὶ τῷ βουλοµένῳ δι’ ἐπιµελείας βελτίους ποιεῖν, εἴτε πολλοὺς 
εἴτ’ ὀλίγους, νοµοθετικῶ πειρατέον γενέσθαι. 
374 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1180β 26-28: ὅντινα γάρ οὖν καί τὸν προτεθέντα διαθεῖναι καλῶς οὐκ ἔστι τοῦ 
τυχόντος, ἀλλ’ εἴπερ τινός, τοῦ εἰδότος, ὥσπερ ἐπ’ ἰατρικῆς καὶ τῶν λοιπῶν ὧν ἔστι ἐπιµέλειά τις καὶ 
φρόνησις.   
375 Ηθικά Νικοµάχεια10, 1181β 1: πῶς οὖν ἐκ τούτων νοµοθετικὸς γένοιτ’ ἄν τις, ἢ τοὺς ἀρίστους κρίναι. 
376 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1181β 13-15: παραλιπόντων οὖν τῶν προτέρων ἀνερεύνητον τὸ περὶ τῆς 
νοµοθεσίας, αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι µᾶλλον βέλτιον ἴσως, καὶ ὅλως δὴ περὶ πολιτείας.   
377 Βλ. Σκαλτσάς (1993), 27, όπου διακρίνει τέσσερα στάδια της φρονήσεως: βούλευσις, κρίσις, προαίρεσις, 
πρᾶξις. Σηµειωτέον ότι ο Αριστοτέλης αντλεί όλες αυτές τις έννοιες από το πολιτικό περιβάλλον της εποχής του 
και δή την δηµοκρατία στην οποία η βούλευσις, η κρίσις, η προαίρεσις, η πρᾶξις είναι βασικές ουσιώδεις πρακτικές 
του πολιτικού βίου.  
378 Βλ. κεφάλαιο «Ο δηµόσιος χώρος» (Μέρος Ι). 
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φίλοι αναφέρει  µεταξύ άλλων και τους ἀπράγµονας379. Το αυτό συνάγεται και όταν 

αντιπαραθέτει τον φρόνιµον, που ξέρει τις δικές του υποθέσεις και πράττει για τον εαυτό του, 

προς τους πολιτικούς που είναι πολυπράγµονες380. Η πολυπραγµοσύνη φαίνεται να είναι ο στόχος 

και όταν προτείνει την ειδίκευση των αρχών στις µεγάλες πόλεις, όπως η Αθήνα, διότι είναι 

βέλτιον εκάστη αρχή να ασχολείται µε ένα µόνο έργο (µονοπραγµατούσης)381.  ∆ηλαδή  ο 

Αριστοτέλης είναι υπέρ µιας θεωρίας των ειδικών διότι προτείνει, την ουσιαστική διακυβέρνηση 

από άρχοντες επιλεγµένους µεταξύ των ανώτερων τάξεων, των υποτιθέµενων µοναδικών 

κατόχων της αρετής και της φρονήσεως, ενώ οι πολλοί έχουν πολύ περιορισµένες πολιτικές 

αρµοδιότητες σε αντίθεση µε την δηµοκρατική αντίληψη και πρακτική382. 

                                                           
379 Ρητορική 2,1381 α25: διό τοὺς ἐλευθερίους καὶ τοὺς ἀνδρείους τιµῶσι καὶ τοὺς δικαίους.... καὶ τοὺς 
σώφρονας ὅτι οὒκ ἄδικοι.καὶ τοὺς ἀπράγµονας διὰ τὸ αὐτό. 
380 Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1142 α1κεξ. Όπως σχολιάζει εύστοχα ο Ehrenberg (1947),61: “this is little more than a 
conventional defence of the dignity of reason and the usual denunciation of the politicians”. 
3814, 1299 α34-39. Πρβλ. 1,1252 β3κε. 2,1273 β14κε.  Επίσης η πολυπραγµοσύνη είναι στόχος και άλλων 
φιλοολιγαρχικών συγγραφέων, όπως ο Πλάτων (Πολιτεία 370 γ. 374 α κε. Πολιτεία 3,434γ: Ἡ τριῶν ἄρα ὄντων 
γενῶν πολυπραγµοσύνη καὶ µεταβολὴ εἰς ἄλληλα µεγίστη τε βλάβη τῇ πόλει καὶ ὀρθότατ’ ἂν 
προσαγορεύοιτο µάλιστα κακουργία). Επίσης Νόµοι 846 δ κε. Και Ξενοφών Κύρου Παιδεία 2,1.21 και 8,2.5-6. 
382  Βλ. επίσης κεφάλαια «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’», «Η αρίστη πολιτεία» (Μέρος ΙΙΙ). 



 

 

 

       7. Η ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ  
 
  

Η εµφάνιση του γραπτού νόµου σχετίζεται µε τους αγώνες κατά της απόλυτης και 

αυθαίρετης εξουσίας του βασιλέως, των αριστοκρατών και των ολίγων, ευγενών και 

πλουσίων. Τα κατώτερα στρώµατα πέτυχαν τη θέσπιση γραπτών νόµων οι οποίοι τους 

προστάτευαν από την αυθαιρεσία, τη µεροληψία και την υποκειµενική ερµηνεία των εκάστοτε 

ισχυρών. Επί πλέον η ιδέα του γραπτού νόµου προϋποθέτει µία κοινωνία πολιτών µε 

αµοιβαίες δεσµεύσεις µεταξύ τους και προς την πόλιν, αλλά και από την πόλιν προς τα άτοµα, 

µε υποχρεώσεις και καθήκοντα, προϋποθέτει δηλαδή την ιδέα του ελευθέρου που 

αποστρέφεται τη δουλεία, την τυραννίδα και τη βασιλεία καθώς και την ιδέα του πολίτη ως 

ενεργού µέλους της πολιτικής κοινωνίας, διότι ο γραπτός νόµος εξασφαλίζει ως µέσον 

ακριβώς αυτές τις ιδέες και αυτά τα αιτήµατα.  

H έννοια του νόµου είναι γνωστή στην Αρχαία Ελλάδα µε διάφορες σηµασίες (έθιµα, 

συνήθειες, άγραφοι κανόνες, θέµιστες), όµως µόνο µε την εµφάνιση της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας µε την µεταρρύθµιση του Κλεισθένη γίνεται αποφασιστικός ρυθµιστής της 

κοινωνικής και ατοµικής συµπεριφοράς. Ο νόµος γίνεται έτσι πολιτικός νόµος, ο οποίος 

απονέµει τη δικαιοσύνη, το δίκαιον, τη δίκην, αποτελεί τη βάση της πολιτικής και 

πολιτισµένης κοινωνίας και σηµατοδοτεί τον διαχωρισµό και τη διαφοροποίηση του 

ανθρώπου απο την κατάσταση του ζώου, την ωρίµανση και την ενηλικίωση του1. Σύµφωνα µε 

τον Ostwald η πρώτη ασφαλής µαρτυρία για την πολιτική έννοια της λέξης νόµος βρίσκεται 

στις Ικέτιδες του Αισχύλου, έργο που τοποθετείται από τον ίδιο στα 464-63 π.Χ.2  

  Εν αντιθέσει προς τα άλλα πολιτεύµατα (µοναρχία, ολιγαρχία, αριστοκρατία), η 

δηµοκρατία είναι το µόνο πολίτευµα όπου η ζωή της κοινότητας ρυθµίζεται µε κανόνες 

δικαίου γενικής ή πλειοψηφικής αποδοχής και εξασφαλίζουν τη συµµόρφωση της κοινωνίας 

µε αυτούς ως αναγκαία προϋπόθεση πολιτισµένης κοινωνικής συνυπάρξεως. Οι  νόµοι 

                                                           
1 Romilly (1997), 24, 27 και Μ. Ostwald (1969), 55 κε. 
2 Στ. 387-391 (Νόµω πόλεως), βλ. Ostwald (1969), 43.   
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χαράσσονται στην πέτρα και εκτίθενται δηµοσίως στην αγορά όπου έκαστος πολίτης µπορεί 

να τους διαβάσει. Η βασική δηµοκρατική αρχή είναι η κυριαρχία του νόµου και όχι των 

ατόµων, και συναντάται σε πολλά κείµενα3. Το βασικό της επιχείρηµα είναι ότι ο άρχων, 

ακόµη και όταν είναι ο άριστος των ανθρώπων, έχει επιθυµίες και πάθη µε αποτέλεσµα να 

διαστρέφεται η κρίση του4. Γι’ αυτό επιβάλλεται η ύπαρξη ενός γενικού ρυθµιστικού κανόνα, 

µε αµεροληψία, χωρίς εύνοιες και έχθρες, πράγµα που επιτυγχάνεται µε τον νόµο, που είναι 

το µέσον µεταξύ δύο αντιθέτων απόψεων5, και  ισχύει για όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες, 

ανεξαρτήτως κοινωνικής και οικονοµικής θέσεως6.  

                                                           
3 Σοφοκλής, Οιδίπους επί Κολωνώ, στ. 913-915: ∆ίκαι’ ἀσκοῦσαν πόλιν  κάνευ νόµου κραίνουσαν οὐδὲν  
(«πόλις που τηρεί την δικαιοσύνη και δεν λαµβάνει καµιά απόφαση χωρίς τον νόµο»). Βίας ο Πριηνεύς 
(Πλούταρχος, Ηθικά 154 δ): «η ισχυρότερη δηµοκρατία είναι εκείνη στην οποία όλοι φοβούνται τον νόµο ως 
τύραννο».  ∆ιόδωρος Σικελιώτης 12, 16.3-4 (Για τις απόψεις του Χαρώνδα). Στοβαίος ( Ανθολόγιον 4,2,19): «δεν 
είναι καλό ούτε συµφέρον οι άνθρωποι να υπερισχύουν των κειµένων νόµων, αντιθέτως είναι καλό και 
συµφέρον να υπερισχύει και να εξουσιάζει τους ανθρώπους ο νόµος που είναι ανώτερός τους». Παροµοίας 
αποχρώσεως αντίληψη συναντάµε στον Ανώνυµο Ιαµβλίχου: οὐκ ἄλλως ἔνεστι τυχεῖν εὐδαιµονίας, εἰ µὴ 
τὶς νόµον ἡγεµόνα προστήσαιτο τοῦ οἰκείου βίου. Οὗτος δ’ ἔστι λόγος ὀρθός, προστάττων µὲν ἃ δεῖ 
ποιεῖν ἀπαγορεύων δὲ ἃ µὴ χρή, ἐν τὲ τῷ παντί κόσµω καὶ ἐν πόλεσι καὶ ἐν ἰδίοις οἴκοις καὶ αὐτῶ τινί 
ἑκάστω πρὸς ἑαυτὸν  (Την παράγραφο αυτή έχει προσθέσει o Untersteiner (1954 ΙΙΙ), στο ήδη υπάρχον 
κείµενο του DK, µε την ένδειξη *17). Ιδιαίτερη σηµασία έχει η εκ µέρους του Ανωνύµου (6.2) υποστήριξη των 
νόµων εν αντιθέσει µε κάποιον υποτιθέµενο ἄτρωτο, ἄνοσο, ἀπαθῆ, ὑπερφυὴ καὶ ἀδαµάντινο ἄνδρα (πιο 
κάτω κάνει λόγο για βασιλέα ή τύραννο, 7.13), ο οποίος θα διεκδικούσε την πολιτική αρχή και θα κυβερνούσε 
χωρίς νόµους. Αυτός θα έπρεπε να συµµορφωθεί µε τον νόµο διαφορετικά οι υπόλοιποι θα συσπειρώνονταν 
εναντίον του και θα τον νικούσαν. Είναι εµφανής εδώ η αντίθεση µε κάθε είδους καταστρατήγηση του νόµου και 
µε κάθε τυραννίδα, τονίζοντας ότι η τυρρανίς οφείλεται στην πλεονεξία και την ανοµία (7.12, 7.13).Ο Ανώνυµος 
συνηγορεί θερµώς υπέρ του νόµου και του δικαίου, την αναγκαιότητα των οποίων στηρίζει στη φυσική αδυναµία 
του ανθρώπου να επιβιώσει µόνος του, απηχώντας τις απόψεις του Πρωταγόρα, όπως αυτές εκτίθενται στον 
οµώνυµο πλατωνικό διάλογο (322β-γ). Κατά τον Πρωταγόρα, ενώ στην αρχική του φυσική κατάσταση ο 
άνθρωπος δεν είχε απολύτως τίποτε, σιγά-σιγά απέκτησε διάφορα εφόδια και τέχνες, κατέκτησε την πολιτική 
τέχνη (δίκην καὶ αἰδῶ) και τους νόµους, µε τους οποίους παιδαγωγεί τους νέους να ζουν σύµφωνα µε αυτούς 
(326γ), και σύµφωνα µε τους οποίους η κοινωνία αποδίδει το δίκαιο και αναγκάζεται ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι 
(326δ). Τέτοια µάλιστα είναι η σπουδαιότητα των νόµων ώστε και ο πιο άδικος των ανθρώπων που ζουν µε 
νόµους είναι δίκαιος και δηµιουργός δικαίου συγκρινόµενος µε ανθρώπους που δεν έχουν νόµους (327γ-δ). 
Αναλυτικώτερα για την γένεση της ανθρώπινης κοινωνίας, του δικαίου και των νόµων κατά τον Πρωταγόρα βλ. 
Πλάτων Πρωταγόρας 320γ-322δ, 325δ-328β. Πρβλ. ∆ηµόκριτος DK B5.1, Β5.3, Β181. Ψευδο-∆ηµοσθένης  
Κατ’ Αριστογείτονος 15-16 Είναι επίσης χαρακτηριστική η αντιπαράθεση βίας και νόµου σε ορισµένους 
συγγραφείς, όπως στο εξαίρετο χωρίο του Λυσία στο οποίο η διαφορά των ζώων και των ανθρώπων είναι ότι τα 
µεν ζώα εξουσιάζουν βιαίως το ένα το άλλο, οι δε άνθρωποι έχουν αφ’ ενός τον νόµο που καθορίζει το δίκαιο 
και αφ’ ετέρου τον λόγο για την πειθώ (Επιτάφιος 19: ὡς ἄρα νόµους ἀνθρώποις τίθεσθαι καὶ ζῆν κατὰ 
νόµους ἢ µηδὲν διαφέρειν τῶν πάντη ἀγριωτάτων θηρίων...θηρίων µὲν ἔργον εἶναι  ὑπ’ ἀλλήλων 
βὶα). 
4 Οἱ δ’ ἐν ταῖς πολιτικαῖς ἀρχαῖς πολλὰ πρὸς ἐπήρειαν καὶ χάριν εἰώθασι πράττειν  (3, 1287α 37-38). 
5 3,1287 β4-5:  Ὥστε δῆλον ὅτι τὸ δίκαιον ζητοῦντες τό µέσον ζητοῦσιν. ὁ  γὰρ νόµος τό µέσον.   
6 τὰ δηµόσια διὰ δέος µάλιστα οὐ παρανοµοῦµεν…καὶ τῶν νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν ὅσοι τε ἐπ’ 
ὠφελεία τῶν ἀδικουµένων κεῖνται   (Θουκυδίδης 2, 37). Πρβλ. Ευριπίδης Ικέτιδες 430-438. Θα έλεγε 
κάποιος ότι ίσως µόνο στη δηµοκρατία δεν ισχύει η καταπληκτική γνώµη ότι οι νόµοι µοιάζουν µε τον ιστό της 
αράχνης, όπου πιάνονται µύγες και κουνούπια –  οι φτωχοί – ενώ αν πέσει εκεί σφήκα ή µέλισσα –  κάποιος 
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Κατά τη δηµοκρατική επιχειρηµατολογία, η κυριαρχία του νόµου είναι ασυµβίβαστη 

µε τον χαρακτήρα των άλλων πολιτευµάτων, στα οποία ισχύει η θέληση του ενός ή των 

ολίγων, και συνεπώς γι’ αυτήν αυτά είναι «άνοµα», και γι’ αυτό τον λόγο προβάλλεται ως 

ιδιαίτερο γνώρισµα της δηµοκρατίας, όπως η ελευθερία, η ισότητα κ.λπ. Είναι 

χαρακτηριστικό ένα χωρίο του Αισχίνη, στο οποίο αναφέρεται ότι µόνο στη δηµοκρατία 

υπάρχει η κυριαρχία του νόµου ενώ στην τυραννίδα και στην ολιγαρχία υπάρχει η κυριαρχία 

του τυράννου και των ολίγων7. Ανάλογη είναι η γνώµη του Αναξιµένη Λαµψακηνού, ότι στην 

δηµοκρατία τα πάντα καθορίζονται από τον νόµο ενώ στην βασιλεία από τον λόγο του 

µονάρχη8.  

Η αντίληψη περί της κυριαρχίας του νόµου παρατίθεται στα Πολιτικά (3, 1287 α10-

1287 β9), στο γνωστό πλαίσιο των αποριών και των αντιτιθέµενων απόψεων που συζητά ο 

Αριστοτέλης9. Η αντίληψη αυτή παρουσιάζεται ως άποψη αυτών που αντιτίθενται στη 

µοναρχία, και έχει δύο επιχειρήµατα: 1. Η πόλις αποτελείται από φύσει οµοίους πολίτες, 

συνεπώς πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώµατα και την ίδια πολιτική αξία. Για αυτό πρέπει όλοι 

να άρχουν και να άρχονται εναλλάξ, και αυτό είναι νόµος, διότι η τάξις είναι νόµος. Πρέπει 

λοιπόν να άρχει ο νόµος και όχι ένας πολίτης, και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει αυτοί που άρχουν 

να είναι νοµοφύλακες και υπηρέτες των νόµων10. 2. Η κυριαρχία του νόµου είναι προτιµότερη 

                                                                                                                                                                                      
ισχυρός πλούσιος – σκίζει τον ιστό και φεύγει ελεύθερη (Στοβαίος, Ανθολόγιον ΜΕ, 25 που την αποδίδει στον 
Ζάλευκο, νοµοθέτη  των Επιζεφυρίων Λοκρών του 7ο αιώνα). O ∆ιογένης Λαέρτιος (Σόλων 58), την αποδίδει 
στον Σόλωνα, ενώ ο Πλούταρχος (Σόλων 5 ) στον Ανάχαρσι, ο οποίος µε τα λόγια αυτά περιγελούσε τους 
νόµους του Σόλωνος .   
7 ὁµολογοῦνται γὰρ τρεῖς εἶναι πολιτεῖαι παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις, τυραννὶς καὶ ὀλιγαρχία καὶ 
δηµοκρατία. διοικοῦνται δ’ αἱ µὲν τυραννίδες καὶ ὀλιγαρχίαι τοῖς τρόποις τῶν ἐφεστηκότων, αἱ δὲ 
πόλεις αἱ δηµοκρατούµεναι τοῖς νόµοις τοῖς κειµένοις. Εὖ δ’ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὅτι τὰ µὲν τῶν 
δηµοκρατουµένων σώµατα καί τήν  πολιτείαν οἱ νόµοι σώζουσι, τὰ δὲ τῶν τυράννων καὶ ὀλιγαρχικῶν 
ἀπιστία καὶ ἡ µετὰ τῶν ὅπλων φρουρά (Αισχίνης Κατά Τιµάρχου, 4 κεξ.) Πρβλ. του ιδίου Κατά 
Κτησιφώντος, 6. Η ίδια αντίληψη εκφράζεται και από τον ∆ηµοσθένη: «κανείς εχέφρων άνθρωπος και κανείς 
λαός δεν µπορεί να έχει εµπιστοσύνη στα τυραννικά και µοναρχικά καθεστώτα διότι κάθε βασιλεύς και 
τύραννος είναι εχθρός της ελευθερίας και ενάντιος στους νόµους» (∆ηµοσθένης  Κατα Φιλίππου Β, 25). Σε αυτο 
το τελευταί βλέπουµε την στενη σύνδεση της ελευθερίας και της κυριαρχίας του νόµου.  
8Ρητορική 2: ὅτι τοῖς µὲν ἐν δηµοκρατία πολιτευοµένοις ἡ ἀναφορὰ περὶ πάντων τῶν πραγµάτων εἰς 
τὸν νόµον ἐστί, τοὶς δ’ ὑπὸ τῆς βασιλείας ἡγεµονίαν τεταγµένοις πρὸς λόγον. Πρβλ. ∆ηµοσθένης Κατά 
Τιµοκράτους 75. 
9 3, 1286 α7-8: Ἀρχὴ δ’ἐστὶ τῆς ζητήσεως αὕτη, πότερον συµφέρει µᾶλλον ὑπὸ τοῦ ἀρίστου ἀνδρὸς 
ἄρχεσθαι ἢ ὑπὸ τῶν ἀρίστων νόµων. ∆εν σηµαίνει όµως ότι είναι του Αριστοτέλη όπως επιχειρηµατολογώ 
πιο κάτω στο δεύτερο τµήµα (κριτική).  
10 3,1287α10-23. Παραθέτουµε το συµπέρασµα ( 3, 1287α 19-23): Τὸν ἄρα νόµον ἄρχειν αἱρετώτερον 
µᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν ἕνα τινὰ, κατὰ τὸν αὐτὸν δὲ λόγον τοῦτον, κἄν εἰ τινὰς ἄρχειν βέλτιον, 
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από την κυριαρχία των ανθρώπων, διότι, εν αντιθέσει προς αυτούς, ο νόµος δεν έχει επιθυµίες 

και πάθη, τα οποία διαφθείρουν ακόµη και τους ἀρίστους άνδρες. Ο νόµος αντιθέτως 

χαρακτηρίζεται από νουν χωρίς πάθη και επιθυµίες11. ∆ηλαδή η κυριαρχία του νόµου είναι 

δυνατή, διότι η γενική ισχύς που αποτελεί το κυριότερο χαρακτηριστικό του νόµου, 

εξασφαλίζεται µόνο µε την αρχή της ισότητας. Η  σύνδεση µε την ισότητα διατυπώνεται πολύ 

ωραία από τον G. Vlastos: Αφ’ ενός µεν ο νόµος εξασφαλίζει και εγγυάται, είναι το µέσον για 

την ισότητα αλλά και το αντίστροφο, η ισότητα είναι η εγγύηση, το µέσον για τον νόµο, 

δηλαδή η εξισωτική διανοµή της πολιτικής εξουσίας εξασφαλίζει την κυριαρχία του νόµου12. 

 

Η επιβολή της έννοµης τάξεως στη δηµοκρατία γίνεται  από τον γραπτό νόµο, ο 

οποίος αποτελεί τον κεντρικό άξονα ολόκληρης της οργανώσεως της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας13. Η µετάβαση από τον «άγραφο νόµο», το έθιµο, το οποίο είναι χαρακτηριστικό 

των βασιλικών και αριστοκρατικών πολιτευµάτων, στον γραπτό νόµο, σηµατοδοτεί την 

ανάπτυξη της πόλεως και την ανάδυση του δηµοκρατικού κινήµατος14. ∆υνάµεθα να πούµε 

                                                                                                                                                                                      
τούτους καταστατέον νοµοφύλακας καὶ ὑπηρέτας τοῖς νόµοις). Εδώ η ισότητα δικαιολογείται µε τη 
φύσιν. 
11 3, 1287α 23-32: Ἀλλὰ µὴν ὅσα γὲ µὴ δοκεῖ δύνασθαι διορίζειν ὁ νόµος, οὐδ’ ἄνθρωπος  ἂν δύναιτο 
γνωρίζειν. Ἀλλ’ ἐπίτηδες παιδεύσας ὁ νόµος ἐφίστησι τά λοιπὰ τῆ δικαιοτάτη γνώµη κρίνειν καὶ 
διοικεῖν τοὺς ἄρχοντας. Ἐτι δ’ ἐπανορθοῦσθαι δίδωσιν, ὅ,τι ἄν δόξη πειρωµένοις ἄµεινον εἶναι τῶν 
κειµένων. Ὁ µὲν οὖν τὸν νόµον κελεύων ἄρχειν δοκεῖ κελεύειν ἄρχειν τὸν θεὸν καὶ τὸν νοῦν µόνους, 
ὁ δ’ ἄνθρωπον κελεύων προστίθησι καὶ θηρίον. ἡ τὲ γὰρ ἐπιθυµία τοιοῦτον , καὶ ὁ θυµὸς ἄρχοντας 
διαστρέφει καὶ τοὺς ἀρίστους ἄνδρας. διόπερ ἄνευ ὀρέξεως νοῦς ὁ νόµος ἐστὶν (Όλο το χωρίο είναι το 
3,1287α 23-1287β 7).  
12  Vlastos (1953) 356-357. 
13 Όµως πρέπει να σηµειωθεί ότι στη δηµοκρατία υπάρχει ο σεβασµός και των «αγράφων νόµων», όπως δηλώνει 
και ο Περικλής στον «επιτάφιο»: τῶν τὲ αἰεὶ ἐν ἀρχῆ ὄντων ἀκροάσει καὶ τῶν νόµων, καὶ µάλιστα αὐτῶν 
ὅσοι τε ἐπ’ ὠφελία των ἀδικουµένων κεῖνται καὶ ὅσοι ἄγραφοι ὄντες αἰσχύνην ὁµολογουµένην 
φέρουσιν  (Θουκυδίδης 2, 37).  
14 Ενώ ο γραπτός νόµος είναι το ρητό συµπεφωνηµένο αποτέλεσµα της θελήσεως των ανθρώπων και ρυθµίζει τη 
ζωή της κοινωνίας ως πόλεως, o «άγραφος νόµος» είναι συνδεδεµένος είτε µε ηθικές αρχές µε εθιµικούς κανόνες 
και την παράδοση (κοινός νόµος), είτε µε το θείον και τη θεία βούληση,. Με αυτή την έννοια συναντάµε και την 
έκφραση θείος νόµος σε ορισµένους συγγραφείς δηλαδή σε αντιδιαστολή προς τους επιµέρους ανθρώπινους 
νόµους. Στον Ηράκλειτο. απ. 114:…τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόµοι ὑπὸ ἑνός, τοῦ θείου. Βλ. 
Ρούσσος (2000), 131,199. Ο Ostwald (1969), 27 γράφει ότι οι νόµοι στο απόσπασµα αυτό εκφράζουν τον τρόπο 
ζωής  και  τα ήθη. Στον Θουκυδίδη (3, 82.6): καὶ τὰς ἐς σφᾶς αὐτοὺς πίστεις οὐ τῷ θείῳ νόµῳ µᾶλλον 
ἐκρατύνοντο ἢ τῷ κοινῇ τι παρανοµῆσαι.  Στον Σοφοκλή, το γνωστό χωρίο της  Αντιγόνης στην Αντιγόνη 
450 κεξ. Στον Γοργία (Επιτάφιος 6). Βλ. και Guthrie (1989),105 κε. όπου σχολιάζονται και ορισµένα χωρία τα 
οποία υπαινίσσονται κάποια θεϊκή προέλευση των νόµων, αλλά όπως σηµειώνει εύστοχα ο συγγραφεύς «το 
συµπέρασµα δεν είναι ότι οι νόµοι έχουν θεϊκή προέλευση, αλλά ότι υπάρχουν µερικές θεϊκές εντολές...οι οποίες 
αφορούν την τήρηση της θρησκείας ή κάποια ηθική αρχή και διακρίνονται από το σώµα του θετού δικαίου σε 
µία πόλη όπως η Αθήνα». 
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ότι η µετάβαση από το άλογο έθιµο στον έλλογο νόµο αντιστοιχεί σε αυτό που απεκλήθη 

µετάβαση από τον µύθο στον λόγο15. Η αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 όρισε ρητώς 

την κατάργηση του «αγράφου νόµου»: «σε καµιά περίπτωση οι άρχοντες δεν πρέπει να 

κάνουν χρήση των αγράφων νόµων», ότι οι νόµοι πρέπει να αντιµετωπίζουν οµοίως όλους 

τους πολίτες, άνευ διακρίσεων, ότι δεν πρέπει να θεσπίζονται «ατοµικοί» νόµοι (όπως οι 

σηµερινές φωτογραφικές ρυθµίσεις), και ότι πρέπει να εκτίθενται δηµοσίως για να τους 

βλέπουν όλοι, πράγµα που σηµαίνει ότι οι «άγραφοι νόµοι» ενέχουν το στοιχείο της 

υποκειµενικότητας, της αυθαιρεσίας και της µεροληψίας 16. Σωστά σηµειώνει ο Guthrie: 

«Όπως ακριβώς ήταν δυνατό να επικαλεστεί κανείς τη φύσιν είτε για να υποστηρίξει 

ανθρωπιστικά ιδεώδη είτε για να εξυπηρετήσει επιθετικούς σκοπούς και την ανατροπή της 

συνταγµατικής κυβέρνησης, έτσι και η ιδέα του αγράφου νόµου, που αρχικά τόνιζε την ηθική 

διακυβέρνηση του σύµπαντος, µπορούσε σε µια πιο δηµοκρατική κοινωνία να θεωρηθεί 

απλώς οπισθοδροµικότητα και απειλή για την εγγύηση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, που 

κερδήθηκαν µε θυσίες και περιλαµβάνονται τώρα πλέον στον κώδικα των νόµων»17.     

Κατά τον 4ο αιώνα έγινε και η σαφής διάκριση µεταξύ νόµου και ψηφίσµατος, ενώ 

ίσως κατά τον 5ο δεν υπήρχε αυστηρή διάκριση. Η γενική άποψη είναι ότι οι νόµοι έχουν 

διαρκή εφαρµογή και είναι ανώτεροι και πιο θεµελιώδεις από τα ψηφίσµατα, τα οποία 

αφορούν πρόσκαιρες ή ειδικές περιπτώσεις18. Όπως όµως σηµειώνει ο Sinclair, µερικές φορές 

είναι δύσκολο να διακριθεί ο νόµος από το ψήφισµα, ιδίως σε περιπτώσεις που αφορούν 

οικονοµικά ζητήµατα19. Υπάρχει πάντως συγκεκριµένος νόµος ο οποίος καθορίζει τη 

διαδικασία για την εισαγωγή των νόµων προς συζήτηση στην εκκλησία, και δεν επιτρέπει την 

καταστρατήγησή τους ή την κατάργησή τους από τα ψηφίσµατα20. Οι Αθηναίοι ήταν δηλαδή 

                                                           
15 Nestle (1999). Καράσης (2001). Vernant (1962). Vernant (χχ). Polignac (1997), 32. Coppieters de Gibson 
(1982).  
16 Ανδοκίδης Περί των µυστηρίων 82-85. Πρβλ. Ευριπίδης Ικέτιδες 429κεξ: «µε τους γραπτούς νόµους η 
δικαιοσύνη απονέµεται αµερόληπτα στους απόρους και στους πλουσίους, και ο αδύνατος νικά τον ισχυρό εάν 
έχει το δίκαιο µε το µέρος του», πράγµα το οποίο συµβαίνει «όταν ο δήµος είναι κύριος της χώρας».    
17 Guthrie (1989), 163. 
18 Πράγµα που διακρίνει και ο Αριστοτέλης (Ηθικά Νικοµάχεια 5,1134 α23. Πολιτικά 4,1292 α37). Και  Hansen 
(1978), 315-330. Romilly (1995), 185 κε. Της ιδίας (1992), 165-167.  McDowell  (1986). 
19   Sinclair (1997), 97 όπου και η σχετική βιβλιογραφία. 
20Ο νόµος αυτός περιέχεται  στο Ανδοκίδης Περί των µυστηρίων 82-83, 85,87. Μεταξύ άλλων καθορίζει τα νέα 
όρια µεταξύ της κυριαρχίας του δήµου και της κυριαρχίας του νόµου: ἀγράφω δὲ νόµω τὰς ἀρχὰς µὴ 
χρῆσθαι µηδὲ περὶ ἑνός. ψήφισµα δὲ µηδὲν µήτε βουλῆς µήτε δήµου νόµου κυριώτερον εἶναι. µηδὲ 
ἐπ’ ἀνδρὶ νόµον ἐξεῖναι θεῖναι, ἐὰν µὴ τὸν αὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν Ἀθηναίοις, ἐὰν µὴ ἐξακισχιλίους δόξῃ 
κρύβδην ψηφιζοµένους. Πρβλ. ∆ηµοσθένης Κατά Τιµοκράτους, 30.     
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ενήµεροι για το πρόβληµα αυτό και έλαβαν µέτρα προς επίλυσή του, όπως επίσης  υπέβαλαν 

την έγκριση των ψηφισµάτων στην ίδια διαδικασία µε αυτήν του νόµου21. Οι δε ρήτορες και 

οι πολιτικοί υπενθυµίζουν συνεχώς αυτή την καταστατική (συνταγµατική) αρχή: «ουδέν 

ψήφισµα της βουλής και της εκκλησίας του δήµου δύναται να είναι ισχυρότερο από τον 

νόµο»22. Ο νόµος είναι µία γενική διάταξη δικαίου που δεν µπορεί να περιλάβει και να 

προβλέψει όλες τις περιπτώσεις.  

Άλλωστε τα ψηφίσµατα είναι συνήθως οι αποφάσεις του δήµου για όλα τα ζητήµατα 

που αφορούν την πόλιν: ειρήνη, πόλεµος, συµµαχίες, εξοπλισµοί, δηµόσια έργα, φόροι, 

εορτές κ.λ.π., συνεπώς είναι αδιανόητο να µην συνέρχεται ο δήµος, αφού είναι το κύριον τῆς 

πόλεως, για να αποφασίζει για τα ζητήµατα αυτά. Η ίδρυση της δηµοκρατίας µε τις 

µεταρρυθµίσεις του Κλεισθένη έγινε µε ψήφισµα (απόφαση) του δήµου, όπως  και οι 

µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη, η θέσπιση του σώµατος των νοµοθετών23, και άλλα πολλά.  Οι 

νόµοι δεν δηµιουργούν πολιτική, αλλά ένα πλαίσιο ρητό και γνωστό τοις πάσι που επιτρέπει 

στην πόλιν να ζει και να προσανατολίζεται και στους πολίτες να προσανατολίζονται στις 

µεταξύ τους σχέσεις και στις σχέσεις τους  µε την πόλιν. Η πολιτική συγκροτείται µέσα στο 

πλαίσιο αυτό από τους δρώντες και ενεργούς πολίτες, και αφορά τη συνολική θέσµιση της 

κοινωνίας, πράγµα που σηµαίνει συνεχή κριτική των νόµων, των θεσµών και των σηµασιών 

της. 

   

 Με τους σοφιστές τον 5ο αιώνα εµπεδώνεται η δηµοκρατική αντίληψη ότι ο νόµος 

είναι µία ανθρώπινη δηµιουργία, ένας συναινετικός συµβατικός κανόνας κοινωνικής 

συµβίωσης, ένας κατά συνθήκην κανόνας, θεσπισµένος σε συγκεκριµένες κοινωνικές, 

πολιτιστικές και ιστορικές συνθήκες. Σύµφωνα µε τον Πρωταγόρα, στη δηµοκρατία δεν 

υπάρχει απόλυτος και εσαεί ισχύων νόµος, αφού αυτός είναι η θέληση της πλειοψηφίας για 

όσο καιρό αυτή νοµίσει, και µετά όταν πάλι θελήσει µπορεί να τον αλλάξει24. Ως σύστηµα 

                                                           
21 Βλ. Glotz (1981), 176 και Imbert (1962), 13. 
22  ∆ηµοσθένης  Κατ’Αριστοκράτους 87.    
23 Οι αποφάσεις αυτές του δήµου για την θέσπιση των νοµοθετῶν,  παρατίθενται στον λόγο του ∆ηµοσθένη 
Κατά Τιµοκράτους, 39-40, 71 ο πρώτος και 63 ο δεύτερος. Ο δεύτερος νόµος απαγορεύει ψηφίσµατα του δήµου 
αντίθετα µε τους κειµένους νόµους: ἐναντίον δὲ νόµον µὴ ἐξεῖναι τιθέναι τῶν νόµων τῶν κειµένων.  
24 Πλάτων Θεαίτητος, 167 γ. Βλ. κεφάλαιο «Νόµος-φύσις». Ο Πρωταγόρας δίνει επίσης και την ωραία εξήγηση 
για τον σκοπό της ποινής  που επιβάλλει το δίκαιο µε τους νόµους: δεν τιµωρείται ο αδικών για το αδίκηµα που 
έπραξε αλλά για παραδειγµατισµό µελλοντικό του ιδίου και των άλλων (324β). 



 228

διαρκούς αυτοθέσµισης,  η δηµοκρατία αλλάζει ή συµπληρώνει τους νόµους της, σεβόµενη 

τις θεµελιώδεις διατάξεις του πολιτεύµατός της. Αυτό απαιτεί και η ανθρώπινη 

πραγµατικότητα, η οποία αλλάζει διαρκώς και αναζητά νέες κατευθύνσεις και αντιµετωπίσεις. 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν υπήρχε ένα σύνολο βασικών θεµελιωδών νόµων και θεσµών, 

αντίστοιχο τηρουµένων των αναλογιών σε αυτό που λέµε σήµερα «σύνταγµα», και 

µαρτυρείται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς25. Ο ∆ηµοσθένης λ.χ., παραθέτει τον όρκο των 

ἠλιαστῶν, όπου εκτός των υποχρεώσεων των δικαστών για την εφαρµογή και τήρηση των 

νόµων, περιέχονται και µερικές από τις καταστατικές αρχές της Αθηναϊκής πολιτείας 

(προστασία του κοινωνικού και πολιτικού καθεστώτος, αρχή της νοµιµότητας, ανεξαρτησία 

της δικαιοσύνης, υποχρεώσεις των δικαστών κ.λπ)26.  

Ο Χαρώνδας ζητάει υπακοή στον νόµο ακόµη και όταν δεν στηρίζεται σε δίκαιη 

βάση27 και αυτό ισχύει για τους Αθηναίους, οι οποίοι δηλώνουν υπακοή στο νόµο, όχι όµως 

ήταν τυφλή και επ’ άπειρον. Αποτελεί πίστη και στοιχείο της δηµοκρατικής αντιλήψεως ότι η 

τήρηση και ο σεβασµός του νόµου είναι η βάση και το πρωταρχικό στοιχείο της δηµοκρατίας, 

µε την έννοια ότι από αυτόν εξαρτάται το δηµοκρατικό πολίτευµα. Η αντίληψη αυτή 

συναντάται πολλάκις στους λόγους των Αθηναίων πολιτικών28. Η δε ανυπακοή προς τους 

νόµους και η περιφρόνησή τους σήµαινε εχθρότητα προς τη δηµοκρατία29. Η υπακοή και η 

τήρηση του νόµου ισχύει έως ότου οι πολίτες τον αλλάξουν και τον στηρίξουν σε δίκαιη 

βάση, συζητώντας τον και ψηφίζοντάς τον στην εκκλησία. 

Επειδή λοιπόν ο νόµος είναι γενική διάταξη χρειάζεται τη συµπλήρωση ή τη 

διόρθωση.  Το πλέγµα των νόµων και των θεσµών που υπήρχε δεν καθιστούσε εύκολη την 

αλλαγή ενός νόµου στην αθηναϊκή δηµοκρατία. Τέτοια µέτρα ήταν η γραφὴ παρανόµων και 

                                                           
25Ο όρος πολιτεία χρησιµοποιείται συχνά  µε την έννοια αυτή, ενώ ο όρος σύνταγµα χρησιµοποιείται ελάχιστες 
φορές στα αρχαία κείµενα.Βλ. Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 28: τὸ µὲν οὖν σύνταγµα τῆς πολιτείας τοιοῦτον 
ἦν. βλ. και ∆ηµοσθένης Κατά Ανδροτίωνος 30. Ισοκράτης Παναθηναϊκός 114,116,139.    
26 ∆ηµοσθένης  Κατά Τιµοκράτους 149-150 και Ανδοκίδης Περί των  µυστηρίων 1, 9.  Πρβλ. Γ. Βλάχος (1992), 
97. 
27Αν είναι σωστή η µαρτυρία του ∆ιόδωρου Σικελιώτη 12.16,3: προσέταξε [ὁ Χαρώνδας] γὰρ ἐκ παντὸς 
τρόπου πείθεσθαι τῷ νόµῳ, κἂν ἦ παντελῶς κακῶς γεγραµµένος. Ο Σολων  ζητάει  την υπακοή στις 
αρχές είτε αυτές είναι άδικες είτε δίκαιες: ἀρχῶν ἄκουε καὶ δικαίως καδίκως (απ. 27D). Από µόνες τους οι 
διατυπώσεις αυτές είναι προβληµατικές και απηχούν µάλλον αυταρχικές αντιλήψεις, αν και πρέπει να ληφθούν 
υπ’όψιν οι συγκεκριµένς συνθήκες  της κοινωνικής και ιστορικής συγκυρίας, στις οποίες έδρασαν οι δύο 
νοµοθέτες.  
28  Βλ. Τουλουµάκος (1979), 137, 150. 
29  Βλ.  Romilly (1997),  139-141.  
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η παραλλαγή της, η γραφὴ νόµον µὴ ἐπιτήδειον θεῖναι, το οὐδὲν ἀπροβούλευτον, που 

ήδη έχουµε αναφέρει. Το πόσο δύσκολη ήταν η αλλαγή των νόµων βεβαιώνεται από πολλές 

πλευρές, ένα ενδεικτικό παράδειγµα είναι η υπόθεση του Λεπτίνη, ο οποίος είχε προτείνει την 

κατάργηση του νόµου περί ἀτελείας, ενώ άλλοι πολίτες είχαν αντίθετη γνώµη για την 

κατάργηση αυτή. Την επροσώπηση και συνηγορία των τελευταίων ανέλαβε ο ∆ηµοσθένης µε 

τον Προς Λεπτίνην λόγο του. Στον ίδιο λόγο, όπως και σε άλλους, φαίνεται σαφώς ότι 

υπάρχουν σε ισχύ νόµοι από την εποχή του Κλεισθένη, αλλά ακόµη και του Σόλωνα30 ή του 

∆ράκοντα. Στο τέλος του 5ου αιώνα (µετά την ολιγαρχική εκτροπή του 411 και ιδίως µετά την 

ήττα του 404 και την πτώση των Τριάκοντα), συµβαίνει µία σηµαντική αλλαγή στην 

νοµοθετική διαδικασία των Αθηνών. Εισάγεται, όπως προανεφέρθη, το σώµα των 

νοµοθετῶν, το οποίο σε συνεργασία µε την εκκλησία και τη βουλή ασκεί το νοµοθετικό 

έργο31. 

   

Ενα βασικό στοιχείο της κυριαρχίας του νόµου είναι και η εφαρµογή του απο τον ίδιο 

τον δήµο, πράγµα που γίνεται απο τα κληρωτά δικαστήρια της Ηλιαίας. Η οργάνωση των 

δικαστηρίων ήταν καθορισµένη µε κάθε λεπτοµέρεια (σύνθεση, λειτουργία, τρόπος 

κληρώσεως, λήψη αποφάσεως), πράγµα που δηλώνει τη σηµασία της απονοµής του δικαίου, 

της δικαιοσύνης ως αναπόσπαστο τµήµα της κυριαρχίας του νόµου. Η κυριαρχία των λαϊκών 

δικαστηρίων συµβαδίζει µε την κυριαρχία του νόµου32. 

Η εφαρµογή του νόµου αφορά και πρέπει να αφορά όλους του πολίτες, είναι και 

ατοµική και συλλογική υπόθεση, πράγµα που καθιστά πραγµατικότητα την ανεξαρτησία της 

δικαιοσύνης. Οιοσδήποτε πολίτης δύναται να εναγάγει σε δίκη οιονδήποτε άλλον. Η αντίληψη 

αυτή είναι ήδη παρούσα από την εποχή του Σόλωνος, και σηµαίνει ότι η αδικία που γίνεται σε 

κάποιον αφορά όλους τους πολίτες. Είναι γνωστός ο νόµος, καταστατικός νόµος θα λέγαµε,  

που αναφέρει ο Αριστοτέλης, σύµφωνα µε τον οποίο κάθε Αθηναίος πολίτης είχε το δικαίωµα 

να οδηγήσει στο δικαστήριο οποιονδήποτε διέπραττε αδίκηµα εις βάρος κάποιου άλλου33.  

Αναπτύσσεται έτσι η συλλογική ευθύνη και η ευθύνη του πολίτη, η συνείδηση ότι η πόλις 

είναι κοινὸν ἀγαθὸν  και πρέπει να αφορά όλους. Ο Πλούταρχος ερµηνεύει τον νόµο αυτό 

                                                           
30 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 90,102, 104. 
31 Βλ. κεφάλαιο «Η δηµοκρατία» (Μέρος Ι). 
32 Βλ. Γ. Βλάχος (1992), κεφάλαιο IV. 
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ως πρόθεση του Σόλωνος να αναπτύξει το αίσθηµα της κοινής ευθύνης και αλληλεγγύης 

µεταξύ των πολιτών34, ενώ ο Αριστοτέλης τον θεωρεί ως ένα από τα κατ’εξοχήν δηµοκρατικά 

µέτρα του πολιτεύµατος του Σόλωνος35. Ακριβώς σε αυτό τον νόµο αναφέρεται ο 

∆ηµοσθένης, λέγοντας ότι «στην δηµοκρατία κάθε αδίκηµα που γίνεται εις βάρος 

οποιουδήποτε αφορά όλους, σύµφωνα µε τη θέληση του νοµοθέτη»36. Ένα παράδειγµα 

χρήσεως του νόµου αυτού έχουµε από τον Ευθύφρονα, ο οποίος καταγγέλλει τον πατέρα του  

ως υπεύθυνο για τον θάνατο ενός  εργάτη του, στον οµώνυµο διάλογο του Πλάτωνα37.  

Ενα ακραίο παράδειγµα είναι όταν ανάµεσα στο 331-324 π.Χ. οι ∆ιογνίδης και 

Αντίδωρος κατηγορήθηκαν µε εἰσαγγελία επειδή είχαν µισθώσει αυλητρίδες σε υψηλότερη 

τιµή, πράγµα που δεικνύει το ενδιαφέρον για την εφαρµογή του νόµου38, την ευαισθησία και 

την αντίληψη ότι η παραβίασή του στρέφεται κατά του δηµοσίου συµφέροντος – αφού η 

εἰσαγγελία αφορούσε περιπτώσεις που αφορούσαν το δηµόσιο συµφέρον και το πολίτευµα 

και υποβαλλόταν ενώπιον της βουλής ή της εκκλησίας. Αλλά και στον όρκο των δικαστών 

που προανεφέρθη εκφράζεται η δηµοκρατική αρχή της προσωπικής ευθύνης. Ενα άλλο 

παράδειγµα στο οποίο διαφαίνεται η σηµασία της προσωπικής ευθύνης σε γενικό επίπεδο 

είναι η γραφή παρανόµων, κατά την οποία δοκιµάζεται η προσωπική ευθύνη τόσο του 

προτείνοντος το νοµοσχέδιο, όσο και των πρυτάνεων και του ασκούντος την γραφή 

παρανόµων, συνεπώς όλων των εµπλεκοµένων πολιτών.  Εξ άλλου κατά τη δηµοκρατική 

αντίληψη, η τήρηση των νόµων είναι απαραίτητος όρος για την τύχη της πόλεως, για τη 

διατήρηση και σωτηρία της δηµοκρατίας, όπως φαίνεται στους λόγους των αθηναίων 

ρητόρων39. Ο ∆ηµοσθένης τονίζει µε παραστατικότητα την σπουδαιότητα αυτής της 

προσωπικής ευθύνης και εγρήγορσης : «Και ποια είναι η δύναµη των νόµων; Άραγε άν 

κάποιος από εσάς, ο οποίος αδικείται, φωνάξει βοήθεια, θα τρέξουν να του παρασταθούν και 

να τον βοηθήσουν; Όχι, οι νόµοι είναι απλώς γραπτά κείµενα και δεν θα µπορούσαν να το 
                                                                                                                                                                                      
33 Αθηναίων Πολιτεία (9,1): ἐξεῖναι τῷ βουλοµένῳ τιµωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουµένων.  
34 Πλούταρχος Σόλων,18: ὀρθῶς ἐθίζοντος τοῦ νοµοθέτου τοὺς πολίτας ὥσπερ ἑνὸς µέρη σώµατος 
συναισθάνεσθαι καὶ συναλγεῖν ἀλλήλοις. Τούτω δὲ τῷ νόµῳ συµφωνοῦντα λόγον αὐτοῦ 
διαµνηµονεύουσιν. Ἐρωτηθεὶς γὰρ ὡς ἔοικεν ἥτις οἰκεῖται κάλλιστα τῶν πόλεων, ἐκείνην εἶπεν ἐν ἧ 
τῶν ἀδικουµένων οὐχ ἧττον οἱ µὴ ἀδικούµενοι προβάλλονται καὶ κολάζουσι τοὺς ἀδικοῦντας. 
35 δηµοτικώτατα (Αθηναίων Πολιτεία 9,1) 
36 ∆ηµοσθένης Κατα Μειδίου, 45. 
37 Πλάτων Ευθύφρων 4 α-ε. 
38 Η πράξη των κατηγορουµένων θεωρήθηκε ως ασέβεια προς τους κειµένους νόµους και κατά συνέπεια ως 
απόπειρα καταλύσεως του πολιτεύµατος, βλ. Γιούνη (1998), 36,141. Hansen (1975), 108.  
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πράξουν. Πού βρίσκεται λοιπόν η δύναµή τους; Σ’ εσάς τους ίδιους, αν τους διατηρείτε 

ισχυρούς και έγκυρους πάντοτε για όποιον τους χρειάζεται. Εποµένως οι νόµοι αντλούν τη 

δύναµή τους από εσάς και εσείς από αυτούς»40. 

Το αίσθηµα της προσωπικής συνείδησης και ευθύνης δεν είναι αφηρηµένη διακήρυξη, 

ούτε θεωρία, αλλά πραγµατικότητα και θεσµός. Είναι στοιχείο του πολίτη απαραίτητο χωρίς  

αυτό να σηµαίνει ότι είναι κατακτηµένο και εξασφαλισµένο, αλλά απαιτεί συνεχή 

επαγρύπνηση, αγωγή και συνεχή άσκηση. Πρωταρχική αρχή της δηµοκρατίας είναι ότι οι 

νόµοι όσο καλοί και να είναι δεν είναι πανάκεια, ούτε κάποια αρχή που από µόνη της µε 

µεταφυσικό η µαγικό τρόπο εξασφαλίζει τα πάντα, ότι οι νόµοι δεν είναι τίποτε χωρίς την 

εγρήγορση και την ενεργή συµµετοχή του δήµου και του κάθε πολίτη ξεχωριστά. Έτσι ο 

Περικλής στον «Επιτάφιο» τονίζει: µὴ µετὰ νόµων το πλέον ἢ τρόπων ἀνδρείας 

ἐθέλοµεν κινδυνεύειν41.  

Είναι κοινή συνείδηση, διαδεδοµένη στους Αθηναίους αλλά και στους άλλους 

Έλληνες, ότι ο γραπτός νόµος και η κυριαρχία του συνδέεται µε τη δηµοκρατία και δη την 

Αθήνα, όπως φαίνεται λ.χ. στον Ισοκράτη: «...όλα ανεξαιρέτως τα πλεονεκτήµατα που 

απολαµβάνουν τώρα οι άνθρωποι, αυτά που χρωστούµε ο ένας στον άλλον και όχι στους 

θεούς, συνδέονται µε την πόλιν µας και µάλιστα τα περισσότερα οφείλουν άµεσα την ύπαρξή 

τους σε αυτήν. Βρήκε τους Έλληνες να ζουν σε διασκορπισµένες οµάδες, χωρίς νόµους, 

µερικούς να καταπιέζονται από τυράννους, άλλους να κινδυνεύουν να αφανισθούν από την 

αναρχία και τους απάλλαξε από αυτά τα κακά, παίρνοντας µερικούς υπό την προστασία της 

και δίνοντας το παράδειγµα σε άλλους. γιατί ήταν η πρώτη που θέσπισε νόµους και 

καθιέρωσε µία πολιτεία...»42. Στον Πρωταγόρα επίσης συναντάµε µία θετική άποψη για τον 

                                                                                                                                                                                      
39  Λυκούργος, κατα Λεωκράτους, 4. ∆ηµοσθένης, Κατα Τιµοκράτους, 75 κεξ. Λυσίας, Επιτάφιος, 18-19. 
40 ∆ηµοσθένης  Κατά Μειδίου, 224. Επίσης του ιδίου Κατά Τιµάρχου 37: (όταν απευθύνεται στους δικαστές): 
«ποιά είναι λοιπόν η µοναδική και δίκαιη φυλακή των νόµων; Εσείς οι πολλοί, επειδή κανείς δεν θα είχε την 
δυνατότητα να σας αφαιρέσει την ικανότητα να διακρίνετε και να επιδοκιµάσετε το καλύτερο ούτε να σας 
αποτρέψει και να σας πείσει δια της διαφθοράς να ψηφίσετε τον χειρότερο νόµο αντί του καλύτερου». Το 
τελευταίο χωρίο ο Ober (1996),119 το παρερµηνεύει προς την κατεύθυνση της µη διακρίσεως των εξουσιών 
στην Αθήνα.    
41  Θουκυδίδης 2, 39, 4. 
42Ισοκράτης Πανηγυρικός 39-40. Αλλά και η συνέχεια είναι ενδιαφέρουσα αφού αναφέρεται σε άλλες 
δηµιουργίες και προσφορές των Αθηναίων στους υπόλοιπους Έλληνες. Επίσης στον Λυσία Επιτάφιος 18-19. 
Στον ∆ιόδωρο Σικελώτη (13,26.3) ο Συρακόσιος πολιτικός Νικόλαος προτείνει στους συµπατριώτες του να 
δείξουν οίκτο στους Αθηναίους αιχµαλώτους του 413 π.Χ., µε το επιχείρηµα ότι «οι Αθηναίοι ήταν οι πρώτοι 
που έµαθαν στους Έλληνες να χρησιµοποιούν τροφές που γίνονται από καλλιεργηµένους καρπούς, κάτι που το 
είχαν δεχθεί από τους θεούς για τον εαυτό τους αλλά το προσέφεραν σε όλους τους ανθρώπους. Αυτοί επινόησαν 
τους νόµους, µε τους οποίους η ζωή όλων µας µεταµορφώθηκε από άγρια και γεµάτη αδικίες σε πολιτισµένη και 
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συγκεκριµένο πραγµατικό νόµο της αθηναϊκής δηµοκρατίας, στον µύθο και στον λόγο που 

αναφέρονται στον πλατωνικό Πρωταγόρα. 

Η κυριαρχία του νόµου πιστοποιείται όχι µόνο απο τις αρχαίες πηγές αλλά και από τις 

έρευνες των σύγχρονων ιστορικών. Ο Μartin Ostwald  πιστεύει ότι στον 4ο αιώνα δεν είναι 

πια ο δήµος απόλυτος κυρίαρχος, αλλά ο νόµος. Σε όλο το ογκώδες βιβλίο του µε τον 

χαρακτηριστικό τίτλο From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law, 

επιχειρηµατολογεί και επιβεβαιώνει τον ισχυρισµό αυτό43. Ο Hansen επίσης υποστηρίζει αυτή 

την άποψη, κάνοντας λόγο για «µετασχηµατισµένη» και «µετριοπαθή» δηµοκρατία, 

εννοώντας ότι τα ηλιαστικά δικαστήρια και οι νοµοθέται ήλεγχαν την πολιτική ζωή και τις 

αποφάσεις της εκκλησίας44. H Mossé παραθέτει επίσης επιχειρήµατα υπέρ της κυριαρχίας του 

νόµου κατά τον 4ο αιώνα και υπενθυµίζει  ότι η αποκατασταθείσα δηµοκρατία επέζησε επί 

τρία τέταρτα του αιώνα, χωρίς σοβαρή αµφισβήτηση και προβλήµατα. Όπως άλλωστε 

παρατηρεί η Mossé, δεν έχουµε µαρτυρίες ότι υπήρξαν δηµοκρατίες στις οποίες η κυριαρχία 

του δήµου ήταν απόλυτη και δεν περιοριζόταν από νοµικές διατάξεις. Τέλος, τονίζει ότι τα 

ηλιαστικά δικαστήρια, µε τον έλεγχο τον οποίο ασκούσαν επί της εκκλησίας µέσω της 

εφαρµογής της γραφῆς παρανόµων, εξασφάλιζαν την κυριαρχία του νόµου και τον 

σεβασµό του45. Ο  Sealey κάνει λόγο όχι για δηµοκρατία αλλά για “republic” στην οποία 

ισχύει the “rule of law”46. 

   

Ένα πρόβληµα που τίθεται είναι τι συµβαίνει µε τα άλλα πολιτεύµατα, συνήθως 

ολιγαρχικά, τα οποία επίσης έχουν νόµους, όπως  η Κρήτη ή η Ρώµη, η οποία ανέπτυξε το 

                                                                                                                                                                                      
δίκαιη κοινωνία». Η ιδέα αυτή διασώθηκε τουλάχιστον µέχρι το τέλος του 2ου π. Χ. αιώνα όπως δηλώνει µία 
επιγραφή, η οποία διασώζει την πρόταση της ∆ελφικής Αµφικτυονίας να τιµηθούν οι Αθηναίοι τεχνίται 
(καλλιτέχνες του θεάτρου), και αναφέρει ότι οι Αθηναίοι οδήγησαν τους ανθρώπους από τη «ζωώδη»  
κατάσταση στον πολιτισµό, τους εισήγαγαν στα µυστήρια και τους έδωσαν τα αγαθά της γεωργίας, των νόµων 
και του πολιτισµού (Guthrie [1989],114). Tον πρωτοποριακό ρόλο της Αθήνας για τον υπόλοιπο κόσµο έδειξε ο 
Glotz (1981), 110κε, 171κε, 274κε.  
43 (1986), 252: «Even at a later time, when its validity had begun to erode, a deep respect for nomos remains 
ingrained in Athens»,  όπου και οι αναφορές και τα παραδείγµατα. Εξετάζοντας  αναλυτικώτατα την κατάσταση 
η οποία διαµορφώθηκε στην πολιτική ζωή της Αθήνας µετά την ήττα του 404, ο Ostwald, καταλήγει : «But 
Council and Assembly receded into the backround in matters of internal policy, and the jury courts held center 
stage…But in matters of legislation the Assembly relinquished its final say to nomothetai. Thus the democracy 
achieved stability, consistency, and continuity when the higher sovereignty of nomos limited the sovereignty of 
the people» ([1986], 524). 
44 «Ιn fourth-century Athens the ekklesia was no longer the sovereign body of government», Hansen (1987). 
Πρβλ. Hansen (1974), (1975) και (1991). 
45 Mossé (1996) 50 και 82. Πρβλ. Mossé (1995), 173-178). 
46 Sealey (1986), 146. 
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δίκαιο και ανέδειξε πολλούς νοµοµαθείς. Μία κύρια διάφορα έγκειται στον τρόπο θεσπίσεως 

του νόµου. Ενώ στη δηµοκρατία είναι ο δήµος, το σύνολο των πολιτών, που συµµετέχει στη 

διαµόρφωση, στην πρόταση, στη συζήτηση και την ψήφιση του νόµου, στην ολιγαρχία δεν 

συµβαίνει αυτό, αφού οι τυχόν υπάρχοντες νόµοι διαµορφώνονται από τους ολίγους, τα 

συµφέροντα των οποίων και εκφράζουν, χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή και  ενηµέρωση 

του δήµου. Μία άλλη διαφορά είναι ότι οι νόµοι µερικών ολιγαρχιών είναι συχνά ήθη και 

έθιµα, και όχι γραπτοί νόµοι, και η ερµηνεία και η εφαρµογή τους επαφίεται στην αυθαιρεσία 

των αρχόντων, όπως στην Σπάρτη. ∆εν είναι τυχαίο άλλωστε που δεν έχουµε καµία µαρτυρία 

γραπτού νόµου στη Σπάρτη47, όπου ισχύουν οι ρήτρες του Λυκούργου, σε σηµείο ώστε το 

έθιµο να υπερτερεί της ελλόγου σκέψεως και του συµφέροντος, όπως φαίνεται 

χαρακτηριστικά στη στάση των Σπαρτιατών κατά την κρισιµότατη στιγµή που διερχόταν ο 

ελληνικός κόσµος µε την πρώτη εκστρατεία των Περσών48. Η πηγή της σπαρτιατικής 

«νοµοθεσίας» και της οργανώσεως του πολιτεύµατος είναι η µυθική µορφή του Λυκούργου, 

του οποίου οι ρῆτραι είναι ο µόνος τύπος σπαρτιατικού νόµου που σώζεται. ο Λυκούργος δεν 

άφησε γραπτούς νόµους και µία ρήτρα του απαγόρευε την γραφή των νόµων49. Πράγµατι, οι 

αρχαιολογικές και ιστορικές έρευνες δεν αποκάλυψαν εγγραφές νόµων σε πέτρες, ούτε 

κάποια απόπειρα καταγραφής της νοµοθεσίας, όπως έγινε στην Αθήνα στο τέλος του 5ου 

αιώνα50. Εξ άλλου οι κανόνες αυτοί ονοµάσθηκαν ρῆτραι, διότι υπαγορεύτηκαν από τον θεό, 

δηλαδή είναι ρήσεις του θεού51. Ο Ξενοφών είναι αποκαλυπτικός, καθώς αναφέρει ότι, 

ανάµεσα σε άλλα πολλά τεχνάσµατα που µεταχειρίσθηκε ο Λυκούργος για να αναγκάσει τους 

Λακεδαιµονίους να υπακούσουν στις ρήτρες του, ήταν και η επιστράτευση του θεού υπέρ 

αυτών: διέδωσε ότι συµφωνούσε και ο θεός µε αυτές, και όρισε ότι αν κάποιος δεν πειθαρχεί 

στους πυθοχρήστους νόµους δεν διαπράττει µόνο κάτι άνοµο, αλλά και ανόσιο52. Από µία 

                                                           
47MacDowel (1988), 22. Romilly (1997), 140.  
48Οι Σπαρτιάτες δεν ανταποκρίθηκαν στην έκκληση βοηθείας που τους έστειλαν οι Αθηναίοι πριν την µάχη του 
Μαραθώνα, διότι δεν µπορούσαν να καταστρατηγήσουν το έθιµο που είχαν, να µη εκστρατεύουν την ενάτη µέρα 
του µηνός χωρίς πανσέληνο. Και ενώ οι Πέρσες προχωρούσαν, αυτοί περίµεναν την πανσέληνο, όπως σηµειώνει 
ο Ηρόδοτος µε θλιµµένη ειρωνεία (Ηρόδοτος 6, 106). 
49 Πλούταρχος Λυκούργος, 13: Μὶα µὲν οὖν τῶν ρητρῶν ἦν ὥσπερ εἴρηται, µὴ χρῆσθαι νόµοις 
ἐγγράφοις.   
50 D. M. McDowell (1988), 22. 
51 Πλούταρχος Λυκούργος, 5. και 6.    
52 Πρβλ. Ξενοφών Λακεδαιµονίων Πολιτεία, 8. Ο Παυσανίας (Ελλάδος Περιήγησις 3.16) παραδίδει ότι οι 
Λακεδαιµόνιοι είχαν κατασκευάσει ιερό προς τιµήν του Λυκούργου, όπως αρµόζει σε θεό.  Τα ίδια ισχύουν και 
για τους Κρήτες, η µυθική και θεϊκή καταγωγή των νόµων τους ανάγεται στον γυιό του ∆ία, τον Μίνωα, που 
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φράση, εξ άλλου, του Αριστοτέλη συµπεραίνουµε ότι οι κρίσεις των εφόρων δεν 

ακολουθούσαν κάποιους νόµους αλλά στηρίζονταν στην προσωπική τους εκτίµηση, πράγµα 

που σηµαίνει ότι ουσιαστικό ρόλο είχε η αυθαιρεσία, το έθιµο και η παράδοση53. Και εδώ 

βρίσκεται ακόµη µία τρίτη ουσιώδης διαφορά απο την δηµοκρατία: τα άτοµα, οι ολίγοι 

άρχοντες ασκούν την ουσιαστική εξουσία και όχι ο γραπτός νόµος. Και τέλος µία άλλη 

διαφορά είναι ότι η εφαρµογή του νόµου, η απονοµή του δικαίου γίνεται από τους ολίγους 

άρχοντες και όχι απο λαϊκά δικαστήρια, όπως στη δηµοκρατία.   

Αυτές τις ουσιώδεις διαφορές βλέπουµε και στις άλλες πόλεις που είχαν νόµους λ.χ 

την Κρήτη (5ος αιώνας π.X., νόµοι της Γόρτυνος) η οποία αυτή παρέµεινε αριστοκρατική54, 

όπως άλλωστε και η Ρώµη. Στην περίοδο της res publica έχουµε βεβαίως νόµους αλλά και την 

κυριαρχία των αποφάσεων των αρχόντων (Ήδικτα των Αγορανόµων, Πραιτόρων, διοικητών 

επαρχιών, κηνσόρων) και των προγονικών ηθών και εθίµων (mores maiorum)55. Οσον αφορά 

τη συµµετοχή του δήµου µέσα στα comitia, αυτή είναι υποτυπώδης και µη ουσιαστική56. Ούτε 

εξ άλλου είναι τυχαίο το γεγονός ότι η θέσπιση του νόµου στη µεν Ρώµη έγινε από νοµικούς, 

νοµοµαθείς και νοµοδιδασκάλους, κυρίως µετά την κατάλυση της res publica τον 1ο - 3ο 

αιώνα µ.Χ., στη δε αρχαία Ελλάδα ουσιαστικώς από τους πολιτικούς, τους ρήτορες και τους 

πολίτες και δευτερογενώς από τους φιλοσόφους57.  

 

Συνεπώς η ύπαρξη νόµων σε µία πόλιν δεν σηµαίνει την κυριαρχία του νόµου, δηλαδή 

την ύπαρξη δηµοκρατίας. Η κυριαρχία του νόµου είναι αιτία και αποτέλεσµα της 

δηµοκρατίας: αιτία, αφού η κυριαρχία του νόµου διαφοροποιεί την δηµοκρατία από τις άλλες 
                                                                                                                                                                                      
ανέβαινε κάθε εννέα χρόνια στην κατοικία του ∆ία και έπαιρνε τους νόµους (Οµηρος Οδύσσεια τ 178-179, 
Πλάτων Νόµοι 1,624-625 α. Πολιτικά 2,1271 β24-25. Στοβαίος 4). Σε αυτό το πλαίσιο έχει έννοια αυτό που 
γράφει ο Μ. Καράσης (2001), 367 ότι οι Έλληνες θεωρούσαν ως «γενεσιουργό στοιχείο του νόµου το θείον». Οι 
Έλληνες στους οποίους αναφέρεται δεν είναι οι δηµοκράτες και οι Αθηναίοι, ούτε οι σοφιστές. 
53 Ἔτι δὲ καὶ κρίσεων εἰσὶ µεγάλων κύριοι, ὄντες οἱ τυχόντες. ∆ιόπερ οὐκ αὐτογνώµονας βέλτιον 
κρίνειν ἀλλὰ κατὰ γράµµατα καὶ τοὺς νόµους  (2, 1270β 28-30). Πρβλ. Ευσέβιος Προπαρασκευή 8,8,9 
(362 δ).  Βλ. και υποκεφάλαιο «Λακεδαιµονίων ολιγαρχία» (Μέρος ΙΙΙ).  
54 2, 1272 α33-39 και 2, 1272 β3, 10. Willets (1955). 
55 Finley (1996), 29,35,51,55,73,108. Γκόφας (1986), 84. 
56 Βλ. Γιούνη (1993). 
57 Η  νοµική παραγωγή της αυτοκρατορικής Ρώµης κυρίως στο ιδιωτικό δίκαιο,  δηµιουργήθηκε από τους 
νοµοµαθείς της, και είναι περισσότερο µια τεχνική κατασκευή για τη διευθέτηση των προβληµάτων της 
αυτοκρατορίας, χωρίς πάλι η παραγωγή αυτή να συνοδεύεται από τη συµµετοχή του δήµου που χαρακτηρίζει 
την δηµοκρατική πόλιν. Ούτε βεβαίως οι αθηναϊκοί νόµοι είναι υποδεέστεροι των ρωµαϊκών, ή το δηµοκρατικό 
δίκαιο υποδεέστερο του ρωµαϊκού, όπως υποστηρίζουν µερικοί. Για τις απόψεις αυτές και την αναίρεσή τους βλ. 
Γ. Βλάχος (1992), 88. Για την επίδραση της ελληνικής πολιτικής φιλοσοφίας στο ρωµαϊκό δίκαιο βλ. Καράσης 
(2002).  
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πόλεις.  αποτέλεσµα, διότι µόνο στην δηµοκρατική πόλιν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την 

κυριαρχία αυτή. ∆υνάµεθα να πούµε ότι αν ο νόµος αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της 

ελληνικής πόλεως από τις κοινωνίες των βαρβάρων, την τυραννίδα και τη βασιλεία, τότε η 

κυριαρχία του νόµου αποτελεί την ειδοποιό διαφορά της δηµοκρατικής πόλεως από τις 

ολιγαρχικές και αριστοκρατικές πόλεις. 

Ανακεφαλαιώνοντας, διαπιστώνουµε ότι τα βασικά στοιχεία της δηµοκρατικής 

αντιλήψεως περί της κυριαρχίας του νόµου είναι τα εξής: Η πόλις κυβερνάται από νόµους και 

όχι απο τα άτοµα. Οι άρχοντες είναι εκτελεστές και εφαρµοστές του νόµου και δεν έχουν 

αποφασιστική κυβερνητική εξουσία. Η απόδοση της δικαιοσύνης γίνεται αποκλειστικώς από 

δικαστήρια στα οποία συµµετέχουν άµεσα οι ίδιοι οι πολίτες. Οι νόµοι θεσπίζονται άµεσα από 

τον συλλογικό νοµοθέτη µε γενική ή πλειοψηφική αποδοχή σε ανοικτή, ελεύθερη και δηµόσια 

συζήτηση στην εκκλησία. Οι νόµοι είναι ιστορικά και κοινωνικά δηµιουργήµατα των 

ανθρώπων, ,ως εκ τούτου η κοινότητα δύναται να τους αλλάζει µε νόµιµο και συλλογικό 

τρόπο, διασφαλίζοντας το κύρος και την ισχύ τους, που βασίζεται στην πειθώ και την 

ενηµέρωση. Εγγυητής και φύλακας του νόµου είναι η ίδια η κοινότητα, δια της συνεχούς 

παρουσίας της και της εµπράκτου συλλογικής και προσωπικής ευθύνης. 

 

Η κριτική 
 
 

Η κυριαρχία του νόµου αµφισβητείται από τους ολιγαρχικούς και την ολιγαρχική 

ιδεολογία, απόηχο της οποίας έχουµε στον Ισοκράτη, όταν γράφει ότι η πολιτεία διοικείται 

καλύτερα από τα χρηστά ήθη παρά από τους νόµους και τα ψηφίσµατα58. Η αντίληψη αυτή 

συναντάται και στον σκληρό ολιγαρχικό και µαθητή του Σωκράτη, Κριτία: «ο χρηστός τρόπος 

είναι ασφαλέστερος από τον νόµο. ∆ιότι ουδείς ρήτωρ θα µπορούσε ποτέ να τον στρεβλώσει, 

ενώ αντιθέτως, τον νόµο πολλές φορές µε τους λόγους του τον αντιστρέφει και τον 

κακοποιεί»59. Υπάρχουν επίσης οι κριτικές αντιλήψεις του Θρασύµαχου60 και του 

                                                           
58Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 41: οὐ γάρ τοῖς ψηφίσµασιν, ἀλλά τοῖς ἤθεσι καλῶς οἰκεῖσθαι τὰς πόλεις, 
καὶ τοὺς µὲν κακῶς τεθραµµένους καὶ τοὺς ἀκριβῶς τῶν νόµων ἀναγεγραµµένους τολµήσειν 
παραβαίνειν, τοὺς δὲ καλῶς πεπαιδευµένους καὶ τοῖς ἁπλῶς κειµένοις ἐθέλουσιν ἐµµένειν. 
59 DK 88Β 22: τρόπος δὲ χρηστὸς ἀσφαλέστερος νόµου. 
                           Τὸν µὲν γὰρ οὐδεὶς ἂν διαστρέψαι ποτέ 
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Αντιφώντος61. Στον Πολιτικό, ο Πλάτων  ασκεί κριτική γενικώς στον νόµο  και υπερασπίζεται 

την χαρισµατική προσωπικότητα του βασιλέως ή των ολίγων επιστηµόνων, εις βάρος του 

νόµου. Τα επιχειρήµατα της πλατωνικής κριτικής είναι κυρίως δύο: πρώτον, ότι ο νόµος είναι 

ανεπαρκής διότι χαρακτηρίζεται από γενικότητα και δεν δύναται να ρυθµίσει τις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες και δεύτερον, ότι γι’αυτόν τον λόγο υστερεί εν συγκρίσει µε τους 

ολίγους «ειδικούς» 62.  

O Aριστοτέλης από την πλευρά του παραθέτει την ανασκευή της πλατωνικής κριτικής, 

κατά της κυριαρχίας του νόµου63, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι την επιδοκιµάζει64. Όντως η 

αντίληψη περί της κυριαρχίας του νόµου παρουσιάζεται από τον Αριστοτέλη στα πλαίσια της 

συζητήσεως περί απόλυτης µοναρχίας (παµβασιλείας) και παρατίθεται ως αντίληψη των 

αντιπάλων της βασιλείας (ἀµφισβητοῦντες πρός τὴν βασιλείαν). Όπως φαίνεται από τις 

λέξεις δοκεῖ τισίν, φασί65, η αντίληψη αυτή δεν προέρχεται από τον ίδιο τον φιλόσοφο και 

δεν την παραθέτει για να υπερασπισθεί τη δηµοκρατία. η συζήτηση δεν γίνεται εν ονόµατι της 

δηµοκρατίας, αλλά µάλλον εν ονόµατι της βασιλείας, όπως δείχνει και η κατάληξη της 

συζητήσεως µε την συνηγορία υπέρ του υπερέχοντος κατ’ αρετήν ανδρός.  Αυτό συνάγεται 

από τους όρους που χρησιµοποιεί στο εν λόγω χωρίο για εναλλαγή στην εξουσία (διόπερ 

οὐδὲν µάλλον ἄρχειν ἢ ἄρχεσθαι δίκαιον, καὶ τὸ ἀνὰ µέρος τοίνυν ὠσαύτως), για  

                                                                                                                                                                                      
                          Ρήτωρ δύναιτο, τὸν δ’ ἄνω τε καὶ κάτω 
                           Λόγοις ταράσσων πολλάκις λυµαίνεται.  
Η νεώτερη έρευνα αποδίδει το χωρίο σε πρόσωπο της χαµένης τραγωδίας του Ευριπίδη Πειρίθοος (Στοβαίος,  
Ανθολόγιον ΙΙΙ 37, 15 (= απ. 597 Nauck).  
60 Πλάτων Πολιτεία 1, 338 δ-339 α και DK B1. 
61 DK B44. 
62Λ.χ. 294 α-δ και 298 ε-299 ε. Πρβλ. Πλάτων Νόµοι 9, 875 γ-δ. Βλ. Καστοριάδης (2001). 
63 ∆εν αναφέρεται ρητώς στον Πλάτωνα, αλλά  η ρήση του Σταγειρίτη: τὸ δὲ τῶν τεχνῶν εἶναι δοκεῖ 
παράδειγµα ψεῦδος  παραπέµπει στον Πολιτικό. Το πρώτο επιχείρηµα – που παρουσιάζεται και ως άποψη των 
υποστηρικτών της µοναρχίας (3, 1286 α9-11)– αντικρούεται ως εξής: ο ένας άνθρωπος, ο µονάρχης δεν δύναται 
να γνωρίζει να γνωρίζει τα πάντα και να αποφασίζει για κάθε ειδική περίπτωση. Η υπεροχή του νόµου έγκειται 
στο ότι παιδεύει τους άρχοντες να κρίνουν µε τη δικαιότατη γνώµη στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται απο 
αυτόν (3, 1287 α25). Επίσης δύναται να βελτιωθεί αν οι άνθρωποι µε την πείρα που αποκτούν πιστεύουν ότι 
βρήκαν το καλύτερο (3, 1287 α27). Το δεύτερο επιχείρηµα αντικρούεται αφ’ ενός µεν µε το ότι αυτοί που 
ασκούν την εξουσία πράττουν πολλά απο εύνοια ή έχθρα πράγµα που δεν γίνεται απο τους ειδικούς, τον γιατρό ή 
τον γυµναστή (3, 1287 α37-38) και αφ’ετέρου µε το ότι αυτοί που κατέχουν τις τέχνες, ο γιατρός ή ο γυµναστής 
έχουν περιορισµένη δυνατότητα,  γι’ αυτό όταν αρρωσταίνουν οι ίδιοι καλούν άλλους γιατρούς ή άλλους 
γυµναστές, διότι αισθάνονται ότι δεν δύνανται να βρουν την αλήθεια για τους ίδιους επειδή επηρεάζονται από 
προσωπικά πάθη και συνεπώς δεν είναι αµερόληπτοι. Γι’αυτό και στην πολιτική χρειάζεται η αµεροληψία των 
νόµων (3, 1287 α32-1287 β4).   
64 Tουλουµάκος  (1979), 147, 150-156.  
65  3, 1287α 10 και  3, 1287α 23. 
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νοµοφύλακας καὶ ὑπηρέτας τοῖς νόµοις,  καθώς επίσης και για ὁµοίους (ὁµοίων γε 

ὄντων πάντων). Εποµένως η άποψη αυτή (τὸν ἄρα νόµον ἄρχειν αἱρετώτερον µάλλον ἢ 

τῶν πολιτῶν ἕνα τινὰ ) ανήκει  στους αντιπάλους της άνευ νόµων βασιλείας (της 

παµβασιλείας), δηλαδή στους δηµοκρατικούς. Εάν η άποψη αυτή ανήκε στον Αριστοτέλη, 

τότε δεν εξηγείται η καταληκτική συνηγορία υπέρ του βασιλικοῦ ἀνδρὸς66. Η µόνη 

περίπτωση να ανήκε στον Αριστοτέλη θα ήταν εάν αναφερόταν στην κατά νόµον βασιλεία, 

στην βασιλεία ως ὀρθὴ πολιτεία, δηλαδή στη βασιλεία στην οποία υποτίθεται ότι ισχύουν 

νόµοι και ο βασιλεύς δεν είναι απόλυτος κυρίαρχος, και συνεπώς θα δικαιολογείτο η 

συνηγορία υπέρ της κατά τόν νόµον βασιλείας, σε αντίθεση µε την παµβασιλεία (δηλαδή στην 

βασιλεία στην οποία ο βασιλεύς κυβερνά χωρίς νόµους).  

Σε αυτό συνηγορεί και ένα άλλο χωρίο, στο οποίο λέει ότι ο υπερέχων κατ’ αρετήν θα 

πρέπει να ορισθεί βασιλεύς και να γίνει κύριος πάντων και όλοι να τον υπακούουν, όχι 

προσωρινώς αλλά αιωνίως. Γι’ αυτόν εξ άλλου δεν υπάρχει νόµος γιατί αυτός ο ίδιος είναι ο 

νόµος67. Εδώ ο Αριστοτέλης είναι ξένος προς την ελληνική και δη την δηµοκρατική αντίληψη 

περί της κυριαρχίας του νόµου. H αντίληψη που εκφράζει εδώ ο Αριστοτέλης, ότι δηλαδή ο 

νόµος πρέπει να έχει ισχύ µόνο µεταξύ ίσων, απηχεί τις αριστοκρατικές αντιλήψεις της 

αρχαϊκής εποχής, στην οποία η εξουσία ανήκε στους ευγενείς (ἀρίστους) και η απονοµή της 

δικαιοσύνης πραγµατοποιείτο από τους ίδιους τους ευγενείς κατά το δοκούν, αφού δεν 

υπήρχαν νόµοι και οι ίδιοι oι ευγενείς απέδιδαν τη δικαιοσύνη  – οι ίδιοι ήταν οι νόµοι . Την 

ίδια αντίληψη συναντάµε σε αυτά που λέει ο Αριστοτέλης για την ἀρίστη πολιτεία, στην 

οποία ο ανήρ ο υπερέχων όχι κατὰ  τὸν πλοῦτον ἢ τὴν πολυφιλίαν ἢ τινὰ ἄλλην 

πολιτικὴν ἰσχὺν, αλλά κατά την ἀρετὴν, πρέπει να γίνει αποδεκτός και να του παραδοθεί η 

                                                           
66  3, 1288α 15-29. Το τέλος του χωρίου αυτού: οὔτε γὰρ κτείνειν ἢ φυγαδεύειν οὐδ’ὀστρακίζειν δὴ που 
τὸν τοιοῦτον πρέπον ἐστίν, οὔτ’ ἀξιοῦν ἄρχεσθαι κατὰ µέρος οὐ γὰρ πέφυκε τό µέρος ὑπερέχειν τοῦ 
παντός, τῷ δὲ τὴν τηλικαύτην ὑπερβολὴν ἔχοντι τοῦτο συµβέβηκεν.ὥστε λείπεται µόνο πείθεσθαι 
τῷ τοιούτῳ καὶ κύριον εἶναι µὴ κατὰ µέρος ἀλλ’ ἁπλῶς.   
67 3, 1284α 13-17: κατὰ δὲ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόµος. αὐτοὶ γὰρ εἰσὶ νόµος. Επίσης 3, 1284α 3-11. Θα 
πρέπει να τονίσουµε εδώ την αντίθεση αυτής της απόψεως του Σταγειρίτη προς την αντίληψη του Ανωνύµου 
Ιαµβλίχου 6, ο οποίος τοποθετείται υπέρ της ανωτερότητας του νόµου και όχι υπέρ της ισχυρής προσωπικότητας, 
που είδαµε στην αρχή του κεφαλαίου, υποσ 3. Για τον λόγο αυτό έχει λάθος η Romilly (1997), 177-178 η οποία 
πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης «επιβεβαιώνει χωρίς περιστροφές ότι αξίζει περισσότερο να κυβερνά ο νόµος παρά 
ένας πολίτης». 
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απόλυτη εξουσία έτσι ώστε να είναι αιώνιος βασιλεύς68. Η απόλυτη χωρίς νόµους βασιλεία 

(παµβασιλεία) είναι µία αντίληψη εντελώς ξένη, όχι µόνο προς τη δηµοκρατική, αλλά και 

γενικώς προς την ελληνική αντίληψη των πόλεων. Ο Σταγειρίτης φαίνεται εδώ φορέας 

βαρβαρικών ανατολικών αντιλήψεων, µετατρέποντας την ελληνική αντίληψη του νόµος 

πάντων βασιλεύς σε «βασιλεύς πάντων νόµος», απηχώντας έτσι τις αντιλήψεις του δασκάλου 

του69. Οι αντιλήψεις αυτές προαναγγέλλουν τη θεοποιηµένη µοναρχία των ελληνιστικών 

χρόνων και την απόλυτη µοναρχία των Μέσων Χρόνων, είναι προτροπή προς την εκούσια 

υποταγή και δουλεία70. 

 Όσον αφορά άλλες αναφορές του Σταγειρίτη στον νόµο, αυτές είναι γενικές 

διατυπώσεις που αναφέρονται στις «έννοµες πολιτείες» (βασιλεία, αριστοκρατία, «πολιτεία»), 

και αντανακλούν  άλλωστε την αρχαιοελληνική αντίληψη της πόλεως στην οποία βασική 

συνιστώσα της πολιτικής ζωής είναι (και πρέπει να είναι) η ύπαρξη νόµων71.  Εξ άλλου, σε 

ένα άλλο εδάφιο ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι η κυριαρχία του νόµου δεν πρέπει να 

εφαρµόζεται πάντα, διότι όλοι οι πληθυσµοί δεν είναι ικανοί προς τούτο. Υπάρχουν, κατά τον 

Αριστοτέλη, τόσοι πληθυσµοί όσα και τα πολιτεύµατα72. Ενδεικτικό άλλωστε των 

αντιλήψεών του είναι η ουσιαστική έλλειψη κριτικής στην ανυπαρξία γραπτών νόµων στην 

                                                           
68 7, 1325 β10-14 και 7, 1332 β16-27. Η θέση αυτή αναφέρεται εδώ για τέταρτη φορά: η πρώτη είναι στη 
συζήτηση περι του οστρακισµού (3, 1284 β25-34, βλ. κεφάλαιο «Η δηµοκρατία», µέρος Ι), η δεύτερη στο 3, 
1288 α1-6 και η τρίτη στο 3, 1288 α15-29 (που σχολιάσθηκε προηγουµένως στο κεφάλαιο «Η αριθµητική 
ισόητα»). Ετσι και αν ακόµη στο εν λόγω χωρίο κάποιος την απέδιδε όχι στον Αριστοτέλη αλλά στους 
υποστηρικτές της βασιλείας, αποθαρρύνεται απο την συνεχή αναφορά της και κυρίως απο την τελευταία 
σύνδεσή της µε την αρίστη πολιτεία.        
69 Πλάτων Πολιτικός 298ε-299ε. Οι απόψεις αυτές θυµίζουν από µια άλλη πλευρά τις απόψεις του Καλλικλή περί 
του ισχυρού ανδρός και είναι βεβαίως αντίθετες µε αυτές του Ανωνύµου Ιαµβλίχου που είδαµε στην αρχή του 
κεφαλαίου.  
70 Βλ. La Boetie (2004). Σηµειωτέον ότι  η ύπαρξη κατὰ νόµον µοναρχίας  στους ηρωικούς χρόνους, την 
οποία αναφέρει ο Αριστοτέλης δεν τεκµηριώνεται ιστορικώς (3, 1285β 4-9. Πρβλ. Πλάτων Πολιτικός, 301β).  
71 Λ.χ. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134α 35: διὸ οὐκ ἐῶµεν ἄρχειν ἄνθρωπον, ἀλλὰ τὸν λόγον (εδώ µιλάει 
γενικώς για τον νόµο). 3,1282β 1-6 (εδώ αναφέρεται στο δεῖ τούς νόµους εἶναι κυρίους κειµένους ὀρθῶς, 
δηλαδή στις ορθές πολιτείες) και 4,1292α 32-36 (εδώ προτείνει πως πρέπει να είναι ο νόµος στη δηµοκρατία, ως 
απάντηση στην υποτιθέµενη χωρίς νόµους δηµοκρατία). Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 9, 1180α 21-24: «ο νόµος 
έχει αναγκαστική δύναµη, επειδή είναι λόγος που πηγάζει από κάποια φρόνηση και κάποιο νου. Οι µεν άνθρωποι 
µισούν αυτούς που εναντιώνονται στις ορµέµφυτες επιθυµίες τους, ακόµη και αν πράττουν αυτό ορθώς. ∆εν 
µισούν όµως τον νόµο όταν επιτάσσει το ορθό» (Εδώ  εξετάζει την αναγκαστική παιδευτική δύναµη των νόµων 
εν αντιθέσει προς την πατρική εξουσία και αµέσως µετά από το αναφερθέν χωρίο αναφέρει ως παράδειγµα τον 
Λακεδαιµόνιο νοµοθέτη).   
72 Έτσι λ.χ. η αριστοτελική «πολιτεία» προϋποθέτει έναν ανάλογο πολεµικό πληθυσµό δυνάµενο να άρχει και να 
άρχεται κατὰ νόµον τὸν κατ’ ἀξίαν διανέµοντα τοῖς εὐπόροις τὰς ἀρχὰς (3, 1288α 7-15). 
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Λακεδαίµονα73. Υπάρχουν επίσης αρκετές ενδείξεις για προτιµήσεις του στους άγραφους 

νόµους εν σχέσει προς τους γραπτούς74. Εποµένως οι αριστοτελικές απόψεις περί νόµου 

ελάχιστη σχέση έχουν µε την δηµοκρατική αντίληψη περί της κυριαρχίας του νόµου.  Πολλοί 

ερευνητές εξαίρουν την πίστη του Αριστοτέλη στους νόµους αλλά δεν εξετάζουν τι είναι 

αυτοί οι αριστοτελικοί νόµοι, ποιος τους θέτει, ποιος νοµοθετεί και πώς νοµοθετεί. 

Αντιµετωπίζουν τον νόµο ως αξία καθ’ αυτήν, ως κάτι µαγικό δια του οποίου 

νοµιµοποιούνται όλες οι πολιτείες και όλες οι πολιτικές, και παραµερίζουν έτσι τη 

δηµοκρατική κυριαρχία του νόµου και τη συζήτηση περί νόµου την οποία εισήγαγαν οι 

σοφιστές στα µέσα του 5ου αιώνα στην Αθήνα.  

 

O Αριστοτέλης οµιλεί περί ἐννόµου δηµοκρατίας75 και την αντιπαραθέτει στη 

νεωτάτη, δηλαδή τη δηµοκρατία της εποχής του, την οποία κατηγορεί ότι έχει υποκαταστήσει 

τους νόµους µε τα ψηφίσµατα, και κατά συνέπεια δεν είναι κύριος ο νόµος, αλλά ο δήµος µε 

τα ψηφίσµατά του. Σε  πολλά σηµεία το λέει αυτό76. Την αιτία γι’ αυτό αποδίδει στους 

δηµαγωγούς, παροµοιάζοντάς τους µε τους κόλακες των τυράννων, οι οποίοι ανάγουν τα 

πάντα στον δήµο, ο οποίος  δέχεται την πρόκληση, και έτσι καταλύει όλες τις αρχές77. Έτσι 

λοιπόν, κατά τον Αριστοτέλη, αυτό το είδος της δηµοκρατίας δεν είναι πολιτεία78. Η 

                                                           
73 Η µόνη αναφορά είναι όταν λέει ότι οι ἔφοροι θα ήταν καλύτερα να δικάζουν (κρίνειν) όχι αυθαίρετα αλλά µε 
νόµους (2, 1270 β28-30). 
74 Λ.χ. 3, 1286 α14-16 και 3, 1287 β5-8. 
75 5,1306β 20 και 4, 1292 α7 κεξ: ἐν µέν γάρ ταῖς κατά νόµον δηµοκρατουµέναις οὐ γίνεται δηµαγωγός, 
ἀλλ’ οἱ βέλτιστοι τῶν πολιτῶν εἰσίν ἐν προεδρία. ὅπου δ’ οἱ νόµοι µή εἰσί κύριοι, ἐνταῦθα γίνονται 
δηµαγωγοί.  
76 Ἕτερον εἶδος δηµοκρατίας τἄλλα µὲν εἶναι ταῦτα, κύριον δ’ εἶναι το πλῆθος καὶ µὴ τὸν νόµον. 
τοῦτο δὲ γίνεται ὅταν τὰ ψηφίσµατα κύρια ἦ ἀλλὰ µὴ ὁ νόµος  (4,1292α 4-6). [Τη  συνέχεια του χωρίου 
αυτού 4, 1292 α5-36 επικαλείται ο Ober (2003), 459 για να υποστηρίξει ότι ο Αριστοτέλης ήταν υπέρ της 
κυριαρχίας του νόµου ως διαφορετικής από την κυριαρχία του δήµου, θέση µε την οποία διαφωνούµε. 
∆ιαφωνούµε επίσης µε την εκδοχή του για την κυριαρχία του νόµου διότι στηρίζει την τελευταία στην 
κωδικοποίηση]. Βλ. και 4, 1293 α1-10. Βλ και Αθηναίων Πολιτεία 41.2. όπου περιγράφει τη δηµοκρατία της 
εποχής του, δηλαδή του 4ου αιώνα, ως εξής: ἀεὶ προσεπιλαµβάνουσα τῷ πλήθει τὴν ἐξουσίαν. Ἁπάντων 
γὰρ αὐτὸς αὑτὸν πεποίηκεν ὁ δῆµος κύριον, καὶ πάντα διοικεῖται ψηφίσµασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἷς 
ὁ δῆµος ἔστιν ὁ κρατῶν.   
77 Ἐτι δ’ οἱ ταῖς ἀρχαῖς ἐγκαλοῦντες τὸν δῆµον φασί δεῖν κρίνειν, ὁ δὲ ἀσµένως δέχεται τὴν 
πρόκλησιν. ὥστε καταλύονται πᾶσαι αἱ ἀρχαὶ  (4, 1292α 28-30). Συµβαίνει δὲ τοῦτο διὰ τοὺς 
δηµαγωγοὺς  (4,1292α7). Αἴτιοι δ’ εἰσί τοῦ εἶναι τα ψηφίσµατα κύρια ἀλλὰ µὴ τοὺς νόµους οὗτοι, 
πάντα ἀνάγοντες εἰς τὸν δῆµον  (4, 1292α 23-25).   
78  Εὐλόγως δὲ ἂν δόξειεν ἐπιτιµᾶν ὁ φάσκων τὴν τοιαύτην εἶναι δηµοκρατίαν οὐ πολιτείαν ὅπου γὰρ 
µὴ νόµοι ἄρχουσιν, οὐκ ἔστι πολιτεία  (4, 1292α 30-32). Ο ίδιος αντλεί βέβαια από τη δηµοκρατική πρακτική 
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κατηγορία του φιλοσόφου δεν τεκµηριώνεται µε ιστορικά στοιχεία, παρά µόνο από ενδείξεις 

ορισµένων κειµένων τα οποία ανήκουν στο ολιγαρχικό στρατόπεδο. Αλλωστε όπως 

αναφέρθηκε ανωτέρω στο πρώτο τµήµα στη δηµοκρατία υπήρξε η διάκριση των ψηφισµάτων 

και των νόµων.    

    

  Επίσης ο Αριστοτέλης  προσάπτει στην δηµοκρατία  ότι οι νόµοι της άλλαζαν 

συνεχώς, χωρίς όµως να δίνει κάποιο παράδειγµα και επιχείρηµα. Ο ίδιος όµως στη  συζήτηση 

που διενεργεί περί της µεταβολής των νόµων στο βιβλίο 2 αναγνωρίζει ότι ο νόµος δεν 

δύναται να καταγράψει και να περιλάβει τα πάντα και για αυτό πρέπει να αλλάζει, αλλά µε 

πολλή προσοχή79. Επικρίνει δε την άποψη του Ιπποδάµου ότι πρέπει να αποδίδονται τιµές σε 

όσους προάγουν µε νέες ιδέες το συµφέρον της πόλεως80. Φαίνεται δε να συµπεραίνει ότι: 

«αφού η βελτίωση των νόµων είναι µικρής ωφέλειας, ενώ η συνήθεια της εύκολης 

κατάργησής τους προκαλεί ζηµία, γίνεται φανερό ότι πρέπει να ανεχθούµε κάποιες αµαρτίες 

και των νοµοθετών και των αρχόντων. Πράγµατι, η ωφέλεια από την αλλαγή θα είναι 

µικρότερη απο τη βλάβη που θα υποστούν εκείνοι που έχουν συνηθίσει να µη πειθαρχούν 

στους άρχοντες»81. Εντύπωση προκαλεί εδώ ο συµφυρµός νοµοθετών και αρχόντων, διότι 

είναι διαφορετικό πράγµα οι ελλείψεις ή τα λάθη της νοµοθεσίας και διαφορετικό τα λάθη 

των αρχόντων (λ.χ. κατάχρηση εξουσίας, µεροληψία ή διαφθορά).  Η τήρηση των νόµων και 

η πειθαρχία στους άρχοντες δεν είναι το ίδιο πράµα, δηλαδή εδώ η αντίληψη του φιλοσόφου 

είναι ξένη προς την κυριαρχία του απρόσωπου νόµου. Η άποψη ότι οι νόµοι δεν πρέπει να 

                                                                                                                                                                                      
των δικαστηρίων υιοθετώντας την έννοια της ἐπιεικείας και του ἐπιεικοῦς, και δέχεται την αναγκαιότητα του 
ψηφίσµατος: «Σε αυτό ακριβώς συνίσταται η φύσις του επιεικούς, στη διόρθωση του νόµου, ο οποίος ένεκα της 
καθολικότητάς του έχει ελλείψεις. Αυτή άλλωστε είναι και η αιτία του ότι ο νόµος δεν περιλαµβάνει τα πάντα, 
διότι ορισµένα θέµατα ειναι αδύνατο να υπαχθούν σε νόµο, έτσι ώστε να χρειάζεται ψήφισµα» (Ηθικά 
Νικοµάχεια 5, 1137β 26-30). Η έννοια της ἐπιεικείας χρησιµοποιείται για πρώτη φορά από τον Γοργία (DK 
B6). 
79 2, 1269α8-14: πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲ τοὺς γεγραµµένους ἐᾶν ἀκινήτους βέλτιον.  Ὥσπερ γὰρ καὶ περὶ 
τὰς ἄλλας τέχνας, καὶ τὴν πολιτικὴν τάξιν ἀδύνατον ἀκριβῶς πάντα γραφῆναι. καθόλου γὰρ 
ἀναγκαῖον γραφῆναι, αἱ δὲ πράξεις περὶ τῶν καθ’ ἕκαστον εἰσίν. Ἐκ µὲν οὖν τούτων φανερὸν ὅτι 
κινητέοι καὶ τινὲς καὶ πότε τῶν νόµων εἰσίν. ἄλλον δὲ τρόπον ἐπισκοποῦσιν εὐλαβείας ἂν δόξειεν 
εἶναι πολλῆς.  
80 2, 1268 β22-25.  
81 2, 1269 α17-22. Το επιχείρηµα του Αριστοτέλη είναι ότι για την εδραίωση του νόµου χρειάζεται χρόνος και 
εθισµός (2, 1269 α25-29 και Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1103 β2 κεξ. 10, 1179 β33 κεξ.).    
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αλλάζουν είναι ολιγαρχικής προελεύσεως, όπως παρατηρεί ο A. H .M. Jones82. Συνεπώς η 

κριτική του Σταγειρίτη είναι αυθαίρετη και µεροληπτική, καθώς δεν λαµβάνει υπ’ όψιν της 

τους θεσµούς και τα µέτρα τα οποία επέτρεπαν να ελεγχθεί η νοµιµότητα και η 

καταλληλότητα (η συνταγµατικότητα θα λέγαµε) των προτεινοµένων ή ψηφισθέντων νόµων 

και των ψηφισµάτων. Η κριτική του Αριστοτέλη είναι  άδικη και για έναν άλλο λόγο, διότι 

παραβλέπει τη σηµαντικότατη αλλαγή µε τους νοµοθέτες, και ίσως αυτό αποτελεί την πιο 

σηµαντική έλλειψη του έργου του (της Αθηναίων Πολιτείας και των Πολιτικών).   

Οσον αφορά την ευθύνη για την τήρηση των νόµων ο Αριστοτέλης την αναθέτει στους 

ολίγους κατ’ αρετήν υπερέχοντες άνδρες, ενώ οι πολλοί πρέπει να υπακούουν. Αυτό που 

διαφαίνεται συνεπώς στον Αριστοτέλη είναι µία αυταρχική αντίληψη, αφού δεν υπάρχει 

καµία ανάπτυξη περί συλλογικότητας και συλλογικής ευθύνης.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
82 Jones (1989), 51: “The doctrine of the immobility of law was naturally favoured by oligarchs, who were 
generally conservative, or, when they wanted to alter the law, professed to be restoring an ancestral 
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8. ΙΣΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΥΝΟΜΙΑ 

    Η αντικειµενικότητα του νόµου και το κοινό συµφέρον 
  

 

Συµπληρωµατική προς την αντίληψη περί της κυριαρχίας του νόµου είναι η 

επιχειρηµατολογία ότι ο δηµοκρατικός νόµος είναι αντικειµενικός και αποσκοπεί στο 

ευρύτερο συµφέρον της πόλεως, στο κοινό συµφέρον. Μόνο η δηµοκρατία έχει νόµους που 

εξασφαλίζουν το κοινό συµφέρον διότι µόνο σε αυτή συµµετέχει όλος ο δήµος στη 

διαµόρφωση, στην ψήφιση και την εφαρµογή του νόµου. Το επιχείρηµα είναι ότι η 

δηµοκρατία εξασφαλίζει την ἰσονοµία, την πολιτική ισότητα όλων, άρα και ο νόµος και η 

εφαρµογή του αφορά όλους µε τον ίδιο τρόπο. Οι έννοιες της ἰσονοµίας και της εὐνοµίας, 

και οι σηµασίες που είχαν  κατά την αντιπαράθεση, ανοικτή ή καλυµµένη, δηµοκρατών από 

την µια και ολιγαρχικών/αριστοκρατικών από την άλλη, είναι βασικές για την κατανόηση της 

δηµοκρατικής αντιλήψεως83. Ο όρος ἰσονοµία ανήκει στο οπλοστάσιο των δηµοκρατικών, 

αφού κατά πάσα πιθανότητα είναι και το πρώτο όνοµα της δηµοκρατίας84.  Η πρώτη ίσως 

φορά που συναντάται ο όρος ἰσονοµία είναι στο σκόλιον των Αθηναίων εις ανάµνησιν του 

φόνου του Ιππάρχου το 514 π.Χ. από τους τυραννοκτόνους Αρµόδιο και Αριστογείτονα85. Το 

ἰσονόµους τ’ Ἀθήνας  αναφέρεται προφανώς στην Αθήνα των µεταρρυθµίσεων του 

                                                                                                                                                                                      
constitution’’.  
83 Η αντιπαράθεση αυτή φαίνεται πολύ καθαρά στις δύο ολιγαρχικές εκτροπές του 411 π.Χ και του 404 π.Χ. 
καθώς επίσης και στη δεκαετία πριν την ήττα της Χαιρώνειας το 338 π.Χ. στις διενέξεις των «φιλοµακεδόνων» 
(Αισχίνης, ∆ηµάδης) και «αντιµακεδόνων» (∆ηµοσθένης, Υπερείδης, Λυκούργος), αλλά και στο σύνολο της 
αθηναϊκής ιστορίας. 
84 Βλαστός (1953), 337. Του ιδίου (1994). Για τις σηµασίες  του όρου βλ. Detienne (1994), 148-149 όπου και 
βιβλιογραφία. Επίσης Vernant (1962), 95,99, 125. Τουλουµάκος (1979), 20 κεξ. 
85 Το πρώτο τετράστιχο είναι το εξής: 
ἐν µύρτου κλαδὶ τὸ ξῖφος φορήσω 
ὥσπερ Ἁρµόδιος καὶ  Ἀριστογείτων 
ὅτε τὸν τύρρανον κτανέτην 
ἰσονόµους τ’ Ἀθήνας ἐποιησάτην. 
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Κλεισθένη. Μία άλλη µνεία στην ἰσονοµία έχουµε από τον Αθηναγόρα τον Συρακόσιο 

πολιτικό ο οποίος κατηγορεί τους νέους πολιτικούς διότι δεν επιθυµούν ἰσονοµία µε τους 

πολλούς, δηλαδή δεν επιθυµούν να είναι ίσοι µε τους πολλούς86.  Το ίδιο συνάγεται από την 

χρήση του όρου στον Ηρόδοτο (3,80), στο χωρίο που αναφέρεται στην δηµοκρατία και 

ταυτίζει  το πολίτευµα της δηµοκρατίας µε την ἰσονοµία. ∆ηλαδή η ἰσονοµία ειναι ένα άλλο 

όνοµα της δηµοκρατίας, και σηµαίνει την πολιτική ισότητα την εξασφαλιζοµένη από τον 

νόµο. Ισονοµία, συνεπώς, σηµαίνει το καθεστώς όπου οι πολίτες έχουν ίση δύναµη στη 

διακυβέρνηση, συµµετέχουν εξ ίσου στην πολιτεία και στην εξουσια87. Συνεπώς η ερµηνεία 

του όρου ἰσονοµία από πολλούς συγγραφείς µόνο ως νοµικής ισότητας, ως ισότητας απέναντι 

στον νόµο, είναι µερική και λανθασµένη88. 

H δηµοκρατία, βεβαίως, ενδιαφέρεται να έχει, να δίνει στον εαυτό της καλούς και 

δίκαιους νόµους, πράγµα που εκφράζεται από την κυριαρχία των νόµων, όπως είδαµε στο 

προηγούµενο κεφάλαιο. Αυτό συνιστά και τη δηµοκρατική έννοια της εὐνοµίας, την 

ἰσονοµία, για την οποία δεν ενδιαφέρονται οι άλλες πολιτείες, και συνιστά θεµελιώδες 

γνώρισµα της δηµοκρατίας και τη διαφοροποιεί από όλα τα άλλα πολιτεύµατα αρχαία, 

νεώτερα  και σηµερινά.. Η εὐνοµία των δηµοκρατιών εµπεριέχεται στην ἰσονοµία, µε άλλα 

λόγια η ἰσονοµία είναι η ανώτατη µορφή πραγµάτωσης της εὐνοµίας89.  

Αυτό  ανοίγει ταυτοχρόνως την ερώτηση και τη συζήτηση περί του νόµου και τη 

διατηρεί συνεχώς ανοικτή στον δηµόσιο χώρο, ο οποίος είναι προσιτός σε όλους. Τα 

ερωτήµατα: τι σηµαίνει νόµος, ποιος θέτει τον νόµο, πώς τίθεται ο νόµος, πώς εξασφαλίζεται 

το κύρος του νόµου και πώς το κοινό συµφέρον, γιατί αυτος ο νόµος και όχι κάποιος άλλος, τι 

σηµαίνει για ένα νόµο να είναι καλός ή κακός, µε άλλα λόγια τι σηµαίνει δίκαιο, όλα αυτά 

παραµένουν διαρκώς ανοικτά, εντός της δηµοκρατικής πόλεως. Αυτό σηµαίνει ότι µπορεί να 

γίνουν λάθη αλλά προς αποφυγήν του λάθους δεν υπάρχει καµµία εξωκοινωνική εγγύηση ή 

κάποιο ιδιαίτερο σώµα ολίγων ειδικών. ∆εν υπάρχει νόµος και εγγυητής του νόµου που να 

δίνονται ως δώρα στην κοινότητα, δεν υπάρχει νόµος παρά αυτός που δηµιουργεί η κοινωνία 

εντος της ιστορίας, και εγγυητής είναι πάλι αυτή η ίδια. Η µόνη εγγύηση είναι η διαρκής 

                                                           
86 Θουκυδίδης 6, 38. 6, 39. 
87 Το ρήµα νέµω έχει και την σηµασία του κυβερνῶ, κυριαρχῶ (βλ. Liddell-Scott). 
88 Παράδειγµα ο   Aubenqe (1993), 260. 
89 Βλ. Ehrenberg (1969), 245 και 265. 
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συζήτηση και επαγρύπνηση του δήµου και ο αυτοπεριορισµός του, πράγµα το οποίο τονίζεται 

από τους πολιτικούς και τους ρήτορες. Η αναζήτηση εξωκοινωνικής πηγής και εγγύησης του 

νόµου οδηγεί στην ετερονοµία και η αναζήτηση ενός σώµατος ολίγων «ειδικών» εγγυητών 

οδηγεί στην ολιγαρχία. Η ελεύθερη θεσµιστική  δραστηριότητα στη δηµοκρατία εξασφαλίζει 

το συµφέρον της πόλεως, το κοινῆ συµφέρον, το ενδιαφέρον για την εξασφάλιση του οποίου 

φαίνεται  και στους λόγους των ρητόρων και των πολιτικων, λ.χ. στον τελευταίο λόγο του 

Περικλη90.   

 Στη δηµοκρατία η γνώµη, η δόξα, της πλειοψηφίας, αποτελεί τον νόµο της πόλεως, η  

πλειοψηφία όµως είναι οι άποροι, οι πένητες91 και συνεπώς η πλειοψηφία των απόρων 

νοµοθετεί όχι βεβαίως εναντίον της αλλά και προς όφελός της, όπως το εξέφραζε µε 

ρεαλιστικό τρόπο ο  σοφιστής Θρασύµαχος για όλα τα πολιτεύµατα92. Η θέση του 

Θρασυµάχου είναι διαπίστωση και όχι συνηγορία υπέρ του δικαίου του ισχυροτέρου, όπως 

λανθασµένως έχει υποστηριχθεί από µερικούς, και αποτελεί σήµερα κοινό τόπο της πολιτικής 

κοινωνιολογίας και της κοινωνιολογίας του δικαίου: σε οποιαδήποτε κοινωνία οι νόµοι 

τίθενται πάντα από την κυρίαρχη τάξη και βεβαίως προς όφελός της. Ο Μάνεσης σηµειώνει 

χαρακτηριστικά για την ταξικότητα του δικαίου: «αν το δίκαιο εξυπηρετούσε το ‘κοινό’ ή 

‘γενικό’ συµφέρον, θα έπρεπε να είναι κοινώς και γενικώς αποδεκτό από όλους (ή σχεδόν 

όλους)...η δε συµµόρφωση προς τις επιταγές του θα ήταν βασικά οικειοθελής και οι 

καταναγκαστικές κυρώσεις θα περίττευαν. Ιδίως θα περίττευε ο γιγαντιαίος και περίπλοκα 

αρθρωµένος κρατικός µηχανισµός καταστολής. Η ύπαρξή του µαρτυρεί ακριβώς για το 

αντίθετο: ότι, δηλαδή, κύριος σκοπός του δικαίου δεν είναι τόσο η αντιµετώπιση 

περιπτώσεων αντικοινωνικής συµπεριφοράς µεµονωµένων ατόµων ή οµάδων - για την 

αντιµετώπιση ή καταστολή της οποίας θα αρκούσαν στοιχειώδεις και πολύ απλούστεροι 

µηχανισµοί – όσο η µέριµνα για την εξασφάλιση της υποταγής ολόκληρων κοινωνικών 

                                                           
90 Θουκυδίδης 2, 60-64. 
91 ἀλλ’ ἔστι δηµοκρατία µὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὄντες κύριοι τῆς ἀρχῆς ὦσιν, 
ὀλιγαρχία δ’ ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι ὀλίγοι ὄντες (4, 1290β17-18). Βλ. και Πλάτων Πολιτεία 8, 
565α κεξ. 
92 Πλάτωνος, Πολιτεία 1,338 ε: Τίθεται δὲ γε τοὺς νόµους ἑκάστη ἡ ἀρχή πρὸς τὸ αὐτῆ συµφέρον 
,δηµοκρατία µὲν δηµοκρατικούς, τυραννὶς δὲ τυραννικούς, καὶ αἱ ἄλλαι οὕτως. θέµεναι δὲ ἀπέφηναν 
τοῦτο δίκαιον τοῖς ἀρχοµένοις εἶναι, τὸ σφίσι συµφέρον, καὶ τὸν τούτου ἐκβαίνοντα κολάζουσιν ὡς 
παρανοµοῦντα τε και ἀδικοῦντα. Τούτ’ οὖν ἔστιν, ὦ βέλτιστε, ὅ λέγω ἐν ἁπάσαις ταῖς πόλεσιν 
ταυτόν εἶναι δίκαιον, τὸ τῆς καθεστηκυίας ἀρχής συµφέρον. Πρβλ. 1,339 α. Επίσης ψευδο-Ξενοφών 
Αθηναίων Πολιτεία 6.    
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τάξεων που µόνιµα αντιστρατεύονται τα συµφέροντα της κυρίαρχης τάξης, η οποία τις 

εκµεταλλεύεται και τις καταπιέζει. Έτσι ο νοµικοπολιτικός καταναγκασµός προϋποθέτει και 

διασφαλίζει τον κοινωνικοοικονοµικό καταναγκασµό»93.  

  Η δηµοκρατική αντίληψη, αν και εντάσσεται στο γενικό αυτό πλαίσιο, όµως 

διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες και είναι σαφής ως προς ένα σηµείο: από την στιγµή που 

είναι αδύνατον οι νόµοι να εξασφαλίζουν την συναίνεση όλων και να στηρίζονται στην  

απόφαση όλης της κοινωνίας,  αυτό που τους δίνει κύρος, αξία, ισχύ και σεβασµό από µέρους 

της κοινωνίας είναι η κατ’αρχήν συναίνεση, συζήτηση και  προετοιµασία τους από τη βουλή 

των Πεντακοσίων, κατόπιν η  ανοικτή και ελεύθερη συζήτησή τους ενώπιον του δήµου στην 

Εκκλησία και τελικώς η ψηφοφορία, κατά την  αρχή της πλειοψηφίας (τὸ κοινὴ δόξαν τοῦτο 

γίνεται ἀληθές)94. Βασικό και συστατικό στοιχείο της νοµοθετικής πράξεως δεν είναι η 

αυταρχική αντίληψη αλλά η ελεύθερη και συναινετική διαδικασία, ο έλεγχος και τό άνοιγµα 

σε όλη την κοινωνία. Η διαδικασία αυτή είναι αποκλειστικό χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας 

και ουδενός άλλου πολιτεύµατος. Η δηµοκρατική σκέψη τονίζει  το στοιχείο της πειθοῦς,  

της ελεύθερης συζήτησης και ενηµέρωσης, και για την ψήφιση των νόµων αλλά και των 

αποφάσεων. Ίσως ο νόµος που εγκρίνεται να µην έχει τη συµφωνία όλων, ωστόσο όλοι 

συµµετείχαν στη διαµόρφωσή του και στη ψήφισή του. Ο Περικλης τονίζει ότι οι νόµοι στην 

δηµοκρατία στηρίζονται στην πειθώ, ενώ οι νόµοι στην ολιγαρχία και την τυραννίδα στη βία 

και στην αυθαιρεσία των κρατούντων95. Ο ∆ηµοσθένης επίσης ορίζει ότι το χαρακτηριστικό 

µιας ελεύθερης πόλεως είναι η πειθώ, την οποία προσφέρει στους πολίτες για να σεβαστούν 

τους νόµους96. 

Τα ανωτέρω χαρακτηριστικά συνιστούν  την νοµιµοποίηση και το κύρος του νόµου, 

και αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε ο νόµος να αφορά το σύνολο της 

κοινωνίας και να µην καθίσταται τύραννος για ένα τµήµα της, κατά την έκφραση και τις 

                                                           
93 Μάνεσης (1980), 413-414, όπου και περαιτέρω επιχειρηµατολογία και βιβλιογραφία. 
94 Πλάτων Θεαίτητος 172β:…ἐθέλουσιν ἰσχυρίζεσθαι ὡς οὐκ ἔστι φύσει αὐτῶν οὐδὲν οὐσίαν ἑαυτοῦ 
ἔχον, ἀλλὰ τὸ κοινῆ δόξαν τοῦτο γίνεται ἀληθὲς τότε, ὅταν δόξη καὶ ὅσον ἂν δοκῆ χρόνον. Πρβλ. 
Θεαίτητος 167γ. 
95 Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα 1, 2, 40-46: ὅταν ὁ κρείττων τὸν ἥττω µὴ πείσας ἀλλὰ βιασάµενος 
ἀναγκάσει ποιείν…ἀνοµία ἐστί. Πρβλ. την άποψη πάλι του Περικλή (Θουκυδίδης 2.40).   
96  ∆ηµοσθένης Κατά Τιµοκράτους 76. Ο Λυσίας επίσης υµνεί την δια του λόγου πειθώ (Λυσίας Επιτάφιος, 18-
19).  
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αιτιάσεις του Ιππία97 και του Θρασύµαχου, αλλά ἡγεµὼν αποδεκτός από την πλειοψηφία, 

κατά την έκφραση του Ανωνύµου98. Το βασικό χαρακτηριστικό του δηµοκρατικού νόµου 

εκφράζεται  στη Μήδεια του Ευριπίδη: «και γνωρίζεις τη δικαιοσύνη και ζεις σύµφωνα µε 

νόµους που έχουν τεθεί όχι για χάρη του ισχυρού»99. 

 Ότι η δηµοκρατία αποβλέπει και µεριµνά για το γενικό συµφέρον της πόλεως  

φαίνεται σε πολλές εκδηλώσεις του δήµου, όπως επίσης και σε διατάξεις της νοµοθεσίας σαν 

κι αυτή που όριζε ότι όταν συζητούσε η εκκλησία θέµα πολέµου µε γειτονική πόλιν 

αποκλείονταν από την ψηφοφορία οι κάτοικοι των περιοχών που ήταν όµορες µε αυτή την 

πόλιν, διότι είναι προφανές ότι αυτοί δε θα ήταν εύκολο να αποφασίσουν αµερόληπτα100. 

Υπάρχει εδώ η ιδέα ότι η πολιτική της πόλεως αφορά τα κοινά και όχι τα επί µέρους, τοπικά 

και ιδιωτικά συµφέροντα, ή συµφέροντα οµάδων, που προϋποθέτουν παζαρέµατα, 

υποχωρήσεις ανταλλαγές, συµβιβασµούς και συµφωνίες. Ταυτοχρόνως η διάταξη αυτή 

δηλώνει ότι η κοινωνία έχει επίγνωση της ανθρώπινης συνθήκης ότι είναι δύσκολο άν όχι 

αδύνατο οι άνθρωποι να ψηφίσουν εναντίον των ατοµικών συµφερόντων τους, και γι’ αυτό 

τους αποκλείει από την ψηφοφορία.  

Μιά απροσδόκητη συνηγορία υπέρ της δηµοκρατίας σε αυτό το ζήτηµα προέρχεται 

από έναν επικριτή της, τον ψευδο-Ξενοφώντα, και για αυτό είναι πιο έγκυρη: «θα µπορούσε 

κάποιος να πει ότι θα έπρεπε να µην αφήνουν τους πάντες να οµιλούν στην εκκλησία ή να 

είναι βουλευτές αλλά µόνο τους δεξιωτάτους  και τους αρίστους. Αλλά και σε αυτό άριστα 

βουλεύονται αφήνοντας και τους πονηρούς να οµιλούν, διότι αν µόνο οι χρηστοί οµιλούσαν 

και εβουλεύοντο αυτό θα ήταν ευνοϊκό για τους ανθρώπους της δικής τους τάξεως αλλά όχι 

για τον δήµο. Ενώ όπως έχουν τώρα τα πράγµατα, όποιος θέλει οµιλεί και o άνθρωπος του 

δήµου βρίσκει τι είναι συµφέρον για τον ίδιο και τους οµοίους του»101.   

Οσον αφορά την διασφάλιση του κοινού συµφέροντος, η δηµοκρατία είχε ένα πλήθος 

νόµων και δικαστικών πρακτικών αλλά επίσης και πολιτικές πρακτικές που προστάτευαν την 

κινητή και την ακίνητη περιουσία102. Ενδεικτικώς αναφέρουµε τον όρκο των Ηλιαστών στον 

                                                           
97 Πλάτων Πρωταγόρας 337δ: ὁ νόµος τύραννος ὤν τῶν ἀνθρώπων, πολλὰ παρὰ τὴν φύσιν βιάζεται…  
98 Untersteiner (1954 ΙΙΙ), *17.  Βλ. πιο πάνω κεφάλαιο «Η κυριαρχία του νόµου»,  υποσ. 3.  
99 (στ.537-8): καὶ δίκην ἐπίστασαι / νόµοις τε χρῆσθαι µὴ πρὸς ἰσχύος κράτος. 
100 7,1330 α20. Στο χωρίο αυτό δεν αναφέρεται συγκεκριµένη πόλις.  
101 Ψευδο- Ξενοφών  Αθηναίων Πολιτεία 6. βλ και Ευριπίδης Ικέτιδες 430 κεξ. Ηρόδοτος 3,80.6. ∆ηµοσθένης 
Κατά Τιµοκράτους 75 κεξ. Αισχύλος Ικέτιδες 698-700. Πρβλ. Ehrenberg (1950), 519 κεξ. 
102 Mosse (1981), 265. Cloche (1972), 193κε. 
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οποίο  υπάρχει ρητή αναφορά κατά του αναδασµού της γης και των οικιών, καθώς επίσης και 

κατά της καταργήσεως των ιδιωτικών χρεών103. ∆ηλαδή η προστασία της περιουσίας είναι, 

κατά κάποιο τρόπο, συνταγµατική απαίτηση, πράγµα που επιβεβαιώνεται και από την 

δηµόσια δήλωση του ἐπωνύµου ἄρχοντος, αµέσως όταν αυτός αναλάµβανε καθήκοντα, ότι 

θα εξασφάλιζε την προστασία της περιουσίας104. Οπωσδήποτε όµως δεν επρόκειτο για νοµική 

κατοχύρωση αλλά µάλλον για πολιτική, αφού και στίς δύο περιπτώσεις δεν πρόκειται για 

νόµο, αλλά για όρκο στην πρώτη περίπτωση και επίσηµη δήλωση-δέσµευση στη δεύτερη.  

Οσον αφορά τις δηµεύσεις, απ’ ό,τι φαίνεται αυτές έγιναν σε ανώµαλες και δύσκολες 

στιγµές, µεσούντος του πολέµου, µετά την ολιγαρχική εκτροπή του 411 π.Χ., και ως 

απάντηση αντεκδικήσεως στις διώξεις, την τροµοκρατία και τα εγλήµατα που είχαν 

εξαπολύσει οι Τετρακόσιοι κατά τη διάρκεια της ολιγόµηνης κυβερνήσεως τους.  συγκυρίες 

δηλαδή που έδωσαν την ευκαιρία στους συκοφάντες να δράσουν για να κερδίσουν χρήµατα 

εκβιάζοντας τους εύπορους για υποτιθέµενη συµµετοχή τους στην εκτροπή των 

Τετρακοσίων105. Οµως οι δηµοκρατικοί δεν προέβησαν σε µαζικές διώξεις, ούτε καν για τους 

ίδιους τους  Τετρακοσίους συλλήβδην, αλλά σε συγκεκριµένες κατηγορίες εναντίον 

συγκεκριµένων ατόµων, οι οποίες πρέπει να έλαβαν οριστικό τέλος το 405 µε το 

αµνηστευτικό ψήφισµα του Πατροκλείδη, το οποίο αίρει µεταξύ άλλων περιπτώσεων 

ἀτιµίας και την ἀτιµίαν λόγω συµµετοχής στην ολιγαρχική διακυβέρνηση του 411 π.Χ.106. 

Επίσης το 403 π.Χ. µετά την αποκατάσταση για δεύτερη φορά της δηµοκρατίας, 

ψηφίσθηκε το ψήφισµα της γενικής αµνηστείας µε το οποίο ουδείς µπορούσε να καταγγείλει 

κάποιον για συµµετοχή στην ολιγαρχική εκτροπή (τῶν δὲ παρεληλυθότων µηδενὶ πρὸς 

µηδένα µνησικακεῖν ἐξεῖναι), εκτός µόνο των Τριάκοντα, των ∆έκα, των Ένδεκα και των 

κυβερνησάντων τον Πειραιά107. Αλλά και ο νικητής Θρασύβουλος, µετά την αποκατάσταση 

της δηµοκρατίας το 403 π.Χ. λέει απευθυνόµενος στους ευπόρους: «είσθε µήπως δικαιότεροι; 

Αλλ’ ο µεν δήµος αν και είναι πτωχότερος από εσάς, ουδέποτε σας αδίκησε µε σκοπό να σας 
                                                           
103 …οὐ πείσοµαι. Οὐδὲ τῶν χρεῶν τῶν ἰδίων ἀποκοπὰς οὐδὲ γῆς ἀναδασµόν τῆς Ἀθηναίων οὔδ’ 
οἰκιῶν (∆ηµοσθένης  Κατά Τιµοκράτους, 149).   
104 Αθηναίων Πολιτεία 56,2. 
105 Λυσίας Κατά Νικοµάχου, 7. Λυσίας  ∆ήµου καταλύσεως απολογία, 25 και 26. Ψευδο-Λυσίας, Υπέρ 
Πολυστράτου, 7 και 8.   
106 Ανδοκίδης Περί των µυστηρίων, 78. Για το κλίµα της εποχής βλ  Αποστολάκης  (2003), 35-36, όπου και η 
σχετική βιβλιογραφία. 
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πάρει τα χρήµατα. Ενώ εσείς άν και είσθε πλουσιώτεροι όλων, πολλά και αισχρά έχετε πράξει 

χάριν του κέρδους. Αφού λοιπόν ουδεµία σχέση έχετε µε την δικαιοσύνη...»108.   

 Συµπερασµατικά, το ουσιώδες για τους δηµοκρατικούς είναι ότι ο νόµος αποβλέπει 

στο γενικό συµφέρον που εξασφαλίζεται από το ότι συµµετέχουν όλοι οι πολίτες και όχι 

κάποιοι ολίγοι υποτιθέµενοι γνώστες στη διαµόρφωση, τη συζήτηση και την ψήφισή του,  από 

το ότι οι πολίτες είναι ἰσόνοµοι, δίνοντας  οι ίδιοι τους νόµους στον εαυτό τους, από το ότι ο 

νόµος είναι δική  τους δηµιουργία - ασχέτως αν πλειοψήφισε η δική τους πρόταση ή όχι.    

  

Η κριτική 
 

Για τους ολιγαρχικούς και γενικώς τους κριτικούς και τους αντιπάλους της η 

δηµοκρατία δεν χαρακτηρίζεται από ευνοµία, αλλά απο κακονοµία109. Επίσης αυτοί δεν 

χρησιµοποιούν τον όρο ἰσονοµία αλλά γενικώς τον όρο εὐνοµία, λ.χ. ο Ισοκράτης110, ο 

Ξενοφών111, ο ψευδο-Ξενοφών112, ο Πλάτων113 . Η έννοια αυτή της εὐνοµίας είναι γενική 

και αναφέρεται πιο πολύ στα ήθη, πράγµα που επισηµαίνει και η Romilly: «Οσον αφορά την 

ευνοµία των ολιγαρχικών, µε την οποία θα ασχοληθούν διάφοροι θεωρητικοί, στηριζόταν πιο 

πολύ στα ήθη παρά στούς νόµους. Τόσο ώστε οι θεωρητικοί αυτοί δεν προσπάθησαν να 

αµφισβητήσουν στη δηµοκρατία το προνόµιο του γραπτού νόµου»114. 

                                                                                                                                                                                      
107 Αθηναίων Πολιτεία 39,6. Ξενοφών Ελληνικά 2,43: καί ὡµόσαντες ὅρκους ἢ  µὴ µνησικακήσειν, ἔτι καὶ 
νῦν ὁµοῦ τε πολιτεύονται καὶ τοῖς ὅρκοις ἐµµένει ὁ δῆµος. Βλ. Loraux (1997). 
108 Ξενοφών Ελληνικά 2,40 κεξ: πότερον δικαιότεροι ἔστε; ἀλλ’ ὁ µὲν δῆµος πενέστερος ὑµῶν ὧν οὐδὲν 
πώποτε ἕνεκα χρηµάτων ὑµᾶς ἠδίκησεν. ὑµεῖς δὲ πλουσιώτεροι πάντων ὄντες πολλὰ καὶ αἰσχρὰ 
ἕνεκα κερδέων πεποιήκατε. ἐπεὶ δὲ δικαιοσύνης οὐδὲν ὑµῖν προσήκει...  Πρβλ. Ανδοκίδης Περί των 
µυστηρίων 90 
109 Ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 1, 8: ὁ γὰρ δῆµος βούλεται οὐκ εὐνοµουµένης τῆς πόλεως αὐτὸς 
δουλεύειν, ἀλλ’ ἐλεύθερος εἶναι καὶ ἄρχειν, τῆς δὲ κακονοµίας αὐτῶ ὀλίγον µέλει.  
110 Αποσ. 31.1. 
111 Αποµνηµονεύµατα, Γ,5,15. ∆,4,15  
112Αθηναίων Πολιτεία 1,6: ὃ γὰρ σύ νοµίζεις οὐκ εὐνοµεῖσθαι, αὐτὸς ἀπὸ τοῦτου ἰσχύει ὁ δῆµος καὶ 
ἐλεύθερος ἔστιν. Επίσης 1,9. εἰ δ’ εὐνοµίαν ζητεῖς, πρῶτα µὲν ὄψει τοὺς δεξιωτάτους αὐτοῖς τούς 
νόµους τιθέντας. (Ο όρος δεξιώτατοι σηµαίνει εδώ ένα νοµοθετικό σώµα από ολίγους, κάτι ανάλογο µε τους 
προβούλους του ολιγαρχικού πραξικοπήµατος του 411π.Χ.) 
113 Κρίτων, 52ε. Πολιτεία,  10, 599ε, 605β. Νόµοι, 1,638β. 
114 Romilly (1987), 140. Υπάρχουν και οι ιδιαίτερες αναφορές την εὐνοµία από τον Σόλωνα: Εὐνοµίη δ’ 
εὔκοσµα καὶ ἄρτια πάντ’ ἀποφαίνει / καὶ θαµὰ τοῖς ἀδίκοις ἀµφιτίθησι πέδας  (απ. 3D, βλ. Σκιαδάς 
[1979], 163-169). Πρόκειται για την ελεγεία της εὐνοµίας, την οποία σχολιάζει εκτενώς ο Β. Λαµπρόπουλος 
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Το ίδιο ισχύει και για τον Αριστοτέλη, ο οποίος τονίζει τον ρόλο της ευνοµίας για την 

επίτευξη της αρίστης πολιτείας (περὶ ἀρετῆς καὶ κακίας πολιτικῆς διασκοποῦσιν ὅσοι 

φροντίζουσιν εὐνοµίας) και  εκφράζεται θετικώς υπέρ των Κρητών και των Λακεδαιµονίων 

διότι αυτοί, κατά τον φιλόσοφο, νοµοθέτησαν καλώς περί της ευδαιµονίας (εὐνοµούµεναι), 

και οι νόµοι τους κάνουν τους πολίτες αγαθούς115. Η εὐνοµία είναι απαραίτητος όρος για την 

αριστοτελική ευδαιµονία, το εὖ ζῆν  της πόλεως. Ο Σταγειρίτης παραθέτει ένα χωρίο στο 

οποίο εκφράζεται η επιχειρηµατολογία των αριστοκρατικών υπέρ της εὐνοµίας: «φαίνεται δε 

ότι είναι αδύνατο να ευνοµείται η µη αριστοκρατούµενη αλλά πονηροκρατούµενη πόλις, όπως 

επίσης είναι αδύνατο να αριστοκρατείται η µη ευνοµούµενη πόλις. Ευνοµία δεν σηµαίνει το 

εύ κείσθαι των νόµων και η µη πειθαρχία σε αυτούς. ∆ια τούτο πρέπει να εννοήσουµε την 

ευνοµία αφ’ ενός µεν ως την πειθαρχία στους κειµένους νόµους, αφ’ ετέρου δε ως το καλώς 

κείσθαι των νόµων στους οποίους πειθαρχούν (διότι µπορεί να υπακούουν και σε κακώς 

κειµένους νόµους). ∆ια τούτο ευνοµία σηµαίνει δύο πράγµατα: ή πειθαρχία στους 

ενδεχοµένως αρίστους νόµους ή στους απολύτως αρίστους»116. Η εὐνοµία εδώ ταυτίζεται µε 

την αριστοκρατία. Πάντως όταν ο Αριστοτέλης οµιλεί περί νόµου, οµιλεί γενικώς και 

αορίστως, αναφέρεται δε σε καλώς κειµένους νόµους, σε πειθαρχία στους νόµους, σε ευνοµία, 

κ.λπ. Υπονοεί ότι οι καλοί και δίκαιοι νόµοι νοµοθετούνται από τους ἀρίστους, βελτίστους, 

ἐπιεικεῖς, ἀγαθοὺς,  κατόχους της αρετής και της φρονήσεως. Κατ΄αυτο τον τρόπο τους 

αντιπαραθέτει στον δήµο στα κατώτερα στρώµατα.  

Οι  ολιγαρχικοί και πολλοί συγγραφεις, όπως λ.χ. στον 5ο αιώνα ο ψευδο-Ξενοφων117 

και στον 4ο αιώνα ο Πλάτων118 και ο Ξενοφών119,   κατελόγισαν στην δηµοκρατία ότι οι 

νόµοι της δεν αποβλέπουν στο συµφέρον της πόλεως αλλά στο συµφέρον των απόρων που 

είναι η πλειονότητα της πόλεως. Ίσως ο όρος δηµοκρατία δηµιουργήθηκε απο τους 

αντιπάλους της µε πρόθεση µειωτική, και το σκεπτικό  να ήταν το εξης: το πολίτευµα αυτό 

                                                                                                                                                                                      
(2000). Επίσης ιδιαίτερη µνεία υπάρχει και από τον Ανώνυµο Ιαµβλίχου (7), όπου πλέκεται το εγκώµιο,  και 
εκτίθενται τα αγαθά της εὐνοµίας, µεταξύ των οποίων είναι: πρώτον, η εµπιστοσύνη που δηµιουργείται µεταξύ 
των πολιτών, µε συνέπεια την ελεύθερη κυκλοφορία του χρήµατος και την οµαλή λειτουργία της αγοράς (7.1), 
και δεύτερον, η µη ενασχόληση µε τα πολιτικά πράγµατα αλλά µε δηµιουργικά έργα.   
115 3,1280β 5-6. Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1102α10.  
116  4, 1294α 1-11.  
117 Αθηναίων Πολιτεία 1,6. 
118 Νόµοι 4, 714β-γ. Και ο Θρασύµαχος (Πλάτων Πολιτεία 1,338 ε).  
119 Αποµνηµονεύµατα Α, 2,43. 
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που θέλει να είναι πολίτευµα ισότητας για όλους, στην ουσία είναι η εξουσία (κράτος) των 

απόρων (του δήµου), επί του υπολοίπου πληθυσµού, επί των ἐπιεικῶν, τῶν εὐπόρων, τῶν 

βελτίστων120. Ίσως, επίσης, ο όρος να καθιερώθηκε µετά τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη το 

462/ 1 π.Χ., κατά τις οποίες αποδυναµώνεται το αριστοκρατικό προπύργιο, ο Άρειος Πάγος, 

και οι εξουσίες του µεταβιβάζονται στη βουλή, στα δικαστήρια και στην Εκκλησία, και έτσι ο 

δήµος γίνεται ακόµη πιο ισχυρός. Το  νόηµα αυτό διατηρείται και από τον Αριστοτέλη στην 

κατάταξη των πολιτευµάτων: η δηµοκρατία δεν είναι ὀρθὴ  πολιτεία, αλλα ἡµαρτηµένη, 

παρέκβασις, διότι  το κύριον ειναι οι άποροι και ασκούν την εξουσία προς όφελός τους και 

όχι προς το κοινό συµφέρον121. ∆ηλαδή  ο Αριστοτέλης, αµφισβητεί την δηµοκρατική 

κυριαρχία του νόµου µε το επιχείρηµα ότι ο νόµος στη δηµοκρατία δεν είναι αντικειµενικός 

και δεν εκφράζει το σύνολο της πόλεως, αλλά τα κατώτερα στρώµατα, τους πένητες, αφού η 

δηµοκρατία είναι, κατ’ αυτόν, η κυριαρχία των απόρων122.  

Η κριτική αυτή αφορά την «ταξικότητα» του νόµου και συναντάται σε διάφορα χωρία, 

όπως λ.χ. στο σηµείο όπου συζητείται η απορία, αν οι νόµοι πρέπει να αποβλέπουν στο 

συµφέρον των ολίγων αλλά καλυτέρων (βελτιόνων), ή στο συµφέρον της πλειονότητας 

(πλειόνων). Ο Αριστοτέλης απορρίπτει και τις δύο λύσεις διότι, όπως γράφει, οι ὀρθότατοι 

νόµοι πρέπει να αποβλέπουν στο συµφέρον όλης της πόλεως και όλων των πολιτών, και όχι 

στους βελτίονες ή στους πλείονες123. Ο όρος ὀρθότατοι νόµοι  παραπέµπει στις ορθές 

πολιτείες, όπως και οι όροι τό τῆς πόλεως ὅλης συµφέρον και το κοινόν τὸ τῶν πολιτῶν. 

Αυτό σηµαίνει ότι οι ορθοί νόµοι εξασφαλίζονται από τις ορθές πολιτείες (βασιλεία, 
                                                           
120Η λέξη δήµος είχε και την σηµασία του συνόλου των πολιτών αλλά και την σηµασία της τάξης των απόρων 
τουλάχιστον στους ολιγαρχικούς. Βλ. Fransis Wolff (1995), 137. Οταν ο Σωκράτης ρωτάει τον Ευθύδηµο τι είναι 
ο δήµος αυτός του απαντά: οι πένητες των πολιτών (Καὶ τί νοµίζεις δῆµον εἶναι; Τούς πένητας τῶν 
πολιτῶν (Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα, 4, 2, 37).  
1213, 1279β 8-10: ἡ δὲ δηµοκρατία πρὸς τὸ συµφέρον τό τῶν ἀπόρων. πρὸς δὲ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν 
οὐδεµία αὐτῶν. Βλ. κεφάλαιο «κατάταξη των πολιτειών». 
122 4, 1290β 17 κεξ: ἀλλ’ ἔστι δηµοκρατία µὲν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι καὶ ἄποροι πλείους ὄντες κύριοι τῆς 
ἀρχῆς ὦσιν, ὀλιγαρχία δ’ ὅταν οἱ πλούσιοι καὶ εὐγενέστεροι ὀλίγοι ὄντες. 6,1317 β6-7: φασὶ γὰρ δεῖν 
ἴσον ἔχειν ἕκαστον τῶν πολιτῶν. ὥστε ἐν ταῖς δηµοκρατίαις συµβαίνει κυριωτέρους εἶναι τοὺς 
ἀπόρους τῶν  εὐπόρων. πλείους γὰρ εἰσί, κύριον δὲ τὸ τοῖς πλείοσι. Πρβλ. Πλάτων Πολιτεία  8, 565α 
κεξ.  
123 ἀποροῦσι γὰρ τινές πότερον τῷ νοµοθέτῃ νοµοθετητέον, βουλοµένω τίθεσθαι τοὺς ὀρθοτάτους 
νόµους, πρὸς τὸ τῶν βελτιόνων συµφέρον ἢ πρὸς τὸ τῶν πλειόνων, ὅταν συµβαίνει τὸ λεχθέν. Τὸ δ’ 
ὀρθὸν ληπτέον ἴσως, τὸ δ’ ἴσως ὀρθὸν πρὸς τὸ τῆς πόλεως ὅλης συµφέρον καὶ πρὸς τὸ κοινόν τὸ τῶν 
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αριστοκρατία, «πολιτεία»), οι οποίες, υποτίθεται, ενδιαφέρονται, νοµοθετούν και 

εξασφαλίζουν το κοινῆ συµφέρον, πράγµα που σηµαίνει ότι οι νόµοι δεν τίθενται ορθώς από 

τις παρεκβεβηκυίες πολιτείες, άρα και από την δηµοκρατία124. Από το ίδιο χωρίο συνάγεται 

ότι οι ὀρθοὶ νόµοι  είναι και δίκαιοι και συνεπως οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι  δίνουν και δικαίους 

νόµους.  Συνεπως, έχουµε το αριστοτελικό αξίωµα, η δηµοκρατία αποβλέπει στο συµφέρον 

των απόρων και οχι στο συµφέρον όλης της πόλεως.  

 Από τα ανωτέρω συνάγεται πως ο Σταγειρίτης υποστηρίζει ότι υπάρχουν νόµοι οι 

οποίοι συνιστούν  ανά πάσα στιγµή το δίκαιο της όλης κοινωνίας και εκφράζουν  το γενικό 

συµφέρον και όχι τα συµφέροντα  των τάξεων, και επι πλέον υπάρχουν άτοµα που 

ενδιαφέρονται και εργάζονται γι’ αυτό το κοινό συµφέρον και δύνανται να το εξασφαλίσουν, 

δηµιουργώντας έτσι την αφετηρία µιας αντιλήψεως η οποία έµελλε να αποτελέσει το 

ιδεολογικό όπλο των ανά τους αιώνες κυρίαρχων και αρχουσών τάξεων, ότι ο νόµος είναι 

υπερταξικός και εξασφαλίζει τα συµφέροντα όλων125. Παρασιωπά έτσι ο Αριστοτέλης, 

προκειµένου για τις ορθές πολιτείες, την µία από τις δύο βασικές λειτουργίες των νόµων (και 

του δικαίου), την ιδεολογικη-νοµιµοποιητική126, η οποία εξασφαλίζει την νοµιµοποίηση της 

εκάστοτε εξουσίας, επιβάλλοντας τη συναίνεση των πολλών ή την ανοχή τους. 

Ενα θέµα το οποίο ο Αριστοτέλης δεν συζητά είναι το θέµα του κύρους του νόµου, 

ήτοι από πού αντλεί το κύρος του ο νόµος. Αυτό είναι µια έλλειψη της αριστοτελικής 

φιλοσοφίας: η συζήτηση για την κοινωνική και πολιτική διάσταση του νόµου, ήτοι ποιές είναι 
                                                                                                                                                                                      
πολιτῶν    (3, 1283β 35-41).   
124 Ο Αριστοτέλης  θέτει το ερώτηµα: ποιοι είναι αυτοί οι κειµένοι ὀρθῶς νόµοι (Ὁποίους µέντοι τινὰς εἶναι 
δεῖ τους ὀρθῶς κειµένους νόµους, οὐδὲν πω δῆλον, ἀλλ’ ἔτι µένει το πάλαι διαπορηθέν).  Η κατάληξη 
του χωρίου δεν αφήνει καµία αµφιβολία, ότι αυτοί οι ὀρθὼς κειµένοι νόµοι  εξασφαλίζονται από τις ορθές 
πολιτείες και όχι από τη δηµοκρατία (3, 1282 β 10-13: Ἀλλὰ γὰρ καὶ ὁµοίως ταῖς πολιτείαις ἀνάγκη καὶ 
τοὺς νόµους φαύλους ἢ σπουδαίους εἶναι καὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. Πλὴν τοῦτο γε φανερὸν ὅτι δεῖ 
πρὸς τὴν πολιτείαν κεῖσθαι τοὺς νόµους. Ἀλλὰ µὴν εἰ τοῦτο, δῆλον ὅτι τοὺς µὲν κατὰ τὰς ὀρθὰς 
πολιτείας ἀναγκαῖον εἶναι δικαίους, τοὺς δὲ κατὰ τὰς παρεκβεβηκυίας οὐ δικαίους.  Πρβλ 3, 1281α 
34-38 όπου απορρίπτεται ο νόµος της δηµοκρατίας: Ἀλλ’ ἴσως φαίη τις ἂν τὸ κύριον ὅλως ἄνθρωπον εἶναι 
ἀλλὰ µὴ νόµον φαῦλον, ἔχοντα γε τὰ συµβαίνοντα πάθη περὶ τὴν ψυχήν. Ἂν οὖν ἦ νόµος µὲν 
ὀλιγαρχικὸς δὲ ἢ δηµοκρατικός, τί διοίσει περὶ τῶν ἠπορηµένων; Συµβήσεται γὰρ ὁµοίως τὰ 
λεχθέντα πρότερον.    
125 Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 5,1129 β14-16: οἱ νόµοι ἀγορεύουσι περὶ ἁπάντων, στοχαζόµενοι ἢ τοῦ κοινῆ 
συµφέροντος πᾶσιν [ἢ τοῖς ἀρίστοις] ἢ τοῖς κυρίοις. Το πρώτο σκέλος αναφέρεται προφανώς στην 
βασιλεία, αριστοκρατία και «πολιτεία» το δεύτερο στην τυραννίδα, ολιγαρχία και δηµοκρατία. Πρβλ. 3, 1276 
α4,13.  3, 1278 β21. 3, 1279 α17-20, 28-29.  
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οι κοινωνικές και οι πολιτικές προϋποθέσεις του. Υπάρχουν πάντως ενδείξεις ότι ο νόµος για 

τον Αριστοτέλη είναι καλός οταν τίθεται από ανθρώπους µε αρετή, δηλαδή µε ικανότητες και 

γνώσεις (εἰδότες) και ηθική ποιότητα, εποµένως η πηγή και η εγγύηση του νόµου πρέπει να 

είναι οι ἀγαθοὶ και οι βέλτιστοι. Συνεπώς ο δήµος, οι πολλοί, ή τα κατώτερα στρώµατα δεν 

είναι ικανά να νοµοθετήσουν καλώς: «δεν είναι έργο του οιουδήποτε τυχόντος να θέτει και να 

αναθεωρεί τον νόµο αλλά του ειδότος, όπως ακριβώς συµβαίνει και στην ιατρική και στις 

άλλες τέχνες στις οποίες ισχύει κάποια γνώση, τεχνική και φρόνησις»127. Ετσι όµως η 

νοµοθετική δραστηριότητα εξορίζεται απο τη σφαίρα της πολιτικής. ∆ηλαδή ο αριστοτελικός 

νοµοθέτης  είναι σαν τον τεχνίτη, σαν τον κατασκευαστή των τειχών της πόλεως, κάποιος που 

πρέπει να πραγµατοποιήσει και να τελειώσει το έργο του προτού αρχίσει η πολιτική 

δραστηριότητα, όπως σωστά παρατηρεί η Arendt128.     

Ο Αριστοτέλης προσάπτει στον δήµο ότι δεν τηρεί τους νόµους  µε συνέπεια να  

γίνεται µόναρχος και να συµπεριφέρεται ως δεσποτικὸς κατὰ τῶν βελτιόνων129.  Η 

κατηγορία αυτή δεν τεκµηριώνεται µε ιστορικά στοιχεία, παρά µόνο µε βάση τις ενδείξεις 

ορισµένων κειµένων τα οποία ανήκουν στο ολιγαρχικό στρατόπεδο, του οποίου την 

επιχειρηµατολογία εξυπηρετεί. διότι παρουσιάζει τον δήµο ως αυθαιρετούντα και αδικούντα, 

και συνεπώς συγκροτεί το επιχείρηµά του για να καταλύσει τη δηµοκρατία. Ενα 

χαρακτηριστικό αντιπαράδειγµα είναι η µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας το 403 

αµνηστία και λήθη του παρελθόντος, που ανεφέρθη προηγουµένως. 

Επίσης αδικεί τη δηµοκρατία η εξ ορισµού ταύτισή της, από τον Σταγειρίτη, µε την 

δήµευση περιουσιών των πλουσίων130. Το ότι ο Αριστοτέλης θεωρεί δεδοµένη τη δήµευση 

των περιουσιών είναι λίγο υπερβολικό, αφού αυτή γινόταν σπανίως σε µεµονωµένες 

                                                                                                                                                                                      
126 Η άλλη είναι η κανονιστικη-καταναγκαστική. Και για τις δύο λειτουργίες του νόµου βλ. Μάνεσης (1980),  
423-433 και 372-379. 
127 ὅντινα γάρ οὖν καί τὸν προτεθέντα [ἐν. νόµον] διαθεῖναι καλῶς οὐκ ἔστι τοῦ τυχόντος, ἀλλ’ εἴπερ 
τινός, τοῦ εἰδότος, ὥσπερ ἐπ’ ἰατρικῆς καὶ τῶν λοιπῶν ὧν ἔστιν ἐπιµέλειά τις καὶ φρόνησις  (Ηθικά 
Νικοµάχεια 10, 1180β25-27). Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1141 β25-30. 
128 Arendt (1986), 266 η οποία κακώς αποδίδει αυτη την αντίληψη γενικώς στους Ελληνες. Ισχύει µόνο για τον 
Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη. Στον Πλάτωνα αυτό είναι εµφανέστατο στους Νόµους. 
129Ὁ δ’ οὖν τοιοῦτος δῆµος, ἅτε µόναρχος ὤν, ζητεῖ µοναρχεῖν διὰ τὸ µὴ ἄρχεσθαι ὑπὸ νόµου, καὶ 
γίνεται  δεσποτικός, ὥστε οἱ κόλακες ἔντιµοι, καὶ  ἔστιν ὁ τοιοῦτος δῆµος ἀνάλογον τῶν µοναρχιῶν 
τῆ τυραννίδι  (4,1292α15-18). Πρβλ. 4, 1298α 29-33. 
130 6,1318 α25-26. 6, 1325 α28. Το ίδιο επαναλαµβάνει και στο 3, 1281α 14-17. Επίσης 6,1320 α5-21 όπου 
αναφέρει ότι οι δηµεύσεις των περιουσιών µέσω των δικαστηρίων, είχαν σκοπό την εξασφάλιση των µισθών των 
πολιτών. Για τις δηµεύσεις βλ. Γιούνη (1998), 69-71 
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περιπτώσεις και δη σε καταδικασθέντες. Η δήµευση των περιουσιών ήταν φαίνεται ο 

εφιάλτης των πλουσίων, και τον φόβο αυτό ή µάλλον την προκατάληψη ενστερνίζεται και 

εκφράζει ο Αριστοτέλης. Με αυτόν τον τρόπο µειώνει την αξιοπιστία του δήµου, των 

δικαστηρίων και των θεσµών. 

 Εξετάζοντας άλλωστε τις αιτίες µεταβολής της δηµοκρατίας, ο Σταγειρίτης αναφέρει 

κατ’ αρχάς  τήν τῶν δηµαγωγῶν ἀσέλγειαν. Οι  δηµαγωγοί, κατά τον φιλόσοφο 

επιτίθενται και συκοφαντούν τους τὰς οὐσίας ἔχοντας, είτε ατοµικώς είτε ως σύνολο 

στρέφοντας εναντίον τους το πλήθος, µε συνέπεια οι πλούσιοι να συσπειρώνονται και να 

συνωµοτούν κατά της δηµοκρατίας για να αµυνθούν 131.  ∆ηλαδή είναι αντίθετος σε ποινικά 

µέτρα που η αθηναϊκή δηµοκρατία είχε θεσπίσει για ορισµένες καταδίκες, κυρίως για 

αδικήµατα που αφορούσαν δηµόσιες υποθέσεις, όπως για τη µη καταβολή οφειλών προς το 

δηµόσιο, για απόπειρα καταλύσεως του πολιτεύµατος, για συνεργασία µε τον εχθρό. Τέτοια 

µέτρα δεν ήταν ίδιον των δηµοκρατιών αλλά τα είχαν θεσπίσει οι περισσότερες πόλεις για την 

διαφύλαξη του πολιτεύµατος και των νόµων τους, όπως λ.χ. η Αλικαρνασσός, η οποία µε 

νόµο της το 450 π.Χ. περίπου επιβάλλει την ποινή της δηµεύσεως σε όποιον πρότεινε αλλαγή 

του νόµου που αφορούσε την έγγειο ιδιοκτησία132.   

Ποινικό µέτρο ήταν  και η επιβολή προστίµου για ορισµένες καταδίκες. Σηµειωτέον 

ότι και ο Μιλτιάδης όπως και ο Περικλής  υποχρεώθηκαν στην καταβολή µεγάλου 

χρηµατικού ποσού, ο Φειδίας επίσης φυλακίσθηκε διότι δεν το πλήρωσε, ενώ ο ∆ηµοσθένης 

αναγκάσθηκε να πάρει τον δρόµο της εξορίας διότι δεν µπόρεσε να πληρώσει το υπέρογκο 

ποσό που του επιβλήθηκε µετά την καταδίκη του για την υπόθεση του στεφάνου, κ.ά.  

Στην πραγµατικότητα ο δήµος δεν υπήρξε και πολύ ταξικός, δηλαδή δεν νοµοθέτησε 

για το δικό του συµφέρον, όπως φαίνεται  από πολλούς τοµείς στους οποίους θα εδύνατο να 

το πράξει  στρεφόµενος κατά των συµφερόντων των ευπόρων. Τέτοιοι τοµείς  είναι η 

αποκοπή των χρεών, ο αναδασµός της γής, η οικονοµική ισότητα και η επιβολή της δηµοσίας 

δωρεάν εκπαιδεύσεως µε οικονοµική επιβάρυνση των ανώτερων τάξεων.  

Αντιθέτως θα µπορούσε κανείς ευλόγως να εικάσει ότι η οικονοµική και κοινωνική 
                                                           
131 5,1304 β20-24. Εδώ αναφέρει τα παραδείγµατα της Κω, της Ρόδου, της Ηράκλειας, και των Μεγάρων και όχι 
των Αθηνών. Πρβλ. 5, 1311 α15 κε. όπου αναφέρει ότι γενικώς η δηµοκρατία προβαίνει κρυφά ή φανερά, στην 
εξορία και τις διώξεις των γνωρίµων. Στο 4, 1298 α6 αναφέρει τη δήµευση µέσω της ἐκκλησίας. Βλ. για τις 
δηµεύσεις  Glotz (1925 II), 332-338. Βλ. Αubonnet (1973), 171   για επιγραφικές µαρτυρίες δηµεύσεων. Επίσης 
Γιούνη (1998),   
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ανισότητα που δέσποζε στην αθηναϊκή κοινωνία λειτουργούσε προς όφελος των ανωτέρων 

τάξεων και εναντίον των απόρων. Το ανώτερο επίπεδο διαβίωσης, η περιουσία, η άνεση 

χρόνου, η παιδεία, δηµιουργούσαν ανισότητα και στην πολιτική συµµετοχή αλλά και σε 

άλλους τοµείς, όπως λ.χ. στις δικαστικές υποθέσεις. Πράγµατι η ανώτερη τάξη µε την 

ιδιωτική εκπαίδευσή της στη ρητορική αποκτούσε πλεονεκτήµατα λόγου και ευγλωττίας, µε 

την οικονοµική της άνεση µπορούσε να παραγγείλει έναν καλό λόγο σε έναν ικανό και ακριβό 

λογογράφο, να επιστρατεύσει ισχυρούς και επώνυµους υποστηρικτές, µε την άνεση χρόνου να 

εξασφαλίσει την απαραίτητη προετοιµασία.  όλα αυτά είχαν ως αποτέλεσµα  οι γνώριµοι και 

οι ἐπιεικεῖς να πλεονεκτούν έναντι των κατωτέρων στρωµάτων133. 

Ο πλούτος, η δύναµη και η κοινωνική ανωτερότητα καθιστά τα άτοµα υβριστές, όπως 

δέχεται και ο Σταγειρίτης, µε συνέπεια να συµπεριφέρονται αλαζονικώς και εκφοβιστικώς 

έναντι των κατωτέρων στρωµάτων – και όχι µόνο, όπως φαίνεται στη συµπεριφορά του 

πλουσίου Μειδία έναντι του ∆ηµοσθένη134. Συνδυαζόµενα όλα αυτά µε προσωπικά 

συµφέροντα και πολιτικές φιλοδοξίες δίνουν ένα δυνατό µείγµα που υπονοµεύει και ακυρώνει 

την πολιτική ισότητα, καθώς και την υποτιθέµενη αλαζονική συµπεριφορά των κατωτέρων 

στρωµάτων όπως διατείνεται ο Αριστοτέλης.  

 

 

   

 

 
 

  

                                                                                                                                                                                      
132 Effanterre & Ruzé (1994), Nr. 19. 
133 Βλ. Ober (2003), 447 κεξ.   
134 Ξανθάκη (1989), xii-xx και 198-199, όπου περιγράφεται µε αδρές γραµµές το πολιτικό, κοινωνικό και 
παραδικαστικό πλαίσιο της υποθέσεως αυτής, γνωστής από τον λόγο του ∆ηµοσθένη Κατά Μειδίου.  
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9. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ  
      
 

              Βασικό στοιχείο της δηµοκρατικής επιχειρηµατολογίας ήταν ότι οι πολλοί ως σύνολο  

είναι ανώτεροι από τους ολίγους ή τον έναν, ανεξαρτήτως του κριτηρίου που λαµβάνεται κάθε 

φορά υπ’όψιν (αρετής, φρονήσεως, πλούτου)135. Η αντίληψη αυτή υπάρχει σε διάφορους 

συγγραφείς λ.χ. στον Κατά Μειδίου λόγο του ∆ηµοσθένη. Εκεί ο ρήτωρ προσπαθεί να πείσει 

τους δικαστές να µην επηρεασθούν απο τον πλούσιο και ισχυρό Μειδία, µε το επιχείρηµα ότι 

άν  και έκαστος χωριστά υστερεί, ως σύνολο όµως είναι ισχυρότεροι απο τους ολίγους είτε 

ληφθεί ως κριτήριο η περιουσία είτε οι φίλοι είτε οποιοδήποτε άλλο136. Το επιχείρηµα αυτο 

απηχεί η φράση του Ηροδότου στη γνωστή συνηγορία του Οτάνη υπέρ της δηµοκρατίας: ἐν 

γὰρ τῷ πολλῷ ἔνι τά πάντα137. ∆ηλαδή στη συγκέντρωση των πολλών στην εκκλησία 

βρίσκονται όλες οι αρετές, και αυτό συµβαίνει µόνο στη δηµοκρατία.  Χρήση της αντιλήψεως 

αυτής έχουµε και  σε κείµενο του Ευριπίδη, στο οποίο επαινείται η αξία των απλών οπλιτών 

εν αντιθέσει προς τους στρατηγούς, που  αν και δεν αξίζουν πολύ, περιφρονούν επιπλέον τους 

πολλούς138. Από ό,τι φαίνεται η αντίληψη περι της υπεροχής των πολλών ήταν ευρέως 

διαδεδοµένη, αν κρίνει κανείς και από την κριτική που ασκεί ο Πλάτων εναντίον εκείνων που 

ισχυρίζονται ότι το πλήθος κρίνει καλώς τόσο στον τοµέα της πολιτικής όσο και της τέχνης139.  

Το επιχείρηµα όµως αυτό συζητείται πιο αναλυτικά στο βιβλίο 3 των Πολιτικών και 

εκτίθεται σε δύο πλαίσια: στο πρώτο συζητούνται οι κυριαρχικές αξιώσεις του πλήθους και 
                                                           
1353, 1282 α38-40: ὥστε δικαίως κύριον µειζόνων τό πλῆθος. ἐκ γὰρ πολλῶν ὁ δῆµος καὶ ἡ βουλὴ καὶ 
τὸ δικαστήριον. Ἐπίσης: καὶ γὰρ δὴ καὶ πρὸς τοὺς κατ’ ἀρετὴν ἀξιοῦντας κυρίους εἶναι τοῦ 
πολιτεύµατος, ὁµοίως δὲ καὶ τοὺς κατὰ πλοῦτον, ἔχοιεν ἂν λέγειν τά πλήθη λόγον τινὰ δίκαιον. 
οὐδὲν γὰρ κωλύει πότε τὸ πλῆθος εἶναι βέλτιόν των ὀλίγων καὶ πλουσιώτερον, οὐχ ὡς καθ’ ἕκαστον 
ἀλλ’ ὡς ἁθρόους  (3,1283 β30-35). Η συζήτηση που επιχειρώ εδώ για το επιχείρηµα αυτό οφείλει πολλά στην  
ανασύστασή της   από τον Τουλουµάκο (1979), 39-73 ο οποίος ακολουθεί την ονοµασία «αθροιστική θεωρία». 
136 ∆ηµοσθένης Κατά Μειδίου 140: οὗπερ εἴνεκα συλλέγεσθ’ ὑµεῖς, ἵν’, ὧν καθ’ ἓν ἐστὶν ἕκαστος ὑµῶν 
ἐλάττων ἢ φίλοις ἢ τοῖς οὖσιν ἢ τῶν ἄλλων τινί, τούτων συλλεγέντες ἑκάστου κρείττους τε 
γίγνησθε καὶ παύητε τὴν ὕβριν.     
137 Ηρόδοτος 3, 80.6. 
138 Ευριπίδης Ανδροµάχη 699-702. 
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των ολίγων, στο δεύτερο οι κυριαρχικές αξιώσεις του πλήθους σε αντιπαράθεση µε την 

µοναρχία. Κατ’αρχάς θα εκθέσουµε το πλαίσιο αυτού του επιχειρήµατος όπως µπορούµε να 

το ανασυνθέσουµε από τη διαλεκτική αυτή συζήτηση που κάνει ο Αριστοτέλης στο τµήµα 

αυτό των Πολιτικών. Αυτό σηµαίνει ότι το αποδίδουµε στην δηµοκρατικη επιχειρηµατολογία 

- και όχι στον Αριστοτέλη, όπως µερικοί άλλοι. Την αποψή µας αυτή θα στηρίξουµε και θα 

δικαιολογήσουµε στο δεύτερο τµήµα του παρόντος κεφαλαίου.  

Στο πρώτο πλαίσιο της θεωρίας (3, 1281 α40-1284 α3) διακρίνονται τρείς ενότητες: 

(3, 1281α 40-1282α 41), (3, 1283 α23-42) και (3,1283 β1-35). Στην πρώτη ενότητα συζητείται 

η συλλογική ανωτερότητα των πολλών (του πλήθους) σε ό,τι αφορά τις ηθικές και 

διανοητικές δυνάµεις. Η ανωτερότητα αυτή δικαιολογείται ως εξής: «οι πολλοί που έκαστος 

χωριστά δεν είναι σπουδαίος, ενδέχεται όµως συγκεντρωµένοι όλοι µαζί να είναι καλύτεροι 

από τους βελτίους, όχι ως άτοµα αλλά ως σύνολο, όπως τα δείπνα στα οποία συνεισφέρουν 

όλοι είναι καλύτερα από εκείνα που αναλαµβάνει τα εξοδά τους ένα µόνο πρόσωπο. διότι 

καθώς είναι πολλοί έκαστος διαθέτει κάποιο µόριο αρετής και φρονήσεως ώστε όταν 

συγκεντρωθούν αποτελούν κατά κάποιο τρόπο έναν άνθρωπο µε πολλά πόδια, πολλά χέρια 

και πολλές αισθήσεις, καθώς και ανάλογο ήθος και διάνοια. ∆ια τούτο οι πολλοί κρίνουν 

καλύτερα τα έργα των µουσικών και των ποιητών. διότι έκαστος κρίνει ένα µέρος, ο άλλος 

άλλο και όλοι µαζί το σύνολο»140.  Εν συνεχεία γίνεται ανασκευή της κριτικής που ασκούσαν 

οι αντίπαλοι στην  αντίληψη αυτή (3,1281 β39-1282 α41). 

             Στο δεύτερο πλαίσιο συζητήσεως της θεωρίας (3, 1286α 7-1287β 41) προσφέρεται 

ένα νέο επιχείρηµα υπέρ της υπεροχής των πολλών: το πλήθος είναι πιο δύσκολο να 

διαφθαρεί εν συγκρίσει προς τους ολίγους ή τον έναν, ο οποίος µπορεί πολύ εύκολα να 

παρασυρθεί από τα πάθη του141. Η αντίληψη ότι οι πολλοί, το πλήθος είναι πιο δύσκολο να 

                                                                                                                                                                                      
139 Πλάτων Πολιτεία 6, 492 βκεξ. 
140 3,1281 β1-10: Τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν ἕκαστος ἐστὶν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅµως ἐνδέχεται 
συνελθόντας εἶναι βελτίους ἐκείνων, οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύµπαντας. πολλῶν γὰρ ὄντων 
ἕκαστον ἔχειν µόριον 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 µουσικὴς ἔργα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν. ἄλλοι 
γὰρ ἄλλο τί µόριον, πάντα δὲ πάντες).  Η έκφραση ἕκαστον ἔχειν µόριον ἀρετῆς καὶ φρονήσεως  
θυµίζει την πρωταγόρεια άποψη ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν την πολιτική αρετή (Πλάτων Πρωταγόρας 322δ-
323α). Πρβλ. 3, 1283 α 40-42: ἀλλὰ µὴν καὶ οἱ πλείους πρὸς τοὺς ἐλάττους, [ἀµφισβητοῦσι] καὶ γὰρ 
κρείτους καὶ πλουσιώτεροι καὶ βελτίους εἰσίν, ὡς λαµβανοµένων τῶν πλειόνων πρὸς τοὺς ἐλάττους.       
 141Το κείµενο λέει ότι είναι πιο δύσκολο να διαφθαρεί το πλήθος, δεν λέει  ότι αυτό είναι αδιάφθορο, όπως 
φαίνεται να πιστεύει ο J. Tricot (1977), p. 243, n. 2. Το χωρίο είναι 3, 1286α 31-35: ἔτι µᾶλλον ἀδιάφθορον τὸ 
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διαφθαρεί συναντάται και στην επιχειρηµατολογία για τη δικαιολόγηση των λαϊκών 

δικαστηρίων, τα οποία ως γνωστόν αποτελούνται από πολλούς δικαστές. Το επιχείρηµα αυτό 

αναφέρεται στην κατάσταση που έχει διαµορφωθεί µετά την αποκατάσταση της δηµοκρατίας 

το 403: καὶ γὰρ αἱ τῆς βουλῆς κρίσεις εἰς τὸν δῆµον ἐληλύθασιν. Καὶ τοῦτο δοκοῦσι 

ποιεῖν ὀρθῶς. εὐδιαφθορώτεροι γὰρ [οἱ] ὀλίγοι τῶν πολλῶν εἰσίν καὶ κέρδει καὶ 

χάρισιν142.  

 

 

Η κριτική 
 

 Το τελευταίο επιχείρηµα  δεν µπορεί να προέρχεται από τον Αριστοτέλη, ο οποίος 

επικρίνει την δηµοκρατία αµέσως πιο πριν στην ίδια παράγραφο143. Με το ρήµα δοκούσι, 

στην προαναφερθείσα φράση, αποδίδεται µάλλον η δηµοκρατική αντίληψη. Ετσι ερχόµαστε 

σε ένα πρόβληµα βασικό για την αριστοτελική αντίληψη περι της δηµοκρατίας, κατά πόσον 

δηλαδή το επιχείρηµα περί της υπεροχής των πολλών είναι και θέση του Αριστοτέλη. 

Ορισµένοι  θεωρούν την εν λόγω θεωρία, όπως εκτίθεται στα δύο προαναφερθέντα πλαίσια, 

ως αριστοτελική ενώ άλλοι τη θεωρούν ως µη αριστοτελική. Οι τελευταίοι υποστηρίζουν ότι 

ο Αριστοτέλης απλώς τη συζητεί όπως και άλλες απόψεις, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι 

συµφωνεί µε αυτήν. Με το µέρος της δεύτερης απόψεως τασσόµαστε και εµείς.  

Κατ’ αρχάς οι υποστηρικτές της πρώτης απόψεως  αποµονώνουν συγκεκριµένα χωρία 

χωρίς να τα εντάσσουν στην όλη συζήτηση του θέµατος και επί πλέον δεν λαµβάνουν υπ’όψιν  

τους ότι οι αναφορές του Αριστοτέλη στην αντίληψη  περί της υπεροχής των πολλών έχουν 

απορητικό χαρακτήρα και όχι θετικό. Ο Αριστοτέλης παραθέτει δηλαδή την αντίληψη όχι 

                                                                                                                                                                                      
πολύ. Καθἇπερ ὕδωρ τὸ πλεῖον, οὕτω καὶ τὸ πλῆθος τῶν ὀλίγων ἀδιαφθορώτερον. Τοῦ δ’ ἑνὸς ὑπ’ 
ὀργῆς κρατηθέντος ἤ τινος ἑτέρου πάθους τοιούτου ἀναγκαῖον διεφθάρθαι τὴν κρίσιν, ἐκεῖ  δ’ ἔργον 
ἅµα πάντας ὀργισθῆναι καὶ  ἁµαρτεῖν. 
142 Αθηναίων Πολιτεία 41. 
143 Αναφέρει ότι µετά την αποδυνάµωση του Αρείου Πάγου από τον Εφιάλτη συνέβησαν πολλά στην πόλιν µε 
την λανθασµένη συµπεριφορά των δηµαγωγών, µε συνέπεια να διοικείται η πόλις µε ψηφίσµατα και δικαστήρια 
(ἐν ἧ πλεῖστα συνέβη τὴν πόλιν διὰ τοὺς δηµαγωγοὺς ἁµαρτάνειν διὰ τήν τῆς θαλάττης ἀρχήν….καὶ 
πάντα διοικεῖται ψηφίσµασιν καὶ δικαστηρίοις, ἐν οἷς ὁ δῆµος ἔστιν ὁ κρατῶν. Αλλά βεβαίως και σε 
άλλα µέρη ο Σταγειρίτης επικρίνει την δηµοκρατία, όπως είδαµε πολλες φορές.  ενδεικτικώς αναφέρουµε 
Αθηναίων Πολιτεία 28. και  4, 1296α 4 κεξ.  
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επειδή την υποστηρίζει, αλλά για να τη συζητήσει µε τον γνωστό του τρόπο και να την 

περιορίσει εκεί που αυτός θέλει. Ήδη από την πρώτη ενότητα συζητήσεώς της αρχίζει τους 

περιορισµούς: τίνων δεῖ κυρίους εἶναι τοὺς ἐλευθέρους καὶ τὸ πλῆθος τῶν πολιτῶν 

(τοιοῦτοι δ’ εἰσὶν ὅσοι µήτε πλούσιοι µήτε ἀξίωµα ἔχουσιν ἀρετῆς µηδὲ ἓν)144. Ο 

τρόπος άλλωστε που πραγµατεύεται την αντίληψη αυτή είναι ενδεικτικός της 

επιφυλακτικότητάς του, αφού χρησιµοποιεί τον όρο ἐνδέχεται (τοὺς γὰρ πολλούς, ὧν 

ἕκαστος ἔστιν οὐ σπουδαῖος ἀνήρ, ὅµως ἐνδέχεται συνελθόντας εἶναι βελτίους 

ἐκείνων οὐχ ὡς ἕκαστον ἀλλ’ ὡς σύµπαντας)145.   Ας δούµε αναλυτικώτερα το ζήτηµα. 

Το επιχείρηµα περί της υπεροχής των πολλών εκτίθεται από τον Αριστοτέλη στα 

πλαίσια της συζητήσεως περί του κυρίου της πόλεως146. Στην πρώτη ενότητα της συζητήσεως  

(3, 1281α 39-1282α 41) καταλήγει ότι το πλήθος είναι ικανό µόνο να δικάζει, να εκλέγει και 

να ελέγχει τους άρχοντες και όχι να άρχει το ίδιο ή να αποφασίζει για τα σηµαντικά ζητήµατα 

της πόλεως147. ∆ηλαδή η κυριαρχία του πλήθους που υπάρχει στην αθηναϊκή δηµοκρατία 

ακρωτηριάζεται σηµαντικώτατα για να προσαρµοσθεί στις απαιτήσεις του Αριστοτέλη. 

πρόκειται σαφέστατα για τον περιορισµό στο τιµοκρατικό πολίτευµα του Σόλωνος (το οποίο 

κατά τον Αριστοτέλη, είναι µια µορφή δηµοκρατίας, είναι η αρχαιοτάτη δηµοκρατία των 

γεωργών). Άλλωστε από ένα σηµείο και έπειτα  η συζήτηση περιορίζεται στην σολώνεια 

πολιτεία, όπως δηλώνεται σαφέστατα148, πράγµα που επιβεβαιώνεται και από την άποψη ότι 

οι πολλοί δεν είναι ανάγκη να ξέρουν να διαχειρίζονται τα πολιτικά ζητήµατα και να 

αποφασίζουν γι’ αυτά, αλλά αρκεί µόνο να δύνανται να κρίνουν εάν µία διαχείρηση τους 

βλάπτει ή τους ωφελεί149. Πρόκειται για το παράδειγµα του κατασκευαστή και του χρήστη. εν 

προκειµένω στον ρόλο του κατασκευαστή είναι οι άρχοντες (ἀγαθοὶ) και στον ρόλο του 

χρήστη οι  πολλοί. Επί πλέον η εφαρµογή της αντιλήψεως εξαρτάται και από το ποιόν του 

πλήθους, δηλαδή η αντίληψη αυτή, κατά τον Αριστοτέλη έχει ισχύ εάν το πλήθος δεν είναι 

                                                           
144 3, 1281β 23-25. 
145 3, 1281 β1-2 
146 3, 1281α 11: ἔχει δ’ ἀπορίαν, τί δεῖ τὸ κύριον εἶναι τῆς πόλεως. ἢ γὰρ τοι τὸ πλῆθος ἢ τοὺς 
πλουσίους ἢ τοὺς ἐπιεικεῖς ἢ τὸν βέλτιστον ἕνα πάντων ἢ τύραννον. 
147 3, 1281β 22-38. 
1483, 1281β 30.   
149 3,1282 α16-23 
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πολύ κακό (µὴ λὶαν ἀνδραποδῶδες)150, πράγµα που σηµαίνει ότι αυτη δεν γενικεύεται.  

Στη δεύτερη ενότητα της συζητήσεως (3, 1283α 23-42) εξετάζει τις διεκδικήσεις όλων 

των µερών-παρατάξεων (πλούτος, ελευθερία, αρετή) υπό µορφή απορίας και συµπεραίνει ότι 

όλοι έχουν κάποιο δίκαιο για τη διεκδίκηση της εξουσίας αλλά όχι απόλυτο δίκαιο. Συνεπώς 

ούτε οι ελεύθεροι πρέπει να είναι το κύριον της πόλεως.  

Στην τρίτη ενότητα (3, 1283 β1-35) συµπεραίνει επίσης ότι ουδεµία παράταξη µπορεί 

να στηρίξει µε αδιάσειστα επιχειρήµατα τις διεκδικήσεις της για την εξουσία. 

Είναι ενδεικτικός ο τρόπος µε τον οποίο ο Αριστοτέλης προσπαθεί να αποδυναµώσει 

την εν λόγω αντίληψη υποστηρίζοντας ότι αυτή µπορεί να χρησιµοποιηθεί κάλλιστα και από 

τους αντιπάλους της. ∆ηλαδή στην περίπτωση κατά την οποία  ο ένας ή οι ολίγοι θα 

υπερείχαν των πολλών, λαµβανοµένων πάντα ως σύνολο, τότε θα έπρεπε να έχουν αυτοί την 

εξουσία και όχι οι πολλοί151. Εδώ ο Αριστοτέλης κάνει µία λαθροχειρία, αφού υπονοεί ότι 

υπάρχει κάποιος αντικειµενικός κριτής  ο οποίος κρίνει αδέκαστα ποιος υπερέχει (ως προς 

κάτι) ανά πάσα στιγµή - ο ένας, οι ολίγοι, ή οι πολλοί - και αναλόγως του αποδίδει την 

εξουσία. Άλλωστε στη δηµοκρατική αντίληψη οι πολλοί δεν είναι µόνο το πλήθος των 

κατωτέρων στρωµάτων ( και των µεσαίων) αλλά το σύνολο των πολιτών, αφού ελεύθεροι  δεν 

είναι µόνο τα κατώτερα στρώµατα αλλά όλοι οι πολίτες, των ανωτέρων τάξεων 

συµπεριλαµβανοµένων152.  

Στο δεύτερο πλαίσιο συζητήσεως της αντιλήψεως (3, 1286α 7-1287β 36) ασχολείται 

µε τη µοναρχία και την αντίθεση της δηµοκρατικης αντιληψεως περι της υπεροχής των 

πολλών προς αυτή. Στο πλαίσιο αυτό έχουµε µία πιο σαφή δήλωση περί της δηµοκρατικής 

(και συνεπώς όχι αριστοτελικής) προελεύσεως της αντιλήψεως: αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν 

την ανωτερότητα του νόµου «δεν αµφισβητούν, ότι οι περιπτώσεις οι οποίες δεν µπορούν να 

καλυφθούν από τον νόµο πρέπει να ρυθµίζονται από ανθρώπους, όχι  από έναν µόνο αλλά από 

πολλους»153. Το επιχείρηµα για το ότι  οι περιπτώσεις οι οποίες δεν προβλέπονται από τον 

                                                           
150 3,1282 α15 και 3, 1281 β15-18: εἰ µὲν οὖν περὶ πάντα δῆµον καὶ περὶ πᾶν πλῆθος ἐνδέχεται ταύτην 
εἶναι τὴν διαφοράν τῶν πολλῶν πρὸς τοὺς ὀλίγους σπουδαίους, ἄδηλον.  
151 3, 1283β 23-26: οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ πλῆθος εἶναι γε δεῖ κύριον διότι κρείτους εἰσί τῶν ὀλίγων, κἄν εἷς 
ἢ πλείους µὲν τοῦ ἑνὸς ἐλάττους δὲ τῶν πολλῶν κρείτους ὦσι τῶν ἄλλων, τούτους ἂν δέοι κυρίους 
εἶναι µᾶλλον ἢ τὸ πλῆθος.  Μία τέτοια χρήση της εν λόγω θεωρίας έχουµε από τον Κάτωνα τον πρεσβύτερο 
για την δικαιολόγηση της υπεροχής του ρωµαϊκού πολιτεύµατος (βλ. Τουλουµάκος [1979], 66-67).   
152Βλ. και κεφάλαιο «Η συνοχή δια της κοινωνικής µίξεως» (Μέρος ΙΙ). 
153 3, 1287β 23 –24: οὐ τοίνυν τοῦτο γ’ ἀντιλέγουσιν, ὡς οὐκ ἀναγκαῖον ἄνθρωπον εἶναι τὸν κρινοῦντα 
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νόµο πρέπει να ρυθµίζονται από τους πολλούς και όχι από τον έναν είναι το εξης: ένας 

άνθρωπος είναι δύσκολο να έχει ακριβή αντίληψη όλων των ζητηµάτων, διότι έχει µόνο δύο 

µάτια, µόνο δύο αυτιά, δύο πόδια και δύο χέρια, ενώ οι πολλοί έχουν πολλά από τα όργανα 

αυτά. Γι’ αυτόν τον λόγο άλλωστε οι µονάρχες, για να αποκτήσουν πολλά µάτια, αυτιά κ.ο.κ. 

δέχονται να συµµετάσχουν στην εξουσία οι φίλοι τους και οι φίλοι του καθεστώτος. Το 

επιχείρηµα αυτό, που εκφράζει την ουσία της αντιλήψεως περί της υπεροχής των πολλών, 

αποδίδει ο Αριστοτέλης στους αντιπάλους της µοναρχίας, κλείνοντας τη συζήτηση154.  

Συνεπώς η αντίληψη περί της υπεροχής των πολλών είναι δηµοκρατικής προελεύσεως και δεν 

φαίνεται να υιοθετείται από τον Αριστοτέλη155.  

 

Η άποψη αυτη ενισχύεται και από άλλα πρόσθετα στοιχεία τα οποία υπάρχουν στο 

κείµενο των Πολιτικών. Οπως έχει ήδη αναφερθεί ο Αριστοτέλης αποφαίνεται αρνητικά για 

το πλήθος, τους πολλούς, τα κατώτερα στρώµατα. Υποστηρίζει ότι ενώ στον έναν ή στους 

ολίγους ενδέχεται να βρεθεί  αρετή, το πλήθος όµως είναι δύσκολο να την αποκτήσει156, είναι 

                                                                                                                                                                                      
περί  τοιούτων, ἀλλ’ ὅτι οὐχ ἕνα µόνον, ἀλλὰ πολλοὺς. 
154ἃ µὲν οὖν οἱ διαµφισβητοῦντες πρὸς τὴν µοναρχίαν λέγουσι, σχεδὸν ταῦτ’ ἐστὶν  (3, 1287β 35-36).  
155 Στα ήδη αναλυµένα ανωτέρω χωρία 3, 1283α 30-42 και 3, 1287β 23-26 δύναται να προστεθεί και το 3, 1284α 
3-8 που έχει αναλυθεί αλλού. Βλ. και Τουλουµάκος (1979), σ. 40, 54, 70κεξ. Ο Τουλουµάκος (1979), 91 δεν 
δέχεται ότι η θεωρία εκφράζει τον Αριστοτέλη αλλά ότι αυτη παρατίθεται µε απορητικο χαρακτήρα, χωρις να 
επιχειµατολογεί. O Larsen (1954), 4 κε. επίσης δεν δέχεται ότι η θεωρία αυτή εκφράζει τον Αριστοτέλη αλλά ότι 
αυτή είναι ένα κατάλοιπο µιας προγενέστερης δηµοκρατικής θεωρίας. ενώ ο Kullmann (1996), 108,112-113,167 
(σηµ.30) διαφωνεί µαζί του, µε το επιχείρηµα ότι η θετική γνώµη του Αριστοτέλη για την δηµοκρατία των 
γεωργών και το σχέδιο της ἀρίστης πολιτείας  δεν αντιβαίνει προς την αντίληψη της συλλογικής υπεροχής των 
πολλών. Όµως και οι δύο αυτές περιπτώσεις που αναφέρει ο  Kullmann δεν είναι δηµοκρατίες, αλλά ολιγαρχικές 
παραλλαγές, όπως αποδεικνύουµε αντιστοίχως στα κεφάλαια «Τα είδη της δηµοκρατίας» και «Η αρίστη 
πολιτεία» (Μέρος ΙΙΙ). Ο Lintott (1992), 115 πιστεύει ότι “Aristotle produces a strong argument for majority rule 
among the citizens, in so far as their collective decisions in an assembly are based on a greater quantity of 
wisdom than that of a few experts” και ότι ο Αριστοτέλης επιχειρηµατολογει για τις αποφάσεις της πλειοψηφίας 
(”his argument for majority decisions is powerful”). Επίσης (σ. 117): “Αristotle advances the view that it is better 
for the masses to be sovereign than the best men, who are few, on the ground that a large assembly, by pooling its 
understanding and virtue, is morally superior and more intelligent than a small group of good men” και 
επικαλείται το χωρίο 3, 1281α 40 κεξ. Μεταξύ άλλων υποστηρικτών αναφέρουµε τους: Tricot (1977), 247, 251. 
Romilly (1992), 68. Τσάτσο (1980), 251. Papageorgiou (1991), 120. Πλωρίτη (Το Βήµα, 14-03-04, σ. Α54). 
Φαίνεται ότι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ως αριστοτελική την θεωρία αυτή έχουν επηρεασθεί από τον 
πατριάρχη της αριστοτελικής πολιτικής θεωρίας Βarker (1946), 126κε, ο οποίος την αποδίδει στον Αριστοτέλη, 
τη συνδέει µε τον γνωστό ορισµό του πολίτη που πραγµατώνεται κυρίως στη δηµοκρατία (3,1275 α22 και 3,1275 
β5) και τη χαρακτηρίζει ως  “democratic argument – if it may so be called” και “Aristotle’s general argument in 
favour of the capacity and the efficiency of the general civic body”.  
156Τοὺς δὲ πολλοὺς ἀδυνατεῖν πρὸς καλοκαγαθίαν προτρέψασθαι. οὐ γὰρ πεφύκασιν αἰδοῖ 
πειθαρχεῖν ἀλλὰ φόβῳ, οὐδ’ ἀπέχεσθαί τῶν φαύλων διὰ τὸ αἰσχρὸν ἀλλὰ διὰ τὰς τιµωρίας (Ηθικά 
Νικοµάχεια 10, 1179β 10-13). Οἱ γὰρ πολλοὶ ἀνάγκῃ µᾶλλον ἢ λόγῳ πειθαρχοῦσι καὶ ζηµίαις ἢ τῷ 
καλῷ  (Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1180α 5-6).  
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δύσκολο να έχει άλλη αρετή εκτός της πολεµικής157. Η αρετή, κατά τον Αριστοτέλη, δεν είναι 

ίδιον των κατωτέρων στρωµάτων, ιδιαιτέρως των βαναύσων158. Εάν οι βάναυσοι και οι άλλοι 

τεχνίτες είναι ελεύθεροι δεν θα αποτελέσουν µέρος των πολιτών, δηλαδη δεν θα συµµετέχουν 

στην πολιτική και στην εξουσία, διότι δεν δύνανται να αποκτήσουν την αρετή του πολίτη (3, 

1278 α8-11).  Υποστηρίζει επίσης οτι οι πολίτες που αποφασίζουν στην εκκλησία ή στα 

δικαστήρια δεν αποφασίζουν αµερόληπτα αλλά σύµφωνα προς το φιλείν, το µισείν και το 

ίδιον συµφέρον και εκφράζει ενδοιασµούς για την κριτική ικανότητα των πολλών159. 

Καταφέρεται επίσης κατά της απειρίας των πολλών στο έργο της νοµοθεσίας160. Τα πλήθη 

τῶν βαναύσων, τῶν ἀγοραίων καὶ τὸ θητικὸν στερούνται αρετής και είναι πολύ 

φαυλότερα των γεωργών και των νοµέων, και περιφέρονται περί την αγορά και έτσι είναι 

εύκολο να ἐκκλησιάζουν161. Οι πολλοί ρέπουν προς κατώτερες µορφές του βίου, προς την 

ηδονή των φαύλων162. Απαξιώνει τα κατώτερα στρώµατα όχι µόνο πολιτικώς αλλά και 

ηθικώς163. Η αντιπάθεια του Αριστοτέλη προς τα κατώτερα στρώµατα και η αντίθεσή του 

στην συµµετοχή τους στην διακυβέρνηση της πόλεως είναι εµφανής, και  µάλιστα την 

τεκµηριώνει και ανθρωπολογικώς: «οι πολλοί επιθυµούν µάλλον το κέρδος παρά τις τιµές. 

Απόδειξη γι’ αυτό είναι το ότι υπέµεναν τις αρχαίες τυραννίδες και ολιγαρχίες αφ’ ης στιγµής 

                                                           
157 3,1279α38-β3 : συµβαίνει δ’ εὐλόγως ἕνα µὲν γὰρ διαφέρειν κατ’ ἀρετὴν ἢ ὀλίγους ἐνδέχεται, 
πλείους δ’ ἤδη χαλεπὸν ἠκριβῶσθαι πρὸς πᾶσαν ἀρετὴν, ἀλλὰ µάλιστα τὴν πολεµικήν. Αὕτη γὰρ ἐν 
πλήθει γίγνεται. Ηθικά Νικοµάχεια 1,1095 β16-17 και 1,1095 β19-20: οἱ µὲν οὖν πολλοὶ παντελῶς 
ἀνδραποδώδεις φαίνονται βοσκηµάτων προαιρούµενοι . 3,1281 β18-20: ὁ γὰρ αὐτὸς κἄν ἐπὶ τῶν 
θηρίων ἁρµόσειε λόγος. καίτοι τί διαφέρουσιν ἔνιοι τῶν θηρίων ὡς ἔπος εἰπεῖν; 
1581, 1260β 1. Ο βάναυσος έχει περιορισµένη δουλεία για τη συγκεκριµένη εργασία που εκτελεί και όχι γενική 
όπως ο δούλος. Πρβλ. 3, 1278α 20, 35. 8, 1326α 25. 3, 1278α 20, 35. 8, 1326α 25. 7, 1328 β39-41. 7, 1329 α20-
21: τὸ γὰρ βάναυσον οὐ µετέχει τῆς πόλεως, οὔδ’ ἄλλο οὐθὲν γένος ὃ µὴ τῆς ἀρετῆς δηµιουργὸν 
ἔστιν.  Πρβλ. Προτρεπτικός Β103. 
159 Ρητορική 1,1354α 31-β1: µάλιστα µὲν οὖν προσήκει τούς ὀρθῶς κειµένους νόµους, ὅσα ἐνδέχεται, 
πάντα διορίζειν αὐτούς, καὶ ὅτι ἐλάχιστα καταλείπειν ἐπὶ τοῖς κρίνουσι, πρῶτον µὲν ὅτι ἕνα λαβεῖν 
καὶ ὀλίγους ράον ἢ πολλοὺς πάλιν πρὸς εὖ φρονοῦντας καί δυναµένους νοµοθετεῖν καὶ δικάζειν. 
Ρητορική 1, 1354β 6-11: ὁ δ’ ἐκκλησιαστής καὶ δικαστὴς ἤδη περὶ παρόντων καὶ ἀφωρισµένων 
κρίνουσιν. πρὸς οὕς καί τὸ φιλεῖν ἤδη καὶ τὸ µισεῖν καὶ τὸ ἴδιον συµφέρον συνήρτηται πολλάκις 
,ὥστε µηκέτι δύνασθαι θεωρεῖν ἱκανῶς τὸ ἀληθὲς ,ἀλλ’ ἐπισκοπεῖν τῆ κρίσει τὸ ἴδιον ἡδὺ ἢ λυπηρὸν.  
160 Ηθικά Νικοµάχεια 10,1180 β26-27. και  10, 1281 α17 κε. 
161 6, 1319 α24-30: τὰ δ’ ἄλλα πλήθη πάντα σχεδόν, ἐξ ὧν αἱ λοιπαὶ δηµοκρατίαι συνεστᾶσι, πολλῶ 
φαυλότερα τούτων. ὁ γὰρ βίος φαῦλος, καὶ οὐθὲν ἔργον µετ’ ἀρετῆς ὧν µεταχειρίζεται τό πλῆθος τό 
τε τῶν βαναύσων καὶ τὸ τῶν ἀγοραίων ἀνθρώπων καὶ τὸ θητικόν. Ἐτι δὲ διὰ τὸ περὶ τὴν ἀγοράν καί 
τὸ ἄστυ κυλίεσθαι πᾶν τό  τοιοῦτον γένος ὡς εἰπεῖν ραδίως ἐκκλησιάζειν.     
162 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1172 α30-32. 
163 3, 1281 β25-28. Με τη γνώµη αυτή του Σταγειρίτη συµφωνούν µερικοί όπως λ.χ. ο Höffe (1999), 191.   
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κανείς δεν τους εµπόδιζε ούτε τους αφαιρούσε τίποτε»164. Αυτό όµως που δεν αναφέρει είναι 

και ο ρόλος των αγαθών, των ἐπιεικῶν κατά την επιβολή των τυραννίδων.  

Η αποστροφή του φιλοσόφου προς τα κατώτερα στρώµατα συνοδεύεται από τον 

έπαινο των ανωτέρων στρωµάτων, των βελτίστων και των ἐπιεικῶν, οι οποίοι θα άρχουν 

δικαίως και καλώς , διότι θα είναι υπόλογοι σε άλλους και δεν θα άρχονται από κατωτέρους 

τους, δηλαδή από τους βαναύσους, τους αγοραίους, τους γεωργούς, τον ναυτικόν όχλο, τους 

θήτες165. Η αρετή είναι  ίδιον των ευπόρων166 και συνεπώς µεταξύ αυτών πρέπει να 

αναζητηθούν οι άρχοντες167. Η ευπορία προσδίδει στους ανθρώπους τα µέσα και κυρίως την 

παιδεία για την απόκτηση της αρετής, γι’ αυτό συνήθως οι εύποροι αποκαλούνται και καλοὶ 

κἀγαθοί168.  Είναι ενδεικτικό της προκαταλήψεως του Αριστοτέλη υπέρ των κατ’ αρετήν 

ανδρών το ότι τους δικαιολογεί για την απόπειρα στάσεων διότι,όπως λέει, είναι οι µόνοι που 

είναι άνισοι169. 

Οπως συνάγεται από τα ανωτέρω αντί ο Σταγειρίτης να αναλύσει  τις πραγµατικές 

διαστάσεις του ανθρώπου ως πολιτικού και κοινωνικού όντος, µε τις αδυναµίες και τις κακές 

πλευρές του, τα συµφέροντα και τις φιλοδοξίες του, τα πάθη και τα λάθη του, αλλά και τις 

θετικές πλευρές του,  απαλείφει την κακή πλευρά των ανωτέρων στρωµάτων και εξυψώνει  

µόνο την καλή πλευρά τους (την πλευρά της αρετής), παρασιωπώντας την καλή πλευρά των 

κατωτέρων στρωµάτων (των στερουµένων αρετής) και τονίζοντας µόνο την κακή τους 

πλευρά.  Από τη µία πλευρά η µοχθηρία και η κακία των κατωτέρων στρωµάτων και από την 

άλλη η αρετή και η φρόνησις των ανωτέρων, πράγµα που προσιδιάζει στον  µανιχαϊστικό 
                                                           
164 6, 1318β 16-20. οἱ γὰρ πολλοὶ µᾶλλον ὀρέγονται τοῦ κέρδους ἢ τῆς τιµῆς. Σηµεῖον δὲ καὶ γὰρ τὰς 
ἀρχαίας τυραννίδας ὑπέµενον καὶ τὰς ὀλιγαρχίας ὑποµένουσιν, ἐὰν τις αὐτοὺς ἐργάζεσθαι µὴ 
κωλύη µηδ’ ἀφαιρῆται µηθέν. Ταχέως γὰρ οἱ µὲν πλουτοῦσιν αὐτῶν οἱ δ’ οὐκ ἀποροῦσιν. Η ίδια άποψη 
εκφράζεται στο 4, 1297β 6-9. 
165 6, 1318β 28-1319α 3: πρβλ. 3, 1281 α4-8 όπου λέει σαφέστατα ότι οι κατ’ ἀρετὴν ὑπερέχοντες  
συµβάλλουν περισσότερο στο ζῆν εὐδαιµόνως καὶ καλῶς τῆς πολιτικῆς κοινωνίας  από εκείνους που είναι 
ίσοι ή ανώτεροι ως προς την ελευθερία, την καταγωγή ή τον πλούτο αλλά υπολείπονται σε αρετή, και δια τούτο  
αυτοί  µετέχουν πιο πολύ στην εξουσία, πράγµα που σηµαίνει στη γλώσσα του Σταγειρίτη ότι  πρέπει αυτοί να 
µετέχουν πιο πολύ στην άσκηση εξουσίας.    
166 4, 1293β 37: τὸ µᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν τοῖς εὐπορωτέροις.   
167 Βλ. λ.χ. 6, 1319α 1-3: ὥστε ἀναγκαῖον συµβαίνειν ὅπερ ἐστὶν ὠφελιµώτατον ἐν ταῖς πολιτείαις, 
ἄρχειν τούς ἐπιεικεῖς ἀναµαρτήτους ὄντας, µηδὲν ἐλαττουµένου τοῦ πλήθους.  
168 4, 1293β 38-40: ἔτι δὲ δοκοῦσιν ἔχειν οἱ εὔποροι, ὧν ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες ἀδικοῦσιν. ὅθεν καὶ 
καλούς κἀγαθούς καὶ γνωρίµους τούτους πρασαγορεύουσιν.   
169 5, 1301α 39-β 1: Πάντων δὲ δικαιότατα µὲν ἂν στασιάζοιεν, ἤκιστα δὲ τοῦτο πράττουσιν, οἱ κατ’ 
ἀρετὴν διαφέροντες. µάλιστα γὰρ εὔλογον ἀνίσους ἁπλῶς εἶναι τούτους µόνον. 
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τρόπο διαχωρισµού των ανθρώπων σε αγαθούς και µοχθηρούς, ίδιον της αριστοτελικής (και 

πλατωνικής ανθρωπολογίας), µε αποτέλεσµα να  συγκαλύπτονται βασικές πλευρές του 

ανθρωπίνου όντος170. Αυτό δεν σηµαίνει ότι ο φιλόσοφος παραβλέπει γενικώς τις ανθρώπινες 

αδυναµίες, αλλά ότι στην πολιτική τελικώς γι αυτόν οι άποροι είναι οι κακοί, ενώ οι εύποροι 

είναι οι καλοὶ καγαθοί, οἱ ἐπιεικεῖς, οἱ βελτίονες, οι µοναδικοί κάτοχοι της αρετής  που  

θα φροντίσουν εξ ορισµού (φύσει) για το κοινό συµφέρον . Η εικόνα των ανωτέρων 

στρωµάτων είναι εξιδανικευµένη, ιδεώδης και ωραιοποιηµένη, όπως και η εικόνα της 

πολιτικής τους ικανότητας. Ο φιλόσοφος φαίνεται ότι αναζητεί και πιστεύει ότι υπάρχει στις 

ανώτερες τάξεις ένα πολιτικό υποκείµενο απαλλαγµένο από πάθη και αδυναµίες, 

παρεκκλίσεις και αδικίες, αποκαθαρµένο από ατοµικές ανάγκες και ίδιο συµφέρον, δηλαδή 

από τα εξωτερικά αγαθά, κάτοχο ικανοτήτων και αρετών, εν τέλει ένα εξωπραγµατικό και 

ιδεατό πολιτικό υποκείµενο. ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης παραµένει δέσµιος των αριστοκρατικών 

και ολιγαρχικών αντιλήψεων περι ἀρετῆς και παιδείας, περί  απαξιώσεως των κατωτέρων 

στρωµάτων. ∆εν θα ήταν υπερβολή εάν λέγαµε ότι δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να αναπτύσσει 

και να επαυξάνει την ολιγαρχική ιδεολογία όπως αυτή εκφράζεται πολύ συµπυκνωµένα απο 

τον υπερασπιστή της ολιγαρχίας Μεγάβυζο στη γνωστή συζήτηση των τριών Περσών171. Όλα 

αυτά πολύ δύσκολα συµβιβάζονται µε την αντίληψη περί της υπεροχής των πολλών.  

Η αρνητική εικόνα και η απαξίωση των κατωτέρων στρωµάτων είναι άδικη και 

ιδεολογική172, συνδυαζόµενη δε µε τις απόψεις του υπέρ των κατ’ αρετήν υπερεχόντων 

ανδρών είναι παρόµοια µε τις απόψεις περί ειδικών και οµάδων ελίτ (elitist democracy) που 

                                                           
170 Η µανιχαϊστική αντίληψη περί αγαθών και µοχθηρών επεκράτησε στους µεταγενέστερους και κορυφώθηκε µε 
τον χριστιανισµό, δηµιουργώντας ψευδή συνείδηση, ψευδαισθήσεις, απάτες και αυταπάτες. Η ιδέα του 
ανθρώπου tel qu’ il est ,  µε τα πάθη του και τις φιλοδοξίες του, µε τις αρετές και τις κακίες του, ο οποίος όµως 
µπορεί να θεµελιώσει την οργάνωση της κοινωνίας και να γίνει καλύτερος, και το σηµαντικότερο να γίνει 
πολίτης, είναι µία δηµοκρατική ιδέα που ανακαλύπτεται ξανά κατά τους Νέους Χρόνους. Είναι χαρακτηριστική 
από αυτήν την άποψη η διαφορά µε την αντίληψη του Machiavelli, ο οποίος θεµελιώνει την πολιτική στη 
µοχθηρία και την πανουργία, πράγµα που συνέβαινε και συµβαίνει στις ανθρώπινες κοινωνίες και στα πολιτικά 
πράγµατα, ενώ  η αριστοτελική πολιτική θεµελιώνεται στις αρετές, οι οποίες βεβαίως ούτως ή άλλως δεν είναι 
απούσες από την κοινωνία αφού αυτή δεν δύναται να διατηρηθεί άνευ των αρετών των πολιτών της. Αυτό  δεν 
σηµαίνει ότι κατά τους χρόνους του Machiavelli  οι κοινωνίες ήταν περισσότερο ανήθικες από άλλες ή ότι οι 
µεταγενέστεροι έγιναν πιο µοχθηροί ακολουθώντας συλλήβδην τις αρχές του Φλωρεντίνου στοχαστή και 
πολιτικού, ούτε ότι ο ίδιος δεν είχε αρετές. Απλώς αυτός εξέφρασε µία πραγµατικότητα µε ωµή ή κυνική γλώσσα 
και άνευ αποσιωπήσεων και ωραιοποιήσεων, όπως πραγµατικά ήταν και θα είναι. Από αυτήν την άποψη η 
αριστοτελική αντίληψη διαφέρει ριζικώς από την δηµοκρατική, αλλά και από την αντίληψη των Νέων Χρόνων.  
171 Ηρόδοτος 3, 81.  
172  Βλ. A.G. Woodhead (1967), 129-140. 
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εκτίθενται και εφαρµόζονται και σήµερα173.  

 

Βεβαίως ο Σταγειρίτης κάνει ορισµένες παραχωρήσεις στους πολλούς, όπως ανεφέρθη 

ήδη. Θα πρέπει όµως να ληφθεί υπ’όψιν ότι όταν κάνει παραχωρήσεις στο πλήθος, τις κανει 

όχι επειδή είναι σύµφωνος µε τη δηµοκρατική αντίληψη περί ελευθερίας και ισότητας, όχι για 

λόγους αρχής, αλλά για λόγους σκοπιµότητας, τουτέστιν για την σταθερότητα και τη σωτηρία 

της πολιτείας και την αποφυγή στάσεων. Αυτό που τον ενδιαφέρει περισσότερο είναι η 

πολιτική σταθερότητα παρά η δικαιοσύνη ή η πολιτική συµµετοχή ως αξία καθ’ αυτήν. ∆εν 

κηρύσσει κάποια γενική αρχή δικαιοσύνης και πολιτικής συµµετοχής παρά µία ωφελιµιστική 

καιροσκοπική τακτική. ∆ηλαδή το σκεπτικό του είναι ότι είναι καλύτερα το πλήθος να 

συµµετέχει το ελάχιστο δυνατόν στα συλλογικά όργανα της πόλεως, διότι διαφορετικά θα 

στασιάζει ως στερούµενο παντελώς πόρων και τιµών174. Αυτό ενισχύεται και από ένα άλλο 

επιχείρηµα: ως γνωστόν  οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι  αποσκοπούν στο κοινό συµφέρον, κατά τον 

Σταγειρίτη, οπότε τίθεται το ερώτηµα, γιατί να προτιµήσει κανείς την «πολιτεία» από τη 

βασιλεία ή την αριστοκρατία αφού και αυτές οι τελευταίες αποσκοπούν στο κοινό συµφέρον; 

Η απάντηση είναι ότι η «πολιτεία» παραχωρεί ορισµένα πολιτικά δικαιώµατα στους πολλούς 

έτσι που αυτοί να µη δυσαρεστούνται και να µη στασιάζουν δηµιουργώντας κινδύνους για την 

οµαλή διατήρηση της πολιτείας, πράγµα το οποίο δεν αποφεύγουν οι δύο άλλες.  Εάν δεν 

υπήρχε κίνδυνος  στάσεως εκ µέρους του δήµου τότε ο φιλόσοφος δεν θα συγκατένευε να του 

δοθεί ούτε η ελάχιστη πολιτική συµµετοχή. 

  Το πρόβληµα πάντως είναι το εύρος και το βάθος των παραχωρήσεων, δηλαδή πού 

πρέπει να συµµετέχουν  οι πολλοί, και τι αρµοδιότητες θα έχουν. Ο Αριστοτέλης τους 

παραχωρεί το δικαίωµα συµµετοχής στα συλλογικά όργανα της πολιτείας, δηλαδή στα 
                                                           
173 Οι απόψεις αυτές υποστηρίζονται µεταξύ άλλων από τους Schumpeter (1950),  Dahl (1989). Οι συγγραφείς 
αυτοί ακολουθούν τις απόψεις της πολιτικής θεωρίας των ελίτ (elitist school of political theory) των  Gaetano 
Mosca και Vilfredo Pareto. Στο ίδιο µήκος κύµατος κινείται και το έργο του Robert Michels (1997), που 
πρωτοκυκλοφόρησε στις αρχέ του 20ου αιώνα. Η θέση του Μichels είναι ο «σιδηρούς νόµος της ολιγαρχίας» που 
υποστηρίζει ότι οποιαδήποτε ανθρώπινη οργάνωση η οποία  συστήνεται για την επίτευξη συγκεκριµένων 
σκοπών οδηγεί αναπόφευκτα σταδιακώς σε ολιγαρχία. Αυτό ισχύει βεβαίως για τα νεώτερα και τα σηµερινά 
πολιτεύµατα, αλλά όχι για την αθηναϊκή δηµοκρατία βλ. Finley (1989), κεφ. Ι και (1996). Επίσης Ober (2003), 
503.   
174 τὸ δὲ µὴ µεταδιδόναι µηδὲ µετέχειν φοβερόν. ὅταν γὰρ ἄτιµοι πολλοὶ καὶ πένητες ὑπάρχωσι 
,πολεµίων ἀναγκαῖον εἶναι πλήρη τὴν πόλιν ταύτην  (3,1281β28-30). 2, 1274α 17-18: µηδὲ γὰρ τούτου 
κύριος ὤν ὁ δῆµος δοῦλος ἂν εἴη καὶ πολέµιος. Και σε αυτό το σηµείο ο µαθητής κινείται στο πλαίσιο που 
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δικαστήρια και στην εκκλησία175.  Οι αρµοδιότητές τους στην τελευταία περιορίζονται στην 

εκλογή και τον έλεγχο των αρχόντων, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν έχουν ούτε νοµοθετικό 

έργο, ούτε αποφασίζουν για τα σηµαντικά ζητήµατα της πόλεως. Βεβαίως ούτε κάν λόγος να 

γίνεται για εκλογή τους ως αρχόντων, διότι αυτοί είναι φαύλοι, άδικοι και άφρονες, και 

επιπλέον δεν έχουν µεγάλες περιουσίες. Γι’ αυτό άλλωστε ο Σταγειρίτης επαινεί τον Σόλωνα, 

ο οποίος επέτρεπε να εκλέγονται άρχοντες µόνο από τις ανώτερες τάξεις.176 

 Εξ άλλου, όπως ανεφέρθη στο κεφάλαιο «το κύριον της πόλεως», ο Αριστοτέλης 

περιορίζει το εύρος, την έκταση του συνόλου των πολιτών, πράγµα που βλέπουµε και εδώ 

επίσης, αφού για να συµµετάσχουν στα δικαστήρια και στην ἐκκλησία πρέπει να έχουν 

κάποια µικρή περιουσία177. ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης περιορίζει τον πολιτικό ρόλο των πολλών 

κατά πλάτος και κατά βάθος, συνεπώς  δεν είναι υπέρ της δηµοκρατικής αντιλήψεως περί της 

υπεροχής των πολλών, όπως πιστεύει ο A. Lintott,  ούτε  υποστηρίζει την «λαική κυριαρχία» 

και την δηµοκρατία, όπως πιστεύουν οι F. Wolff, P. Aubenque, ο Καστοριάδης κ.ά. Απλώς ο 

Αριστοτέλης δεν απορρίπτει συλλήβδην τους πολλούς, όπως ο διδάσκαλός του ο Πλάτων, 

αλλά σε ορισµένους από αυτούς  παραχωρεί ορισµένα δικαιώµατα.  

Γενικώς η ολιγαρχική ιδεολογία ήταν εναντίον της αντιλήψεως περί συλλογικής 

υπεροχής των πολλών, όπως διαφαίνεται και σε αυτά που αποδίδει ο Πλούταρχος στον 

Σόλωνα ότι είπε για τους Αθηναίους µετά από κάποιο επεισόδειο µε τον Πεισίστρατο: ενώ 

ατοµικώς ο καθένας είναι έξυπνος σαν αλεπού (ἕκαστος ἀλώπεκος βαίνει), όλοι µαζί 

κρίνουν κακώς (κοῦφος νόος ἔνεστι σύµπασιν)178. 

 

 
                                                                                                                                                                                      
διεµόρφωσε ο Πλάτων των Νόµων (768 β: ὁ γὰρ ἀκοινώνητος ὤν ἐξουσίας συνδικάζειν, ἡγεῖται τὸ 
παράπαν τῆς πόλεως, οὐ µέτοχος εἶναι). 
175 3,1281β31: Λείπεται δὴ τοῦ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν µετέχειν αὐτοὺς (αἱρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν τὰς 
ἀρχάς). 
176∆ιόπερ καὶ Σόλων καὶ τῶν ἄλλων τινὲς νοµοθετῶν τάττουσιν ἐπί τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς 
εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν δὲ κατὰ µόνας οὐκ ἐῶσιν (3, 1281β 32-34). Το ίδιο επαναλαµβάνει πιο 
κάτω (3,1282α13 και 3, 1282α 25-27). Eπίσης 3, 1281β 26-28: Τὸ µὲν γὰρ µετέχειν αὐτούς τῶν ἀρχῶν τῶν 
µεγίστων οὐκ ἀσφαλὲς (διὰ τὲ γὰρ ἀδικίαν καὶ δι’ ἀφροσύνην τά µὲν ἀδικεῖν ἂν τὰ δ’ ἁµαρτάνειν.  
Και 3,128α31-32: ταµιεύουσι δὲ καὶ στρατηγοῦσι καὶ τὰς µεγίστας ἀρχὰς ἄρχουσιν ἀπὸ µεγάλων. 
177 Καίτοι τῆς µὲν ἐκκλησίας µετέχουσι καὶ βουλεύουσι καὶ δικάζουσιν ἀπὸ µικρῶν τιµηµάτων καὶ 
τῆς τυχούσης  ἡλικίας  (3,1282α29-30).   



 266

 

 

10. Η  ΣΥΝΟΧΗ ∆ΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΙΞΕΩΣ 
 

 

Η θεωρία περί της υπεροχής των πολλών πλαισιώνεται και από την «αντίληψη της 

συνοχής δια της κοινωνικής  µίξεως». ∆ηλαδή εκ παραλλήλου προς τη θεωρία περί της 

υπεροχής των πολλών (προς υποστήριξή της ή ως παραλλαγή της;),  προβάλλεται  το 

επιχείρηµα ότι ο αποκλεισµός ενός κοινωνικού µέρους από την εξουσία, εν προκειµένω των 

απόρων, των κατώτερων στρωµάτων, θα προκαλούσε στάσιν, και συνεπώς ρήξη της 

κοινωνικής συνοχής. Αντιθέτως η συµµετοχή τους και ο συγχρωτισµός τους µε τα άλλα 

κοινωνικά στρώµατα εξασφαλίζει την κοινωνική συνάφεια και την πολιτική συνοχή. ∆ηλαδή 

η αντίληψη αυτή είναι εναντίον του πολιτικού διαχωρισµού των κοινωνικών στρωµάτων, 

εναντίον των πολιτικών στεγανών, διότι αυτά δηµιουργούν αποµόνωση, αποµάκρυνση και 

αντιπαλότητα. ∆ικαιολογείται δε µε το παράδειγµα της µίξεως  καθαρής και µη καθαρής 

τροφής. Όπως δηλαδή η µίξη καθαρής και  µη καθαρής τροφής ωφελεί τον οργανισµό, 

περισσότερο από την ολίγη ποσότητα της καθαρής τροφής, έτσι και η µίξη βελτιόνων και 

πλήθους ωφελεί και συνέχει την πολιτεία179. 

Για την αντίληψη της συνοχής  υπάρχουν και άλλες ενδείξεις όπως λ.χ.  η δηµηγορία 

του Αλκιβιάδη, πριν την εκστρατεία της Σικελίας. Πριν από αυτόν, ο Νικίας στην δηµηγορία 

του είχε απευθυνθεί στους πρεσβύτερους Αθηναίους επικαλούµενος την πολιτική τους 

σωφροσύνη, στην προσπάθειά του να µαταιώσει την εκστρατεία. Ο Αλκιβιάδης λοιπόν  

κατηγορεί τον Νικία ότι προσπαθεί να διαιρέσει τους Αθηναίους,  και τονίζει ότι όλα τα 

επιτεύγµατα της πόλεως πραγµατοποιήθηκαν από όλους τους Αθηναίους, νέους και 

πρεσβύτερους. Τονίζει επίσης ότι η µεγίστη ισχύς επιτυγχάνεται από τον συγκερασµό όλων, 
                                                                                                                                                                                      
178 Πλούταρχος Σόλων  30.3. 
1793, 1281β 35-38: πάντες µὲν γὰρ ἔχουσι συνελθόντες ἱκανὴν αἴσθησιν καὶ µιγνύµενοι τοῖς βελτίοσι 
τὰς πόλεις ὠφελοῦσιν, καθάπερ ἡ µὴ καθαρὰ τροφὴ µετὰ τῆς καθαρᾶς τὴν πᾶσαν ποιεῖ 
χρησιµωτέραν τῆς ὀλίγης. Για τη σχέση της αντιλήψεως αυτής µε την ιατρική και τη διαιτολογία. Βλ. 
Τουλουµάκος (1979), σ. 75-76. Τα στοιχεία για την αντίληψη αυτή τα αντλούµε πάλι απο τα Πολιτικά, όπως 
παρατίθεται στη συζήτηση που κάνει ο Αριστοτέλης για το κύριον της πόλεως, για τις αντιτιθέµενες απόψεις των 
διεκδικητών της εξουσίας. Αυτο δεν σηµαίνει ότι είναι δική του άποψη ούτε ότι την υιοθετεί όπως θα 
αναλύσουµε στο δεύτερο µέρος του παρόντος κεφαλαίου. 
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των φαύλων, των µέσων και των αγαθών180.  Επίσης η αντίληψη αυτή υπάρχει στη δηµηγορία 

του Αθηναγόρα, εκπροσώπου των δηµοκρατικών, στην συνέλευση των Συρακοσίων το 415 

π.Χ. «η δηµοκρατία περιλαµβάνει όλο τον δήµο, ενώ η ολιγαρχία ένα µέρος µόνο. έπειτα οι 

πλούσιοι είναι βεβαίως οι άριστοι διαχειριστές των χρηµάτων, οι  ξυνετοί οι καλύτεροι για να 

συµβουλεύουν και οι πολλοί είναι οι άριστοι να κρίνουν αφού ενηµερωθούν. Τα τρία αυτά 

στοιχεία µαζί και χωριστά έχουν ἰσοµοιρία στη δηµοκρατία»181. Είναι εµφανές ότι ο 

Αθηναγόρας υπερασπίζεται την ισότιµη κοινωνική µίξη (ἰσοµοιρεῖν) των τριών µερών της 

πόλεως, των πλουσίων, των αρίστων και των απόρων.  

Η ολιγαρχική ιδεολογία είναι αντίθετη µε τη µίξη των κοινωνικών στρωµάτων και 

διαχωρίζει σαφέστατα τους γνωρίµους (ή ἐπιεικεῖς, βελτίστους, βελτίονες, καλοὺς 

κἀγαθούς) από το πλήθος, στο οποίο αποδίδει πολλούς αρνητικούς χαρακτηρισµούς182.  Η 

πιο έντονη αντιπαράθεση των ολιγαρχικών προς τα κατώτερα στρώµατα φαίνεται ότι υπήρξε 

µετά τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη, όπως εκφράζεται από τον Πλούταρχο: η αριστοκρατική 

παράταξη υπό την ηγεσία του Θουκυδίδη (υιού του Μελησίου, όχι του ιστορικού), αρνείται 

να λάβει µέρος στις συνεδριάσεις της εκκλησίας και οργανώνει δικές της συνεδριάσεις ως 

αντίβαρο στην εκκλησία. Ο λόγος είναι ότι οι καλοί και αγαθοί στην ανάµειξή τους µε το 

πλήθος θα έχαναν την αίγλη τους183.    

 

                                                           
180 Θουκυδίδης 6,18,6: ὁµοῦ δὲ τὸ τε φαῦλον καὶ τὸ µέσον καὶ τὸ πάνυ ἀκριβὲς ἂν ξυγκραθέν µάλιστ’ 
ἂν ἰσχύειν. Βλ Τουλουµάκος (1979), σ. 77-91.   
181 Θουκυδίδης 6,39.  Μια φιλοσοφική στήριξη αυτής της αντιλήψεως θα µπορούσε να αναζητηθεί στον 
Αναξαγόρα: DK B6: ἐν παντὶ πάντα (...) ἀλλὰ πάντα παντὸς µοῖραν µετέχει («τα πάντα µετέχουν στα 
πάντα»). Επίσης DK B11, B12. Στον Αναξαγόρα η µείξη καθ’αυτή ανάγεται σε καθολική αρχή και κυριαρχεί σε 
όλα, πλην του νοῦ.  
182 Κενεόφρων δῆµος    (Θέογνις  31 κεξ., 1161 κεξ. Ὁµίλου γὰρ ἀχρηίου οὐδὲν ἔστι ἀξυνετώτερον οὐδὲ 
ὑβριστότερον  (ο ολιγαρχικός Μεγάβυζος στο Ηρόδοτος 3, 81 ). Είναι χαρακτηριστικό το ιστορικό παράδειγµα 
το οποίο αναφέρεται από τον Ηρόδοτο  (7, 156): ο Γέλων έκανε πολίτες των Συρακουσών τους πλουσίους της 
πόλεως Μέγαρα Υβλαία, τους δε φτωχούς, όπως επίσης τους φτωχούς κατοίκους των ευβοϊκών αποικιών 
επώλησε ως δούλους, θεωρώντας τους ως  συνοίκηµα ἀχαριτώτατον. Βλ. επίσης ψευδο Ξενοφ. Αθ. Πολ. 1, 5. 
Είναι επίσης ενδεικτικό του κοινωνικού και πολιτικού διαχωρισµού που υπήρχε στην ολιγαρχική Σπάρτη το 
επεισόδιο της ταφής των νεκρών µετά τη µάχη των Πλαταιών. Ενώ όλες οι άλλες  ελληνικές πόλεις έθαψαν τους 
νεκρούς τους η κάθε µία χωριστά στον δικό της τάφο, οι Σπαρτιάτες έθαψαν χωριστά σε τρεις τάφους, στον έναν 
τους ὁµοίους, στον άλλο τους περιοίκους και στον τρίτο τους είλωτες (Ηρόδοτος 5, 113). 
183 Πλούταρχος Περικλής 11: οὐ γὰρ εἴασέ τούς καλοὺς καὶ ἀγαθοὺς καλουµένους ἄνδρας ἐνδιεσπάρθαι 
καὶ συµµεµεῖχθαι πρὸς τὸν δῆµον ὡς πρότερον, ὑπὸ πλήθους ἠµαυρωµένους τό ἀξίωµα, χωρὶς δὲ 
διακρίνας καὶ συναγαγών εἰς ταὐτό τὴν πάντων δύναµιν. 
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Η κριτική  
 

Η θεωρία της συνοχής  αναφέρεται από τον Αριστοτέλη προς υποστήριξη της 

σολώνειας πολιτείας και όχι της δηµοκρατίας184, αφού υποστηρίζει τη συµµετοχή των 

κατώτερων στρωµάτων στο βουλεύεσθαι και κρίνειν, δηλαδή στα δικαστήρια, στην αἵρεσιν 

και τα εὔθυνα των αρχών. Οι  αρχές εκλέγονται µόνο µεταξύ των ανώτερων κοινωνικών 

στρωµάτων, τα οποία κατά τον Αριστοτέλη διαθέτουν τα πνευµατικά, ηθικά και πολιτικά 

προσόντα (ἀρετὴ) για τη διακυβέρνηση της πόλεως.  Πράγµατι στην σολώνεια πολιτεία οι 

άρχοντες εκλέγονται µόνο από τις ανώτερες τάξεις, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι υπάρχει 

κάποιος διαχωρισµός και κάποια στεγανά µεταξύ του ηγετικού στρώµατος και του πλήθους.  

Η χρήση όµως αυτή είναι διαφορετική από τη γενική αντίληψη που εξέφραζε η δηµοκρατική 

πλευρά, η οποία περιελάµβανε πολύ περισσότερους τοµείς από αυτούς που αναφέρει ο 

Αριστοτέλης. Αυτό συνάγεται από την πραγµατικότητα της αθηναϊκής δηµοκρατίας, η οποία 

εφήρµοζε στην πράξη και σε όλους τους τοµείς της πολιτικής ζωής την αντίληψη περί 

κοινωνικής µίξεως. 

  Συνεπώς η περιοριστική αυτή αντίληψη δεν µπορεί να ανήκει στη δηµοκρατική 

επιχειρηµατολογία, και κακώς ο Τουλουµάκος λέει ότι είναι αντίληψη της «µετριοπαθούς 

δηµοκρατίας», διότι η σολώνεια πολιτεία ήταν µία τιµοκρατική και όχι δηµοκρατική πολιτεία. 

∆ιαφωνούµε συνεπώς µε την ερµηνεία της θεωρίας της συνοχής την οποία αυτός προτείνει,  

ακολουθώντας τον Αριστοτέλη και υπερασπιζόµενος τη «µετριοπαθή δηµοκρατία»185.  

Η δική µας ερµηνεία  είναι ότι  η θεωρία της συνοχής  επεκτεινόταν σε περισσότερους 
                                                           
184 3, 1281β 31-34. 
185Τουλουµάκος (1979), 75-76. Η ερµηνεία του Τουλουµάκου είναι η εξής: η  ύπαρξη ενός ηγετικού στρώµατος 
(βελτίονες) είναι για την πολιτεία τόσο αναγκαία, όσο και ο συγχρωτισµός του σε ορισµένα πλαίσια µε τον 
υπόλοιπο πληθυσµό. Το ηγετικό στρώµα εξασφαλίζεται και εκλέγεται µεταξύ των ανωτέρων κοινωνικών 
στρωµάτων, τα οποία θεωρούνται από τους αριστοκρατικούς, ολιγαρχικούς και τον Αριστοτέλη ως οι µοναδικοί 
κάτοχοι πνευµατικών, ηθικών και πολιτικών προσόντων (ἀρετὴ) η δε µίξις µε τα κατώτερα στρώµατα σηµαίνει 
ότι αυτά εκλέγουν και ελέγχουν τους άρχοντες, οι οποίοι ασκούν ουσιαστικώς την εξουσία και λαµβάνουν τις 
αποφάσεις. Εξ άλλου δεν έχει νόηµα αυτό που λέει ο Τουλουµάκος (1979), 88 ότι ο Αριστοτέλης δεν 
επιδοκιµάζει την θεωρία της συνοχής, όπως ο ίδιος ο Τουλουµάκος την ερµηνεύει και την εκθέτει, διότι είναι 
εµφανές ότι ο Αριστοτέλης την επιδοκιµάζει αφού επιδοκιµάζει την σολώνεια πολιτεία και την «πολιτεία» η 
οποία βασίζεται στην ίδια περιοριστική αρχή. Ο Αριστοτέλης σίγουρα δεν θα επιδοκίµαζε την γενίκευση της σε 
όλη την πολιτική ζωή, αφού είναι εναντίον της αθηναϊκής δηµοκρατίας, η οποία εφήρµοζε την θεωρία της 
συνοχής σε όλους τους τοµείς της πολιτικής ζωής. Ο ίδιος άλλωστε ο Τουλουµάκος παραδέχεται ότι η θεωρία 
περί κοινωνικής µίξεως, όπως εκτίθεται στο βιβλίο 3 των Πολιτικών και όπως ο ίδιος την ερµηνεύει 
ακολουθώντας τον Αριστοτέλη στην περιοριστική εκδοχή της, δύσκολα µπορεί να εναρµονισθεί µε την 



 269

τοµείς από αυτούς στους οποίους την  περιορίζει ο Αριστοτέλης, ο οποίος την επιδοκιµάζει  

στην περιοριστική εκδοχή της που γνώρισε στην πολιτεία του Σόλωνος, και την αποδοκιµάζει 

στην ευρεία εφαρµογή της που είχε στην αθηναϊκή δηµοκρατία. Ενδεικτικό της µη αποδοχής 

εκ µέρους του της κοινωνικής µίξεως είναι οι απόψεις τις οποίες εκφράζει για τα είδη της 

δηµοκρατίας. Εκεί  ο Αριστοτέλης διακρίνει τα είδη δηµοκρατίας αναλόγως του πλήθους, και 

ως πρώτο είδος θεωρεί τη βελτίστη και ἀρχαιοτάτη δηµοκρατία η οποία αποτελείται από το 

γεωργικόν πλήθος. Τα  υπόλοιπα είδη είναι χειρότερα από αυτό, ιδιαιτέρως το τέταρτο είδος 

το οποίο αποτελείται από βαναύσους, αγοραίους και θήτες186. ∆εν γίνεται πουθενά λόγος περί 

µίξεως των πληθυσµών µεταξύ τους. Αντιθέτως µάλιστα ο Αριστοτέλης συνιστά να 

παραµερίζεται κάθε φορά το χειρότερο µέρος του πληθυσµού187. 

    

Τη θεωρία της κοινωνικής µίξεως θυµίζει το χωρίο στο οποίο ο Αριστοτέλης συζητεί 

τη σωτηρία της δηµοκρατίας. Ως βασική προϋπόθεση διατηρήσεώς της θεωρεί τη συµµετοχή 

στο βουλευόµενον και των δύο κοινωνικών στρωµάτων (γνωρίµων και πλήθους), διότι όπως 

γράφει: βουλεύσονται γὰρ βέλτιον κοινῆ βουλευόµενοι πάντες, ὁ µὲν δῆµος µετὰ τῶν 

γνωρίµων, οὗτοι δὲ µετὰ τοῦ πλήθους188. Το βουλευόµενον στην αθηναϊκή δηµοκρατία 

είχε ουσιαστικές αρµοδιότητες και ήταν το κύριον της πόλεως, µε νοµοθετικές, δικαστικές 

αρµοδιότητες, λήψη των κυρίων αποφάσεων, εκλογή και έλεγχο των αρχόντων. Εδώ βεβαίως 

o Aριστοτέλης  απευθύνεται στους δηµοκρατικούς,  αυτό δε που προτείνει και επιθυµεί είναι 

η εξασφάλιση της συµµετοχής των γνωρίµων στο βουλευόµενον της δηµοκρατίας189. Για την 

εξασφάλιση αυτής της συµµετοχής προτείνει  την εφαρµογή προστίµου (ζηµίας) σε αυτούς 

που δεν συµµετέχουν στα δικαστήρια και στην εκκλησία. αυτοί δε που απουσίαζαν από ό,τι 

φαίνεται ήταν οι πλούσιοι και οι ολιγαρχικοί, οι οποίοι δεν ήθελαν να αναµιγνύονται µε το 

πλήθος190. Αυτό συνεπώς που προσάπτει ο φιλόσοφος στην δηµοκρατία – ότι οι εύποροι  

                                                                                                                                                                                      
επιχειρηµατολογία της αθηναϊκής δηµοκρατίας (σ. 90).     
186  6, 1319α 22 κεξ. 
187  6, 1319α 38-40: ἐποµένως γὰρ δεῖ παρεκβαίνειν καὶ τὸ χεῖρον ἀεὶ πλῆθος χωρίζειν. Αντίθετες 
απόψεις µε το πνεύµα της κοινωνικής µίξεως εκφράζει επίσης ο Αριστοτέλης στην ανάλυσή του για τη φιλία  
στα Ηθικα Νικοµάχεια (8, 1155α 1 κεξ.  8, 1163β 1 κεξ.). 
188 4, 1298β 20 κεξ. 
189 4, 1298β 14: τῆ µάλιστ’ εἶναι δοκούσῃ δηµοκρατίᾳ νῦν (λέγω δὲ τοιαύτην ἐν ἧ κύριος ὁ δῆµος καὶ 
τῶν νόµων  ἐστὶν).  
190 Πλούταρχος Περικλής 9 και 11. Θεόφραστος, Χαρακτήρες 26,3. Οσον αφορά τις προτάσεις του Αριστοτέλη 
για την µίξη ευπόρων και απόρων αυτές εξετάζονται στα κεφάλαια «Η αριστοτελικη ‘πολιτεία’» και «Η των 
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συµµετέχουν ολιγώτερο στις αρχές191– δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της δηµοκρατίας αλλά 

των ιδίων των ευπόρων.   

  Προτείνει επίσης ο φιλόσοφος πιο δραστικά µέτρα: να εκλέγονται οι βουλευόµενοι ή 

να κληρώνονται σε ίσον  αριθµό από τα κοινωνικά µόρια της πόλεως  και να µην υπερβαίνουν 

κατά πολύ οι δηµοτικοί τους πολιτικούς, να µη δίνουν σε όλους µισθό παρά σε αυτούς που 

αντιστοιχούν στον αριθµο των γνωρίµων ή να αποκλείουν τους υπεράριθµους (4, 1298β 22-

26).  Παροµοίας εµπνεύσεως προτάσεις εκφράζει ο Αριστοτέλης στο βιβλίο 6, όπου προτείνει 

τη µίξη των γνωρίµων, των µέσων και του πλήθους αλλά χωρίς το πλήθος να υπερβαίνει 

υπερβολικώς τον αριθµό των άλλων δύο στρωµάτων192. Είναι εµφανές ότι πρόθεση του 

φιλοσόφου είναι ο περιορισµός της συµµετοχής του πλήθους στα συλλογικά όργανα, δηλαδή 

ο αποκλεισµός σηµαντικού αριθµού των κατωτέρων στρωµάτων από την πολιτική ζωή και 

ταυτοχρόνως η αναγκαστική δια προστίµου προσέλευση των γνωρίµων στις συνελεύσεις ώστε 

να υπάρχει ισόρροπη συµµετοχή. 

Σε άλλο σηµείο, εµπνεόµενος από τη µεταρρύθµιση του Κλεισθένη, όπως και ο ίδιος 

ρητώς οµολογεί, προτείνει την κατάργηση των πολλών ιδιωτικών λατρειών και ιερών και τη 

σύµπτυξή τους σε ολίγα και κοινά ιερά, στα οποία θα αναµιχθούν όλοι, θα 

αλληλοκαθορίζονται και θα διακόψουν τις προηγούµενες συνήθειες193. Το παράξενο είναι ότι 

ο Αριστοτέλης προτείνει το µέτρο αυτό για τη δηµοκρατία, στην οποία έχει γίνει ήδη αυτή η 

µίξη, αλλά όµως  δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτή είχε τροποποιήσει την κατάσταση αυτή 

ούτε και  στοιχειοθετεί άλλωστε την ανάγκη επαναλήψεως µιας τέτοιας µίξεως - ενώ η 

ανάγκη αυτή είναι πιο εµφανής στα αριστοκρατικά και ολιγαρχικά πολιτεύµατα. Είναι 

έκδηλο, συνεπώς, ότι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί στοιχεία από τη δηµοκρατική αντίληψη και 

πρακτική, την οποία όµως  περιορίζει και  ακρωτηριάζει αναλόγως των δικών του 

προτιµήσεων.   Συνεπώς ο Αριστοτέλης περιορίζει και τη θεωρία περί της κοινωνικής µίξεως 

την οποία εφαρµόζει η δηµοκρατία και στην οποία θα πρέπει να αναζητηθεί η πηγή και η 

προέλευση της αντιλήψεως.    
                                                                                                                                                                                      
µέσων πολιτεία» (Μέρος ΙΙΙ). 
191 5, 13092 α28-29: ἧττον κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας, ἐν µὲν δήµω τοῖς εὐπόροις. 
1926, 1319β 11-19. Απόηχο της θεωρίας της µίξεως  βρίσκουµε και στον Πλάτωνα ( 6,759 β), όπου προτείνει τη 
µίξη δήµου και µη δήµου µε σκοπό την φιλίαν ἀλλήλοις. Η µίξη αυτή αφορά ένα περιορισµένο τµήµα των 
αρχόντων – των ιερέων και νεωκόρων – και προτείνει την ανάδειξη ορισµένων δια αιρέσεως και άλλων δια 
κληρώσεως.   
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11. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

       ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΘΙΚΗΣ 

         Συµφωνία δηµοσίου και  ιδιωτικού   

   
Στη δηµοκρατία δεν υπήρχε σύγχυση µεταξύ «ιδιωτικού» και «δηµοσίου», µεταξύ 

ηθικής και πολιτικής, ή µεταξύ ηθικής και δικαίου. Η ηθική διακρίνεται από το δίκαιο, κατά 

το ότι αυτή είναι σύνολο κοινωνικών κανόνων συµπεριφοράς που απευθύνεται στη συνείδηση 

του ανθρώπου ως ατόµου και δεν συνεπάγεται άµεσο εξωτερικό καταναγκασµό, που είναι 

χαρακτηριστικό του δικαίου. Η ηθική θέτει τα ερωτήµατα «πώς πρέπει να ζω;», «τι πρέπει να 

πράξω;» και σε αυτά προσπαθεί να απαντήσει. Ενώ η πολιτική µε τη δηµοκρατική έννοια 

θέτει τα ερωτήµατα «ποιος πρέπει να είναι το κύριον της πόλεως;», «πώς πρέπει να 

κυβερνάται η πόλις;», «τι είναι δίκαιη κοινωνία;» και σε αυτά έδωσε τις απαντήσεις που 

είδαµε στα αντίστοιχα κεφάλαια194. Τα δύο πεδία είναι σαφώς διακεκριµένα στη δηµοκρατία, 

δεν συγχέονται, ούτε ταυτίζονται, και το άτοµο δεν είναι υποταγµένο ή εξαφανισµένο στην 

κοινότητα, την πόλιν, ούτε η ηθική του καθορίζεται από την πόλιν αποκλειστικώς195. Ο 

διαχωρισµός και η διάκριση δηµοσίου και ιδιωτικού χώρου φαίνεται και στην χωροταξική 

εικόνα της Αθήνας196.  Η ιδιωτική ζωή ήταν κατοχυρωµένη και ως προς την πόλιν και ως προς 

                                                                                                                                                                                      
193 6, 1319β 24-26: καὶ τὰ τῶν ἰδίων ἱερῶν συνακτέον εἰς ὀλίγα καὶ κοινά, καὶ πάντα σοφιστέον ὅπως 
ἂν ὅτι µάλιστα ἀναµειχθῶσι πάντες ἀλλήλοις, αἱ δὲ συνήθειαι διαζευχθῶσιν αἱ πρότερον. 
194Βλ. τα κεφάλαια  «Η δηµοκρατία», «Το κύριον της πόλεως» , «Η πολιτική» (Μέρος Ι) και «Το δίκαιο είναι το 
ίσον» (Μέρος ΙΙ). 
195 Ο A. Laks (1999), 66 έχει λάθος όταν, γενικεύοντας, αποφαίνεται ότι οι Έλληνες δεν διέκριναν σαφώς την 
ηθική από την πολιτική. Ο Jaeger (1968 A), 363 πίστευε ότι ήταν αδιανόητη άλλη ηθική εκτός από αυτήν της 
πόλεως. Ο C. Perelman (1979), 11 επίσης γράφει ότι σε πολλούς πολιτισµούς δεν πραγµατοποιήθηκε ποτέ  
εντελώς ο χωρισµός δικαίου, ηθικής και θρησκείας, χωρίς να διευκρινίζει σε ποιες πραγµατοποιήθηκε αυτός ο 
χωρισµός. Ο Μ. Καράσης (2001), 367 δηµιουργεί συγχύσεις όταν γράφει ότι στους Έλληνες η διάκριση δικαίου 
από την θρησκεία (όπως και από την φιλοσοφία, την ηθική, την πολιτική, αλλά και την ποίηση) δεν ήταν σαφής. 
O χωρισµός αυτός είχε πραγµατοποιηθεί στην αρχαία δηµοκρατία. Η συνύπαρξη δικαίου, ηθικής και θρησκείας 
υφίσταται σήµερα στις µουσουλµανικές χώρες, ενώ έχουµε µία ιδιαίτερη περίπτωση στην Ελλάδα, η οποία δεν 
έχει καταφέρει  ακόµη τον χωρισµό κράτους και εκκλησίας. 
196Βλ. Vidal-Naquet & Leveque (1989), 25-34,105-110. Βλ. επίσης την χωροταξία της ελληνικής αποικίας 
Μέγαρα Υβλαία στην Κάτω Ιταλία, στην οποία έχουµε και κατεδάφιση ιδιωτικών κτιρίων προκειµένου να γίνει 
επέκταση της ἀγορὰς (George Vallet, «Megara Hublea», Sur les societes precapitalistes, CERM, Paris). 
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τις σχέσεις µεταξύ των πολιτών. Η ελευθερία, όπως ανεφέρθη στα προηγούµενα, αφορούσε 

και το άτοµο, µε το νόηµα της εξασφάλισης της ατοµικής ελευθερίας197. Η ιεραρχία όµως των 

αξιών είναι σαφής και κατηγορηµατική, οι ανώτερες αρετές είναι οι πολιτικές, όχι µόνο διότι 

η πόλις είναι προγενέστερη του ατόµου, αφού αυτή υποδέχεται το άτοµο, αλλά κυρίως διότι 

το άτοµο είναι συγχρόνως και πρωτίστως  πολίτης. Το ανώτερο ἀγαθὸν είναι το πολιτικό 

αγαθό, το οποίο µπορεί να πραγµατοποιηθεί µόνο εντός της πόλεως (πολιτικός βίος). Η 

ιεραρχία αυτή των αξιών είναι εµφανής και στον Σόλωνα, ο οποίος αναφέρει στον Κροίσο ως 

παραδείγµατα ευτυχισµένων ανθρώπων πρώτα τον Τέλλο τον Αθηναίο (ὀλβιώτατος) ο 

οποίος πέθανε πολεµώντας για την πόλιν του. Μετά αναφέρει τον Κλέοβι και τον Βίτωνα, 

τους υιούς της ιέρειας του Άργους, οι οποίοι µετέφεραν την µητέρα τους στην εορτή των 

Αργείων µε την άµαξα, την οποία έσυραν οι ίδιοι, αφού τα βόδια αργούσαν να γυρίσουν από 

τον αγρό και έπρεπε η ιέρεια να είναι στην ώρα της. Τα δύο αδέλφια βρήκαν τον θάνατο την 

ώρα του ύπνου τους ως  ανταµοιβή για την πράξη τους, επειδή υπηρέτησαν την πόλιν 

(ἀνδρῶν ἀρίστων γενοµένων)198. Eίναι χαρακτηριστικό αυτό που διασώζεται για τον 

Αισχύλο, ότι προτίµησε να γράψει στον τάφο του απλώς και µόνο το ότι συµµετείχε στη µάχη 

του Μαραθώνα199. Ο ∆ηµόκριτος το εκφράζει ωραιότατα : «οι υποχρεώσεις προς την πόλιν 

πρέπει να θεωρούνται οι ανώτερες όλων, για να κυβερνηθεί αυτή καλώς»200.  

Ακόµα και µετά την κρίση και την εξαχρείωση που επέφερε ο µακροχρόνιος 

πελλοπονησιακός πόλεµος, η πρωτοκαθεδρία των πολιτικών αρετών συνεχίζει να ισχύει. Η 

προσωπική περιουσία προσφέρεται για τις δηµόσιες λειτουργίες και ανάγκες (τῶν κοινῶν 

ἐπιµελεῖσθαι  ) µέ αντάλλαγµα το τιµάσθαι  από την πόλιν, στο οποίο αναφέρονται συχνά 

                                                           
197Βλ. κεφάλαιο «Η ατοµική ελευθερία» (Μέρος ΙΙ).   
198 Ηρόδοτος 1,30-32.  
199 Παλατινή Ανθολογία Επιτύµβια επιγράµµατα (17.1): 39.b1  to 40.t  Αἰσχύλον Εὐφορίωνος Ἀθηναῖον τόδε 
κεῦθει µνῆµα καταφθίµενον πυροφόροιο Γέλας. ἀλκὴν δ’ εὐδόκιµον Μαραθώνιον ἄλσος ἄν εἶποι, καὶ 
βαρυχαιτήεις Μῆδος ἐπιστάµενος. Ο Αρχίλοχος επίσης εκαυχάτο πρώτα ότι συµµετείχε στους πολιτικούς 
αγώνες και µετά ότι ήταν ποιητής (Ελεγεία 8. Diehl I 211). 
200 DK B252: τὰ κατὰ τὴν πόλιν χρεὼν τῶν λοιπῶν µέγιστα ἡγεῖσθαι, ὅκως ἄξεται εὖ, µήτε 
φιλονικέοντα παρὰ τὸ ἐπιεικὲς µήτε ἰσχὺν ἐαυτῶ περιτιθέµενον παρὰ τὸ χρηστόν τοῦ ξυνοῦ. πόλις 
γὰρ εὖ ἀγοµένη µεγίστη ὄρθωσις ἐστὶ, καὶ ἐν τούτῳ πάντα ἔνι, καὶ τούτου σωζοµένου πάντα σώζεται 
καὶ τούτου διαφθειροµένου τὰ πάντα διαφθείρεται.  Επίσης Β157: τὴν τε πολιτικὴν τέχνην µεγίστην 
οὖσαν ἐκδιδάσκεσθαι καὶ τοὺς πόνους διώκειν, ἀφ’ ὧν τά µεγάλα καὶ λαµπρὰ γίνονται τοῖς 
ἀνθρώποις. Πρβλ. Σοφοκλής Αντιγόνη 189-190. Θουκυδίδης 2,60. Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα 3,7.9: καὶ µὴ 
ἀµέλει τῶν τῆς πόλεως...τούτων γὰρ καλῶς ἐχόντων...καὶ οἱ σοὶ φίλοι καὶ αὐτὸς σύ οὐκ ἐλάχιστα 
ὠφελήση.  
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οι ρήτορες201. Ο Λυσίας επισηµαίνει  τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου πολίτη ο οποίος διέθεσε 

την περιουσία του για τις ανάγκες της πόλεως202. Eκεί όµως όπου φαίνεται σαφώς η 

προτεραιότητα της πολιτικής έναντι της ηθικής είναι ο νόµος του ∆ηµοφάντου (410 π.Χ.), 

στον οποίο ορίζεται ότι αυτός που φόνευσε τον επιχειρήσαντα κατάλυση του δηµοκρατικού 

πολιτεύµατος αφ’ ενός µεν θα ανταµοίβεται από την πόλιν, αλλά επί πλέον θα απαλλάσσεται 

από το άγος του φόνου (ὅσιος ἔστω καὶ εὐαγὴς)203. Η πολιτική καταργεί την παράδοση, το 

έθιµο και την θρησκευτική ηθική.    

Το ίδιο ισχύει και για τις σχέσεις πολιτικής και οικονοµίας, όπου έχουµε υποταγή της 

οικονοµίας στην πολιτική, στον κυρίαρχο δήµο, δηλαδή   η πολιτική ως κυρίαρχη σηµασία 

και πρακτική διευθύνει την οικονοµία. Ο θεσµίζων δήµος δεν εκφράζει τα συµφέροντα των 

οικονοµικώς ανώτερων τάξεων και στρωµάτων αλλά τα συµφέροντα της κοινωνίας ως 

σύνολο, το κοινῆ συµφέρον204. Ίσως είναι η µοναδική περίπτωση σχετικής αυτονόµησης της 

πολιτικής από την οικονοµία, πράγµα που δεν ισχύει  στις ολιγαρχίες και τις µοναρχίες της 

αρχαίας εποχής205. Το ίδιο θα µπορούσε να πει κανείς και για τις σχέσεις της πολιτικής µε τη 

στρατηγική. Πράγµατι, αν και η πολιτική στη δηµοκρατία συνδεόταν µε το πιο σπουδαίο 

αξίωµα, και οι πολιτευόµενοι, κυρίως τα ανώτερα κοινωνικο-οικονοµικώς στρώµατα, αυτό 

κυρίως επεδίωκαν, εν τούτοις οι στρατηγοί ουδέποτε επιβλήθηκαν στην πολιτική και ήταν 

πάντοτε υπό τον έλεγχο του δήµου. Σηµειωτέον ότι η Αθήνα στο µεγαλύτερο µέρος της 

ιστορικής διαδροµής της έζησε πολλούς και διαρκείς πολέµους, ενώ οι ειρηνικές περίοδοι 

                                                           
201 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 13. Αισχίνης Κατά Κτησιφώντος 19: τὰς πατρώας οὐσίας εἰς τὴν πρὸς ὑµᾶς 
ἀνήλωσε φιλοτιµίαν.   
202 Λυσίας Υπέρ Αριστοφάνους χρηµάτων 19 : ἐκείνῳ µὲν γὰρ ἦν τὰ ἑαυτοῦ ἐπιµελεῖσθαι, καὶ εἰ τί ἦν  
αὐτῶ ἀργύριον, ἀνήλωσεν ἐπιθυµῶν τιµᾶσθαι. Πρβλ. Λυσίας  Περί δηµοσίων αδικηµάτων 1. Βλ. Γιούνη 
(1998), 83.    
203 Ανδοκίδης Περί των µυστηρίων 95-98. Ο νόµος αυτός υπήρχε σε µαρµάρινη στήλη έµπροσθεν του 
βουλευτηρίου όπως δηλώνεται στο ίδιο κείµενο (όπ. π. 95). 
204 Βλ. κεφάλαιο «Ισονοµία και Ευνοµία» (Μέρος ΙΙ) και «Κατάταξη των πολιτειών» (Μέρος ΙΙΙ). 
205Η σύγκριση και µε τα σηµερινά κοινοβουλευτικά πολιτεύµατα της Ευρώπης και της Αµερικής µε τα 
παζαρέµατα και τις συµφωνίες συµφερόντων, τις οµάδες πίεσης και τα lobbies, φανερώνει την  επικράτηση της 
οικονοµίας και της αγοράς-marketing, και την υποταγή της πολιτικής σε αυτές και στα τεράστια οικονοµικά 
συµφέροντα. Οι κυβερνήσεις, τα κοινοβούλια και τα κόµµατα είναι υποχείρια των νόµων της εγχώριας και 
παγκόσµιας αγοράς, των πολυεθνικών γιγαντιαίων εταιρειών, και των διαπλεκοµένων συµφερόντων µε  αιχµή 
του δόρατος τα ισχυρότατα, παγκόσµιας εµβέλειας και ισχύος, mass media. Η αντιπροσώπευση επιτρέπει την 
εξάρτηση και την υποταγή της πολιτικής στην οικονοµία και στην οικονοµική ολιγαρχία. Η αλήθεια αυτή 
διαπιστώνεται ακόµη και από διανοούµενους που υπήρξαν στυλοβάτες και στελέχη του αντιπροσωπευτικού 
συστήµατος. Όπως προσφάτως ο Γκορ Βιντάλ, πρώην σύµβουλος του Τζων Κένεντι, ο οποίος δηλώνει ότι τα 
mass media ανήκουν στους ίδιους ανθρώπους που κατασκευάζουν τα όπλα, που ελέγχουν όλες τις πηγές 
ενεργείας και που πληρώνουν τους πολιτικούς (Βήµαgazino 10-08-03, σ.20)  
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ήταν σπάνια εξαίρεση, µε συνέπεια ο στρατιωτικός τοµέας να έχει κεφαλαιώδη σηµασία για 

την ύπαρξη της πόλεως. η προτεραιότητα όµως της πολιτικής δεν καταστρατηγήθηκε και η 

στρατηγία δεν υπεκατέστησε ούτε κατήργησε την πολιτική.  

Η προτεραιότητα της πολιτικής δεν σηµαίνει ότι η δηµοκρατική πόλις δεν θέτει 

ηθικούς σκοπούς ή δεν ενδιαφέρεται για την ηθική αγωγή των ατόµων που την αποτελούν – 

δεδοµένου  ότι αυτά τα ίδια τα άτοµα νοµοθετούν, δικάζουν, αποφασίζουν, κυβερνούν, 

δηλαδή συγκροτούν ουσιαστικά την πόλιν. Ενδιαφέρεται για την ηθική αγωγή των πολιτών 

της, τη σύµφωνη µε τις αρχές της, διότι  µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία 

της και οπωσδήποτε για τη διατήρησή της. Προτείνει στα άτοµα µε την σύνολη οργάνωσή της 

και λειτουργία της ιδεώδη, αξίες, σκοπούς, σηµασίες, που την  χαρακτηρίζουν. Τα  άτοµα 

διερωτώνται πάντα τι πρέπει να κάνουν, αν η πράξη τους και η συµπεριφορά τους ήταν 

σωστή, δίκαιη ή συµφέρουσα. Ο τρόπος που τίθεται το ερώτηµα και ο τρόπος απαντήσεως 

εξαρτάται από την συγκεκριµένη κοινωνία, την ιστορική περίοδο και τις συγκεκριµένες 

συνθήκες, δηλαδή εξαρτάται από το κοινωνικο-ιστορικό και πολιτισµικό περιβάλλον και υπ’ 

αυτήν την έννοια το ατοµικό, η ηθική, συνδέεται µε την πολιτεία και την πολιτική. Η ηθική 

πράξη επιτελείται πάντοτε σε δεδοµένο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο. Το ερώτηµα: τι πρέπει 

να κάνω; όταν αφορά τους άλλους, οι οποίοι  είναι κοινωνικά όντα και όχι απόλυτες ατοµικές 

υπάρξεις, συναντάει τους θεσµούς και τις αξίες της κοινωνίας.   

 Στη δηµοκρατία υπάρχει το ενδιαφέρον της πόλεως για τις αρετές των πολιτών όπως 

η ἀνδρεία, ἡ σωφροσύνη, ἡ φιλία, τὸ δίκαιον, ἡ φρόνησις κ.ά., αρετές ἐκ τῶν ὧν οὐκ 

ἄνευ, αφού χωρίς αυτές δεν νοείται η ύπαρξη, η συνοχή, η οµόνοια, η οµαλή λειτουργία, η 

διατήρηση της πόλεως, η αποτελεσµατικότητα στους διαφόρους τοµείς, εν ολίγοις αυτό που 

κάνει την δηµοκρατική πόλιν να είναι αυτό που είναι. Αυτές οι αρετές αποτελούν µέριµνα και 

φροντίδα της πόλεως και των ατόµων, και αποκτώνται δια της διαρκούς ενασχολήσεως µε τα 

δηµόσια πράγµατα. Η δηµοκρατική επιχειρηµατολογία υποστηρίζει τις ηθικές επιπτώσεις που 

έχουν οι θεσµοί και οι νόµοι και η όλη λειτουργία της πόλεως, που αποβλέπουν στα καλά και 

τα δίκαια, όπως φαίνεται λ.χ. στον Ανώνυµο Ιαµβλίχου (παράγραφος 6), στον Γοργία,206 στον 

ψευδο- ∆ηµοσθένη207, στον Πρωταγόρα208 κ.ά. Ο Πρωταγόρας ενδιαφέρεται για τις βασικές 

                                                           
206 DK Β 6 όπου εκθειάζει τις αρετές των Αθηναίων. 
207 Ψευδο-∆ηµοσθένης Κατ’ Αριστογείτονος Α, 16: οἱ δὲ νόµοι τὸ δίκαιον καὶ τὸ καλὸν καὶ τὸ συµφέρον 
βούλονται καὶ τοῦτο ζητοῦσι. 
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απαραίτητες συνθήκες υπάρξεως της πόλεως,  όπως η αἰδὼς και η δίκη. Κατ’αυτόν η πόλις 

ενδιαφέρεται επίσης να  πραγµατοποιήσει, ή µάλλον να διευρύνει και να εµπεδώσει την αρετή 

και τη δικαιοσύνη, και αυτό φαίνεται και στον µετέπειτα λόγο του στον οποίο εκτίθενται ως 

σκοποί της αγωγής  το δίκαιoν τό ἀγαθὸν καὶ τὸ καλόν. Οι τραγωδίες, οι λόγοι των 

ρητόρων, τα φιλοσοφικά έργα, οι συζητήσεις στην αγορά είναι γεµάτα απο υψηλό ήθος, απο 

υψιτενή φρονήµατα, απο ευγενή διανοήµατα και  στέρεα έλλογα επιχειρήµατα.   

Ο καλός καγαθός δεν είναι στόχος µόνο της ολιγαρχίας και της αριστοκρατίας, όπως 

αφήνουν να εννοηθεί ο Σωκράτης, ο Πλάτων και ο Αριστοτέλης, αλλά και της δηµοκρατίας. 

Η διαφορά είναι ότι ο καλός καγαθός στην τελευταία είναι επιδίωξη και στόχος εφικτός για το 

σύνολο των πολιτών, και είναι ο πολίτης του µετέχειν κρίσεως καὶ ἀρχῆς, ὁ ἱκανὸς τοῦ 

ἄρχειν καὶ τοῦ ἄρχεσθαι, αλλά και ο ικανός και ρέκτης του κάλλους, της γνώσεως  και της 

µέριµνας για το κοινό καλό209. Ενώ στην αριστοκρατία και την ολιγαρχία ο καλός καγαθός 

είναι δεδοµένος εκ των προτέρων (φύσει θα έλεγε κανείς µπαίνοντας στον πειρασµό να 

χρησιµοποιήσει την αριστοτελική ορολογία) και περιορισµένος στα µέλη µιας συγκεκριµένης 

τάξεως που στηρίζεται στον πλούτο, την ευγενή καταγωγή, την ιδιωτική εκπαίδευση και την 

αγαθή τύχη.  

 Από την άλλη πλευρά η πόλις µε τους θεσµούς της διαφυλάσσει την ηθική των 

πολιτών, όπως συµβαίνει λ.χ. στα δικαστήρια στα οποία λόγω του µεγάλου αριθµού των 

δικαστών και λόγω του τρόπου ορισµού τους δια της κληρώσεως είναι δύσκολη η εξαγορά, η 

συνδιαλλαγή και η διαφθορά. Αυτά είναι εύκολα σε µικρό αριθµό δικαστών όπως συνέβαινε 

στα ολιγαρχικά και στα σηµερινά δικαστήρια210. Αυτή η ιδέα για προστασία από τη διαφθορά 

κυριαρχεί αν κρίνουµε και από το γεγονός ότι οι αρχές στη δηµοκρατία είναι σώµατα 

συλλογικά – αποτελούνται τουλάχιστον από δέκα µέλη. Εποµένως η πολιτική και ο νόµος στη 

δηµοκρατία (και στους σοφιστές) έχουν την  ηθική τους διάσταση, αλλά  η ηθική δεν 

υποκαθιστά την πολιτική. Μία  διάσταση της ηθικής των Αθηναίων που επισηµαίνει ο Finley 

                                                                                                                                                                                      
208 οἵα ἑκάστη πόλει δίκαια καὶ καλὰ δοκῇ, ταῦτα καὶ εἶναι αὐτῆ, ἕως ἂν αὐτὴ νοµίζῃ  (Πλάτων 
Θεαίτητος 167γ). Πρβλ. Πλάτων Πρωταγόρας  325δ-326 ε. 
209 Βλ. κεφάλαιο «Η παιδεία» (Μέρος Ι). 
210 Ενδεικτικά αναφέρουµε το παράδειγµα της Ρώµης στην οποία η διαφθορά των δικαστών ήταν συνηθισµένο 
φαινόµενο. Ο Κικέρων  στην επιστολή του στον φίλο του Αττικό (Ad Atticum 1,2.1) το 65 π.Χ. γράφει: «Αυτό 
τον καιρό  έχω υποβάλλει πρόταση να υπερασπισθώ τον συνυποψήφιό µου Κατιλίνα (για το αξίωµα του 
υπάτου). Έχουµε τους δικαστές που θέλουµε, και πολύ καλή συνεργασία µε τον κατήγορο. Εάν αθωωθεί, ελπίζω 
ότι θα έχει πιο πολλή διάθεση να συνεργασθεί στην προεκλογική εκστρατεία».  
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είναι ένα ευρύτατα διαδεδοµένο αίσθηµα πολιτειακής υπευθυνότητας, την οποία οι ιστορικοί 

ενοχληµένοι αποφεύγουν να αναφέρουν211. Η εξήγηση για αυτήν την απουσία αναφοράς (και 

πρόκειται για µερική µόνο εξήγηση), είναι ότι το αίσθηµα πολιτικής υπευθυνότητας είναι  

υποκειµενική κατηγορία και η παρουσία της είναι δύσκολο να δειχθεί.    

 

Η προτεραιότητα της πολιτικής έναντι της ηθικής, όπως εννοείται στην δηµοκρατία, 

δεν έχει καµία σχέση µε αυτό που ονοµάσθηκε κατά τους Νέους Χρόνους «πολιτική τέχνη», 

«πολιτικό ταλέντο» ή «πολιτική αποτελεσµατικότητα», δηλαδή µε τη µακιαβελική virtu πού 

αναφέρεται «στην κατάκτηση και τη διατήρηση της εξουσίας» παντοίω τρόπω212. Χωρίς το 

δηµοκρατικό υπόβαθρο, δηλαδή την εκκλησία, τη βουλή, τον έλεγχο, τὰ εὔθυνα, την 

κλήρωσιν,  κ.λπ. το πολιτικό ταλέντο απολήγει σε µια καθαρή τεχνική, σε έναν εργαλειακό 

ορθολογισµό µε τους δικούς του σκοπούς και µέσα, ανεξαρτητοποιηµένους από τον δήµο και 

την κοινωνία. 

Όσον αφορά την ηθική της πολιτικής εξουσίας και της πολιτικής γενικώτερα τα 

πράγµατα είναι διαφορετικά. Η κατάκτηση και η διατήρηση της εξουσίας ανέκαθεν απαιτούσε 

πάσης φύσεως µέσα και µεταξύ αυτών και αθέµιτα, ανέντιµα ή ανήθικα. Και στη δηµοκρατία 

τα µέσα αυτά ήταν αναπόφευκτα από ό,τι φαίνεται από την πολιτική ιστορία της (δίκες, 

εξορίες, οστρακισµός του ασήµαντου Υπέρβολου µε την συµπαιγνία των δύο άλλων 

υποψηφίων Αλκιβιάδη και Νικία, αποκοπή των Ερµών, ενοχοποίηση και  ανάκληση του 

Αλκιβιάδη κ.λπ). Η ιστορία δεν έχει να επιδείξει άµεµπτη διεκδίκηση και άσκηση της 

εξουσίας , βασισµένη σε ηθικές αρχές και αξίες. Το χαρακτηριστικό όµως της δηµοκρατίας 

είναι η µέγιστη διαφάνεια που επιτυγχάνεται λόγω του διαρκούς ελέγχου και κατά συνέπεια η 

δυνατότητα επανoρθώσεως πράγµα που δεν είναι δυνατόν στα άλλα πολιτεύµατα.   Η 

αρχαιοελληνική δηµοκρατική θεώρηση του κόσµου δεν είναι ηθικίστικη, µεταφυσική και 

θεολογική αλλά πολιτική213. 

                                                           
211  Finley (1996),  191. Βλ. και κεφάλαιο «Ο δηµόσιος χώρος» (Μέρος Ι). 
212 Ο Ηγεµόνας, κεφ. ΙΙΙ. Ο Ιταλός στοχαστής επιτρέπει στον ηγεµόνα να χρησιµοποιεί όλα τα µέσα για τη 
σωτηρία της εξουσίας και της πατρίδος. 
213 H ελληνική ηθική αντίληψη φαίνεται ευκρινέστατα στη µυθολογία και στην ποίηση. Ο οµηρικός κόσµος δεν 
χαρακτηρίζεται από κάποια ηθικίστικη συµπεριφορά και µεταφυσική. Οι θεοί των αρχαίων Ελλήνων δεν είναι 
φορείς ηθικών αντικειµενικών κανονιστικών αξιών, δεν έχουν κάποιες ανώτερες ηθικές αρχές και πρότυπα 
συµπεριφορών και πράξεων, αλλά είναι φορείς των ιδίων αξιών που έχουν και οι άνθρωποι. Οι θεοί 
δηµιουργούνται από τους ανθρώπους κατ’ εικόνα και οµοιωσίν τους, και  χρησιµοποιούν πλάγια και αθέµιτα 
µέσα για να επιτύχουν τους σκοπούς τους, όπως τον δόλο, την απάτη, το ψεύδος. O πατήρ των θεών, ο Ζευς 
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 Ανέκαθεν οι κοινωνίες ακόµη και οι σηµερινές  προσπάθησαν και προσπαθούν να  

εξαλείψουν την ανηθικότητα και τη φαυλότητα αλλά δυστυχώς αυτές υπάρχουν και 

βασιλεύουν, ίσως διότι είναι ίδιον στην ἀνθρωπεία φύσιν, όπως θα έλεγε και ο  αθηναίος 

ιστορικός. Η µόνη απάντηση και πρακτική είναι αυτή που διεκήρυξε ο ∆ηµοσθένης: «από όλα 

τα πολιτεύµατα, εκείνο που είναι το πιό απρόσφορο στους φαύλους είναι εκείνο στο οποίο 

επιτρέπεται στον καθένα να καταγγέλλει τα αίσχη τους, κι αυτό είναι η δηµοκρατία»214. 

∆ηλαδή η απάντηση στα ενδεχόµενα πολιτικά προβλήµατα είναι πολιτική, η δηµοκρατική 

πολιτική του ελέγχου, του λόγον διδόναι καὶ λαβεὶν και όχι οι γενικόλογες ηθικές 

διακηρύξεις.    

    

Η κριτική 
     

                Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι ολιγαρχικοί θέλοντας να µειώσουν την δηµοκρατία 

οµιλούν περί ηθικής κρίσεως και προτείνουν µέτρα για την ηθική αναµόρφωση µε την 

προβολή της αρετής (ἐγκράτεια, σωφροσύνη, σοφία, φρόνησις), πράγµα που κάνει και ο 

Ισοκράτης215. Το ίδιο βλέπουµε και στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη – ότι δήθεν η 

δηµοκρατία δεν ενδιαφέρεται για την ηθική διαπαιδαγώγηση των πολιτών – χωρίς όµως να 

υποστηρίζουν την κριτική τους µε επιχειρήµατα. Η κριτική αυτή αποβλέπει στο να µειώσει 

ηθικώς τη δηµοκρατία και τον δήµο, και κατά συνέπεια να προβάλει την ηθικη ανωτερότητα 

των ολίγων κατ’αρετήν ανδρών και συνεπώς την αναγκαιότητά τους για την διακυβέρνηση 

της πολιτείας.   

Όµως ενώ οι δύο µεγάλοι φιλόσοφοι ασκούν κριτική στη δηµοκρατία ότι δήθεν δεν 

πράττει ηθικώς και δεν καθιστά τους πολίτες αγαθούς, εν τούτοις θεωρούν τη Λακεδαίµονα 

ως την κατ’εξοχήν ευνοµούµενη πολιτεία και ούτε µία φορά δεν αναφέρονται στην 

                                                                                                                                                                                      
συνευρίσκεται ασυστόλως µε όποιο θνητό ή αθάνατο θηλυκό κινήσει το πάθος και τον πόθο του, 
χρησιµοποιώντας κάθε µέσο για να τα ικανοποιήσει, κηρύσσοντας τον ελεύθερο έρωτα, τον πανσεξουαλισµό και 
την νοµιµοποίηση της απάτης και της µοιχείας (Detienne-Sissa [1989]). Οι θεοί αφ’ ης στιγµής δεν έχουν 
δηµιουργήσει τον κόσµο και τον άνθρωπο δεν είναι και  ηθικώς υπεύθυνοι γι αυτόν. Η ελληνική θρησκεία δεν 
έχει µεταφυσικά δόγµατα, µετά θάνατον ζωή, αθανασία της ψυχής, συνταγές για τη σωτηρία του ανθρώπου και 
της πολιτείας, ιερατεία, αντιπροσώπους του θεού επί της γης, και κατά συνέπεια δεν έχει απόλυτες αλήθειες και 
«αλάνθαστες» ερµηνείες, ορθοδοξίες, υποκρισίες, πουριτανισµούς, αιρετικούς, διώξεις και αποκλεισµούς.  
214 ∆ηµοσθένης Κατ’ Ανδροτίωνος 31. 
215 Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 20, 37. Την άποψη αυτή υιοθετούν και σύγχρονοι µελετητές όπως η Romilly 
(1992β), 216, 225. 
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«ανηθικότητά» της, η οποία εµφανίσθηκε τουλάχιστον δύο φορές πανελληνίως. Η πρώτη 

φορά ήταν κατά την διάρκεια του πελοποννησιακού πολέµου (412 π.Χ) όταν συνεργάσθηκαν 

µε τους πατροπαράδοτους εχθρούς των Ελλήνων, τους Πέρσες, και έλαβαν και χρηµατική 

βοήθεια για να νικήσουν τους Αθηναίους, µε αντάλλαγµα να παραδώσουν στους Πέρσες τις 

πόλεις της Ιωνίας216. Σηµειωτέον ότι η Λακεδαίµων είχε ως σύνθηµά της να απελευθερώσει 

τους υποτελείς των Αθηναίων. Την δεύτερη φορά ήταν κατά τον δεκαετή λεγόµενο βοιωτικό 

ή κορινθιακό πόλεµο (395-386) όταν πάλι µε την βοήθεια των Περσών κατόρθωσαν να 

επικρατήσουν και να επιβάλουν την µειωτική για τους Έλληνες ειρήνη, γνωστή και ως 

Ανταλκείδιο ειρήνη (387 π.Χ), η οποία επέβαλε τους όρους του Μεγάλου Βασιλέως, του 

παρέδιδε τις πόλεις της Ιωνίας και την Κύπρο και τον καθιστούσε ρυθµιστή των ελληνικών 

πραγµάτων µε τοποτηρητές τους Λακεδαιµονίους217.  Ουδείς επίσης αναφέρεται ούτε 

καταγγέλλει την φιλοµακεδονική µερίδα εντός της αθηναϊκής κοινωνίας (τους φιλιππίζοντες), 

η οποία τις τελευταίες κρίσιµες για την πόλιν δεκαετίες – πριν και µετά τη µάχη της 

Χαιρώνειας – αποδυνάµωσε την δηµοκρατία ηθικώς και  πολιτικώς, συνεργαζόµενη µε τον 

εχθρό και προωθώντας την επιρροή του και την ιδεολογία του, συντελώντας έτσι στην ήττα  

και στο τέλος της αυτονοµίας των ελληνικών πόλεων.  

Η ηθικίστικη και µεταφυσική αντίληψη εισάγεται από τον Σωκράτη, και κυρίως από 

τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, ως απάντηση αφ’ενός µεν στην πραγµατιστική αντίληψη 

των Σοφιστών, και αφ’ετέρου στην πρακτική της δηµοκρατικής πολιτικής. Oι αντιλήψεις των 

τριών φιλοσόφων συγχέουν την ηθικη µε την πολιτική, θα λέγαµε ότι προκρίνουν την ηθική 

και την αρετή εις βάρος της πολιτικής και της δηµοκρατίας, όπως θα δούµε ευθύς αµέσως 

προκειµένου για τον Αριστοτέλη218. 

Κατ’ αρχήν ο Αριστοτέλης αναγνωρίζει την προτεραιότητα της πολιτικης έναντι της 

ηθικής, αποκαλεί την πολιτική  κυριωτάτη καὶ µάλιστα ἀρχιτεκτονικὴ ἐπιστήµη ἢ 

δύναµιν219.  Στη δικαιοδοσία  της πολιτικής ανήκουν η ηθική, η στρατηγική, η οικονοµική 

                                                           
216 Starr (1991), 80. 
217 Τις αρνητικές επιπτώσεις της συνθήκης για τον ελληνικό κόσµο καταγγέλλει ο ∆ηµοσθένης το 351 π.Χ στον 
λόγο του  Υπέρ της Ροδίων ελευθερίας 29. 
218 Ο Villey (1968), 26 προσάπτει στον Πλάτωνα ότι η σύγχυση δικαίου και ηθικής τον οδηγεί σε µια 
ολοκληρωτική αντίληψη (“le totalitarisme résultant de cette confusion entre droit et morale”) . Για τη σύγχυση 
ηθικής και πολιτικής στον Πλάτωνα βλ.  επίσης Laks (1999), 66 κεξ. 
219 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1094α26. και  1,1094β6-10. Η άποψη αυτή υπάρχει εµµέσως και στα Πολιτικά  (1,1252 
α1κε.).   
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και η ρητορική220. Εν τούτοις όταν θέτει στην πόλιν ηθικούς σκοπούς,  αυτό άραγε δεν 

σηµαίνει ότι εξαρτά την πολιτική από αυτούς τους σκοπούς; Με άλλα λόγια δεν συγχέει την 

πολιτική µε την ηθική; Η απάντηση είναι καταφατική,  όπως φαίνεται σε διάφορα χωρία που 

εξετάσαµε σε άλλα µέρη της παρούσας εργασίας221. Ας δούµε ακόµη και µερικά άλλα, όπως 

λ.χ. αυτό που διακρίνει την ἀγαθὴ πολιτεία από τη φαύλη πολιτεία από το ότι η πρώτη 

καθιστά τους πολίτες ἀγαθοὺς (σώφρονες, δικαίους, ἀνδρείους)  εν αντιθέσει προς τη 

δεύτερη η οποία δεν το επιτυγχάνει222. Το ίδιο συµπεραίνουµε από αυτά που αναφέρει για τα 

συσσίτια και τα γένη στους Λακεδαιµονίους και τους Κρήτες: «σχεδόν και οι άλλοι θεσµοί 

πρέπει να δεχθούµε ότι έχουν πολλές φορές ή µάλλον άπειρες φορές επινοηθεί στη διάρκεια 

του χρόνου. Γιατί η χρεία είναι φυσικό να διδάσκει ποια είναι τα αναγκαία, και όταν αυτά 

υπάρξουν είναι εύλογο να αναπτυχθούν και τα στοιχεία που συντελούν στην εὐσχηµοσύνη 

και την περιουσία. Ώστε και για τις πολιτείες νοµίζουµε ότι γίνονται µε τον ίδιο τρόπο»223. Το 

γεγονός ότι η ανάπτυξη των πολιτικών θεσµών προκύπτει όχι µόνο από την χρείαν αλλά και 

από ηθικά συναισθήµατα (εὐσχηµοσύνη=κοσµιότητα), δηλώνει την προτεραιότητα της 

ηθικής εν σχέσει προς την πολιτική. Επίσης στην  ιστορική παρέκβαση (3,1286 β8-22) 

χρησιµοποιεί και την αρετή για την ερµηνεία της εξελίξεως των πολιτειών224.  

Ο Αριστοτέλης προτείνει µία τελεολογική εξήγηση της πόλεως βασισµένη στην ηθική, 

θέτει στην πόλιν ηθικούς σκοπούς (ευδαιµονία, αρετή, να καθιστά τους ανθρώπους αγαθούς). 

                                                           
220 Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094α 26-β 5 και 10, 1179α 33-1181 β25.   
221Λ.χ. 3, 1280β 30-35. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094β 14 κεξ: τὰ δὲ καλὰ καὶ δίκαια περὶ ὧν ἡ 
πολιτικὴ σκοπεῖται. Βλ. τα κεφάλαια «Η πολιτική» (Μέρος Ι),  «Το δίκαιο είναι το ίσον», «Νόµος-φύσις» 
(Μέρος ΙΙ) και «Η ευδαιµονία» (Μέρος ΙΙΙ).  Ειδικώς στα τελευταία κεφάλαια (6-9) των Ηθικών Νικοµαχείων 
βλέπουµε καθαρά  τη µετάβαση από την ηθική στο πολιτικό δια µέσου των νόµων. 
222 Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1103β3-6: οἱ γὰρ νοµοθέται τοὺς πολίτας ἐθίζοντες ποιοῦσιν ἀγαθούς, καὶ τὸ 
µὲν βούληµα παντὸς νοµοθέτου τούτ’ ἐστίν, ὅσοι δὲ µὴ εὖ αὐτὸ ποιοῦσι ἁµαρτάνουσιν, καὶ διαφέρει 
τούτῳ πολιτεία πολιτείας ἀγαθὴ φαύλης. Επίσης Πολιτικά 8,1337 α18-19: ἀεὶ δὲ τὸ βέλτιον ἦθος αἴτιον 
πολιτείας. Η άποψη του Αριστοτέλη επανελήφθη από τον Burke, αλλά όπως επισηµαίνει η Μαζαράκη ([1984], 
201) ο Th. H. Green (Lectures on principles of political obligation, London-New York, 1895) έδειξε  ότι είναι 
αδύνατο ένα κράτος να επιβάλλει την ηθικότητα µε τον νόµο, άποψη η οποία διατυπώθηκε για πρώτη φορά  από 
τον Spinoza. 
223 7,1329 β25-31: σχεδὸν µὲν οὖν καὶ τὰ ἄλλα δεῖ νοµίζειν εὑρῆσθαι πολλάκις ἐν τῷ πολλῷ χρόνῳ, 
µάλλον δ’ ἀπειράκις. τὰ µὲν γὰρ ἀναγκαῖα τὴν χρείαν διδάσκειν εἰκὸς αὐτήν, τὰ δ’ εἰς εὐσχηµοσύνην 
καὶ περιουσίαν ὑπαρχόντων ἤδη τούτων εὔλογον λαµβάνειν αὔξησιν. ὥστε καὶ τὰ περὶ τὰς πολιτείας 
οἴεσθαι δεῖ τὸν αὐτὸν ἔχειν  τρόπον. Οι περισσότεροι µεταφραστές αποδίδουν την εὐσχηµοσύνη µε 
ornement, embelissement, agrement de la vie.   Πρβλ. 2,1268 β39-1269 α8 όπου πάλι αναφέρεται σε ιστορική 
εξέλιξη εθίµων συνηθειών και δέχεται ότι: ζητοῦσι δ’ ὅλως οὐ τὸ πάτριον ἀλλὰ τἀγαθὸν πάντες.   
224 Αναλυτικότερα για την ιστορική παρέµβαση βλ. κεφάλαιο «Η δηµοκρατία» (Μέρος Ι). 
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Εν αντιθέσει  προς τον Πρωταγόρα, ο οποίος λαµβάνει υπόψιν του και τις αρχικές συνθήκες 

δηµιουργίας και ύπαρξης της πόλεως, ο Σταγειρίτης ενδιαφέρεται  για το ηθικό τέλος της 

πόλεως παραβλέποντας έτσι το σηµαντικό γεγονός ότι άνευ κάποιας στοιχειώδους πολιτικής 

συνειδήσεως και αισθήµατος δικαιοσύνης δεν είναι δυνατή η δηµιουργία και η ύπαρξη της 

πόλεως. Το παραβλέπει διότι θεωρεί ότι ένα µεγάλο µέρος της πόλεως, τα κατώτερα 

στρώµατα, στερούνται αρετής. Η προτεραιότητα της ηθικής φαίνεται επίσης στην εξύµνηση 

εκ µέρους του φιλοσόφου της µεσαίας τάξεως, που συγκροτεί και στηρίζει τη µέση πολιτεία.   

η τάξη αυτή έχει κυρίως ηθικές αρετές που δεν έχουν οι πολύ πλούσιοι ούτε οι πολύ άποροι, 

πράγµα που την καθιστά ικανή να πολιτεύεται καλώς225.  Από την άλλη η υποτίµηση της 

πολιτικής φαίνεται στο ότι δίνει περισσότερη σηµασία στην ευδαιµονία του θεωρητικού βίου 

και χαρακτηριστικά στο χωρίο: « είναι άτοπο να θεωρήσει κανείς την πολιτική ή τη φρόνηση 

ως τα πιο σπουδαία, αφού ο άνθρωπος δεν είναι το άριστο ον στον κόσµο»226.  

Η ηθική αποτελεί και το οντολογικό θεµέλιο της αριστοτελικής πολιτικής. Αυτό  

συνάγεται από την αριστοτελική πραγµάτευση της έννοιας του αγαθού227. Πράγµατι, κατ’ 

αρχάς το ἀγαθὸν είναι σκοπός της πρακτικής πολιτικής. εν συνεχεία το αγαθόν ἰσαχῶς 

λέγεται τῷ ὄντι228 και επειδή το ὄν λέγεται πολλαχῶς  (Μετά τα φυσικά), συνάγεται ότι 

το ἀγαθὸν ποικίλλει αναλόγως των αριστοτελικών κατηγοριῶν, οι οποίες είναι λογικές και 

οντολογικές. Χάριν παραδείγµατος, ως προς την κατηγορία της ποιότητας  ἀγαθὸν είναι οι 

αρετές, ως προς την κατηγορία της  ποσότητας είναι το µέτριον, ως προς την κατηγορία του 

χρόνου ο καιρός κ.λπ. Η ηθική αποτελεί το θεµέλιο της πολιτικής και από ανθρωπολογική 

άποψη, αφού ο Αριστοτέλης γράφει ότι ο άνθρωπος είναι φύσει ικανός για σχέσεις µε τους 

άλλους ανθρώπους και για κοινωνική συµβίωση229.  

Με βάση τα ανωτέρω δυνάµεθα να µιλήσουµε για αριστοτελικό ιδεώδες µιας ηθικής 

σκοποθεσίας  της πολιτικής, και περί προτεραιότητας της ηθικής εν σχέσει προς την πολιτική. 

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι, προσπαθώντας να το υποστηρίξει, o Σταγειρίτης, κατηγορεί 

                                                           
225 Βλ. κεφάλαιο «Η πολιτεία των µέσων» (Μέρος ΙΙΙ). 
226 Ηθικά Νικοµάχεια  6, 1141 α20: ἄτοπον γὰρ εἴ τις τὴν πολιτικὴν ἢ τὴν φρόνησιν σπουδαιοτάτην 
οἴεται εἶναι, εἴ µὴ τὸ ἄριστον τῶν ἐν τῷ κόσµῳ ἄνθρωπός ἐστιν. Βλ. και κεφάλαιο «Ο δηµόσιος χώρος», 
σχετικά µε τον πολιτικο και τον θεωρητικό βίο στον Αριστοτέλη.  Επίσης στο ζήτηµα που αυτός εγείρει, δηλαδή 
αν ταυτίζεται ο ἀγαθὸς ἀνὴρ µε τον σπουδαῖο πολίτη, δεν απαντά σαφώς και κατηγορηµατικώς.  
227 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1096 α20 κε. 
228 Ηθικά  Νικοµάχεια 1,1096 α23. 
229 Βλ. Μπαγιόνας (2003), 73 κεξ. Και A. Laks (1999). 



 281

αφ’ενός τη δηµοκρατία ότι δεν  πραγµατοποιεί τούς ηθικούς σκοπούς230 αλλά και τους 

σοφιστές – λ.χ. όταν  αναφέρεται στην άποψη του σοφιστή Λυκόφρονος και επισηµαίνει τη 

διαφορά της απόψεως του τελευταίου  από την δική του. Κατά τον Αριστοτέλη ο νόµος για 

τον µεν Λυκόφρονα έχει την ηθικώς ουδέτερη έννοια της συνθήκης και δεν αποσκοπεί στην 

ηθική αγωγή των πολιτών, ενώ η δική του θέση έχει ως  σκοπό να κάνει αγαθούς και δικαίους 

τους πολίτες231. Αυτή η ερµηνεία του Σταγειρίτη στην άποψη του Λυκόφρονος είναι 

αµφισβητήσιµη  αφού, όπως απεδείχθη ανωτέρω, η πόλις για τους δηµοκρατικούς και τους 

σοφιστές, δεν είναι µόνο συνθήκη, δεν αποκλείει την ηθικότητα των ανθρώπων232. Εδώ 

βεβαίως η προσπάθεια του Αριστοτέλη είναι να µειώσει την σοφιστική αντίληψη χωρίς να 

εξετάζει την περίπτωση  η άποψη του Λυκόφρονος να µην αποκλείει την ηθική αγωγή των 

πολιτών. Απώτερος σκοπός του είναι να απαξιώσει τη δηµοκρατία και τον δήµο, διότι δήθεν 

δεν χαρακτηρίζονται απο ηθική και αρετή  και συνεπώς η υποστήριξη της αρχής του ότι για 

την ηθικώς ἀρίστη πόλιν οι έχοντες την αρετήν πρέπει να έχουν και το µεγαλύτερο µερίδιο 

στην πολιτική εξουσία, όπως αναλύσαµε σε προηγούµενα κεφάλαια. Έτσι  είναι εµφανής η 

ανωτερότητα και η προτεραιότητα της  ηθικής εν σχέσει προς την πολιτική στα αριστοτελικά 

έργα. είναι εµφανής η ηθική σκοποθεσία της αριστοτελικής  πολιτικής, και ασφαλώς το δίκαιο 

και οι νόµοι υπηρετούν αυτήν την σκοποθεσία. Η επιχείρηση που ξεκίνησε µε τον Σωκράτη 

και οργανώθηκε µε τον Πλάτωνα, ολοκληρώθηκε µε τον Σταγειρίτη: η ηθική κατά της 

δηµοκρατικής πολιτικής, η ηθικοποίηση της πολιτικής ως απάντηση στη δηµοκρατία και στον 

δήµο233.   

 

                                                           
230Βλ. κεφάλαιο  «Η ευδαιµονία» (Μέρος ΙΙΙ).  
231 περὶ δ’ ἀρετῆς καὶ κακίας πολιτικῆς διασκοποῦσιν ὅσοι φροντίζουσιν εὐνοµίας. Ἦ καὶ φανερῶν ὅτι 
δεῖ περὶ ἀρετῆς ἐπιµελὲς εἶναι τῇ γ’ ὡς ἀληθὼς ὀνοµαζοµένῃ πόλει, µὴ λόγου χάριν. Γίγνεται γὰρ ἡ 
κοινωνία συµµαχία τῶν ἄλλων τόπῳ διαφέρουσα µόνον τῶν ἄπωθεν συµµαχῶν. καί ὁ νόµος συνθήκη 
καί, καθάπερ ἔφη Λυκόφρων ὁ σοφιστής, ἐγγυητὴς ἀλλήλοις τῶν δικαίων, ἀλλ’ οὕς οἷος ποιεῖν 
ἀγαθοὺς καὶ δικαίους τοὺς πολίτας  (3, 1280β 5-12).    
232Την άποψη του Αριστοτέλη ακολουθούν και άλλοι όπως  λ.χ. ο Παπαδής (2001), 35 και η ∆ραγώνα (1981), 
115.    
233 Έχει συνεπώς άδικο ο Α. Renaut (1999), 33 o oποίος παραθέτει την άποψη του M. Villey ότι η αριστοτελική 
αντίληψη της δικαίας πόλεως αποφεύγει την σύγχυση µεταξύ δικαίου και ηθικής. Θα µπορούσε κανείς να 
µιλήσει για αλλαγή πλεύσεως του Σταγειρίτη στα λεγόµενα ρεαλιστικά βιβλία 4,5,6 όπου το πολιτικό στοιχείο 
έχει τα πρωτεία και όχι η ηθική. Αλλά αυτό δεν έχει βεβαίως σχέση µε την προτεραιότητα της πολιτικής όπως 
εννοείται στη δηµοκρατία, αλλά µε µια έννοια εργαλειακή και πρακτική. Με τα λόγια του Barker (1956), 444: 
“the moral meaning of political science disappears: the science acquires a technical and practical aspect”.  Βλ. 
κεφάλαια «Η πολιτική» (Μέρος Ι), «∆εν υπάρχουν ειδικοί στην πολιτική» (Μέρος ΙΙ) και  «Ο Αριστοτέλης και η 
τυραννίς» (Μέρος ΙΙΙ).   
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  ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ  

 
  Στο δεύτερο µέρος της εργασίας µας εξετάσαµε τις αντιλήψεις και τα επειχειρήµατα 

που χρησιµοποιούνταν προς στήριξη της δηµοκρατίας και της κυριαρχίας του δήµου, καθώς 

και την κριτικη του Αριστοτέλη σε αυτά. Έτσι στο πρώτο κεφάλαιο είδαµε ότι βασική 

δηµοκρατική αντίληψη είναι η ελευθερία, η οποία υπο την πολιτική  της εκδοχή σηµαίνει την 

ίση συµµετοχή όλων των ελευθέρων πολιτών στην εξουσία άρα και των κατωτέρων 

στρωµάτων. Ο Σταγειρίτης ασκεί κριτικη σε αυτη την έννοια της ελευθερίας µε το 

αιτιολογικό ότι αυτή αναπτύσσεται εις βάρος των συµφερόντων των  γνωρίµων, και 

παραλληλίζει τη δηµοκρατία µε τυραννίδα.  Στο δεύτερο κεφάλαιο είδαµε ότι, εν αντιθέσει 

προς τις επικρατούσες αντιλήψεις, η ατοµική ελευθερία είναι επίσης  όχι µόνο αντίληψη αλλά 

και πραγµατοποιηµένη στη δηµοκρατία. Αυτη αφορούσε τον τρόπο ζωής, τις σχέσεις µεταξύ 

των πολιτών αλλά και τη συµπεριφορά τους προς τους µετοίκους και τους δούλους. Ο 

σεβασµός της προσωπικότητας, η προστασία απο την ὕβριν και την αδικία, η απουσία 

ελέγχου και καταπιεστικών µηχανισµών, η ελεύθερη προσφυγή στο νόµο και στα δικαστήρια 

συνιστούν τη µοναδικότητα της δηµοκρατίας και σε αυτον τον τοµέα. Ο Αριστοτέλης ασκεί 

κριτική και σε αυτή την έννοια της ελευθερίας, διότι κατά τη γνώµη του οδηγεί σε ασυδοσία 

και αναρχία. Οι συντηρητικές απόψεις του φιλόσοφου εκδηλώνονται στο θέµα της δουλείας 

και στην άποψή του για µη διεύρυνση της ατοµικής ελευθερίας σε άλλα στρώµατα. Εν 

συνεχεία (τρίτο κεφάλαιο) αναδείξαµε τη δηµοκρατική αντίληψη περί νόµω καταγωγής της 

πόλεως και των θεσµών, την αυτοδηµιουργία του ανθρώπου και τη ρητή αυτοθέσµιση της 

κοινωνίας. Η αντίληψη αυτή εκφράζεται από πολλούς στοχαστές, κυρίως τους σοφιστές οι 

οποίοι θεµατοποιούν την αντίθεση νόµος-φύσις, και συγκροτούν ένα ρεύµα σκέψης 

διαφορετικό από αυτό των τριών φιλοσόφων – εν πολλοίς αγνοηµένο από πολλούς ερευνητές 

οι οποίοι προτείνουν ως µοναδικό ρεύµα σκέψης αυτό των τριών φιλοσόφων. Από την πλευρά 

του ο Αριστοτέλης προσπαθεί να αναιρέσει αυτή την αντίληψη προβαίνοντας στην ανάπτυξη 

της θεωρίας της φύσεως και της τελεολογίας για να στηρίξει τη φύσει   καταγωγή της πόλεως 

και των σκοπών της. Άµεση συνέπεια είναι η δικαιολόγηση πολλών ανισοτήτων (φυσικών, 

κοινωνικών, πολιτικών), πράγµα που χρεώνει τον Αριστοτέλη µε την έλειψη µιας θεωρίας 
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δικαιωµάτων και πολιτικής ισότητας. Αυτο το διαπιστώσαµε και στα επόµενα κεφάλαια της 

εργασίας µας. Πράγµατι στο τέταρτο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε τη δηµοκρατική έννοια της 

ισότητας, γνωστής ως αριθµητική ισότητα, που σηµαίνει ότι όλοι οι ελεύθεροι είναι πολιτικώς 

ίσοι, δηλαδή συµµετέχουν εξίσου στην πολιτική ζωή άνευ διακρίσεων, στη διαµόρφωση και 

τη λήψη των αποφάσεων και στην άσκηση της εξουσίας υπό όλες τις µορφές της. Ο 

Σταγειρίτης αντιθέτως απορρίπτει την αριθµητική ισότητα και αντιπροτείνει τη γεωµετρική 

(αν)ισότητα που αποδίδει ανίσως τα αξιώµατα  – στους µεν ολίγους κατ’αρετήν άνδρες τήν 

ουσιαστική εξουσία στους δε πολλούς την ελάχιστη δυνατή συµµετοχή. Για την υποστήριξη 

της απόψεως αυτής ο φιλόσοφος στηρίζεται στη θεωρία του της φύσεως έτσι που τις φυσικές 

και κοινωνικές διαφορές των ανθρώπων τις µετατρέπει σε πολιτική ανισότητα. Αυτή η θέση 

θεµελιώνεται πιο πολύ στη θεωρία του  περί δικαιοσύνης. Πράγµατι στο πέµπτο κεφάλαιο 

αφού αναλύσαµε τη δηµοκρατικη αντίληψη περι δικαιοσύνης, η οποία στηρίζεται στο ἴσον 

και διανέµει την εξουσία σε όλους  τους πολίτες, είδαµε ότι ο Σταγειρίτης εννοεί την 

διανεµητική δικαιοσύνη ως ανισότητα. και αποδίδει την ουσιαστική εξουσία στους ολίγους 

κατ’αρετήν άνδρες. Εµπλουτίζει αυτή την άποψή του, που συναντήσαµε ξανά πιο πάνω, µε 

δύο τρόπους: πρώτον, µε την θεωρία του κατ’ αξίαν δικαίου, δηλαδή του αναλογικού δικαίου 

που στηρίζεται στη γεωµετρική «ισότητα», και δεύτερον µε την θεωρία περί «φυσικού 

δικαίου» που αποδίδει σε αυτούς που φύσει είναι άνισοι άνιση πολιτική συµµετοχή.    Εν 

συνεχεία (έκτο κεφάλαιο) είδαµε µια άλλη βασική δηµοκρατική αντίληψη: στην πολιτική δεν 

υπάρχουν ειδικοί και κάτοχοι της γνώσεως των πολιτικών πραγµάτων, αλλά µόνο η δόξα  

όλων των πολιτών. Όλοι είναι ικανοί για να έχουν λόγο, να πάρουν αποφάσεις, να 

νοµοθετήσουν, να ασκήσουν εξουσία. Ενώ ο Σταγειρίτης ασκεί κριτική στη δόξα των πολλών 

δεν τους θεωρεί ικανούς για φρόνηση ούτε να ασχολούνται µε πολλά πράγµατα της πόλεως 

παρά µόνο για να δικάζουν, να  εκλέγουν και να ελέγχουν τους άρχοντες. Στο έβδοµο 

κεφάλαιο εξετάσαµε την δηµοκρατική αντίληψη περί της κυριαρχίας του νόµου, η οποία 

υποστηρίζει ότι πρέπει ο νόµος να είναι κύριος και όχι τα άτοµα. Η κυριαρχία του νόµου δεν 

ταυτίζεται µε την απλή ύπαρξη νόµων που συναντώνται και σε άλλες πόλεις, ολιγαρχικές και 

αριστοκρατικές, στις οποίες όµως η ουσιαστική εξουσία ασκείται από τους άρχοντες. Οι νόµοι 

κατά τη δηµοκρατικη αντίληψη είναι επί πλέον αποτέλεσµα γενικής ή πλειοψηφικής 

αποδοχής, δύνανται να αλλάζουν πάλι από το σύνολο των πολιτών, οι οποίοι έχουν και την 

ευθύνη της εφαρµογής τους. Ο Αριστοτέλης από την πλευρά του δεν αποδέχεται την 



 284

αντίληψη αυτή και επί πλέον ασκεί κριτική στη δηµοκρατία ότι δεν λειτουργεί µε νόµους 

αλλά µε ψηφίσµατα. Είδαµε ότι η κατηγορία αυτη είναι ανυπόστατη, όπως και οι άλλες και 

επί πλέον ο φιλόσοφος δεν λαµβάνει υπ’όψιν του τα θεσµικά µέτρα που υπήρχαν για τη 

νοµοθετικη διαδικασία (γραφὴ παρανόµων, νοµοθέται). Στο όγδοο κεφάλαιο είδαµε ότι 

συµπληρωµατική της προηγούµενης αντιλήψεως είναι η αντίληψη περί της 

αντικειµενικότητας του νόµου, δηλαδή της αντιλήψεως ότι µόνο στη δηµοκρατία οι νόµοι 

εκφράζουν το σύνολο της πόλεως, το κοινό συµφέρον και όχι το συµφέρον µιας µόνο τάξεως. 

Αυτό  συνιστά την έννοια της ἰσονοµίας και της εὐνοµίας. Ο Αριστοτέλης  προσάπτει  στη 

δηµοκρατία ότι δεν πολιτεύεται προς το κοινό συµφέρον αλλά προς το συµφέρον των απόρων 

και  υποστηρίζει ότι µόνο οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι (βασιλεία,   αριστοκρατία, «πολιτεία») 

εξασφαλίζουν το κοινό συµφέρον. Στο επόµενο κεφάλαιο (ένατο) πραγµατευθήκαµε το 

επιχείρηµα υπέρ της υπεροχής των πολλών.  αυτό υποστηρίζει ότι οι πολλοί ως σύνολο είναι 

ανώτεροι στη κρίση τους από τον έναν ή τους ολίγους αναξαρτήτως του κριτηρίου που 

λαµβάνεται κάθε φορά υπ’όψιν (αρετής, πλούτου, φρονήσεως). Το επιχείρηµα αυτο εκτίθεται 

αναλυτικά στα Πολιτικά, στο γνωστό αριστοτελικό πλαίσιο συζητήσεως των διαφόρων 

αντιτιθέµενων αντιλήψεων, πράγµα που οδήγησε πολλούς ερευνητές να πιστέψουν ότι το 

επειχείρηµα αυτό είναι και άποψη του Αριστοτέλη. Όπως όµως είδαµε το επιχείρηµα αυτό δεν 

µπορεί να ανήκει σε αυτόν, ο οποίος επί πλέον έχει αρνητική γνώµη για τους πολλούς– που 

διαφαίνεται σε πολλά σηµεία των έργων του– και τους εµπιστεύεται µόνο περιορισµένες 

αρµοδιότητες. Εν συνεχεία στο δέκατο κεφάλαιο εξετάσαµε την αντίληψη της συνοχής δια 

της κοινωνικής µίξεως, η οποία υποστηρίζει ότι η συµµετοχή των κατωτέρων στρωµάτων 

στην πολιτεία εξασφαλίζει την κοινωνική συνάφεια και την πολιτική συνοχή, ενώ ο 

αποκλεισµός τους είναι αιτία στάσεων και αναταραχών µε αποτέλεσµα τη ρήξη της 

πολιτειακής συνοχής. Η δηµοκρατική αυτή αντίληψη αφορά το σύνολο του πολιτικού βίου 

ενώ αντιθέτως περιορίζεται απο τον Αριστοτέλη στην πολιτεία του Σόλωνος όπου είχαµε 

µερική εφαρµογή της στην εκκλησία και στα δικαστήρια. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο 

(ενδέκατο) είδαµε ότι η δηµοκρατική αντίληψη δεν συγχέει την πολιτική µε την ηθική χωρίς 

ταυτοχρόνως η προτεραιότητα των πολιτικών αξιών να υποτιµά ή να παρακάµπτει τις ηθικές 

αξίες. Η θέσµιση αποβλέπει και στη δηµιουργία του πολίτη, ικανού άρχειν και άρχεσθαι αλλά 

και στην ικανότητά του να δηµιουργεί και να απολαµβάνει το κάλλος, τη γνώση και να 

µεριµνά για το κοινό αγαθό. Ο Αριστοτέλης απο την πλευρά του προσάπτει στη δηµοκρατία 
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ανηθικότητα και προτείνει ως λύση την προτεραιότητα της ηθικής έναντι της πολιτικής, µε 

σκοπό την ανάθεση της εξουσίας στους ολίγους κατ’αρετήν υπερέχοντες άνδρες. Κατ’αυτόν 

τον τρόπο αλλοιώνει την έννοια της πολιτικής και προοιωνίζεται την ελληνιστική αντίληψη.    
 

Ο Αριστοτέλης κατά της δηµοκρατίας 
  

Απεδείχθη συνεπώς στα δύο µέρη της εργασίας µας ότι στην δηµοκρατία τα ιδεώδη 

ενσαρκώνονται σε θεσµούς και νόµους, ότι υπάρχει αλληλοεπικάλυψη θεωρίας και πράξεως. 

Εν τέλει η άµεση δηµοκρατία είναι εντελώς διαφορετική από τα υπόλοιπα σύγχρονά της 

πολιτεύµατα όπως και από τα σηµερινά αντιπροσωπευτικά. Επίσης απεδείχθη κυρίως ότι ο 

Αριστοτέλης είναι κριτικός και αρνητικός απέναντι στη δηµοκρατία. Απορρίπτει όλες σχεδόν 

τις βασικές και ουσιώδεις έννοιες, πρακτικές και αντιλήψεις  άνευ των οποίων δεν νοείται η 

δηµοκρατία (ἐκ τῶν ὧν οὐκ ἄνευ), όπως το ίσον, το δίκαιο ως ίσον, την ελευθερία ως 

συµµετοχή,  την κυριαρχία του πλήθους, την κλήρωση, τη συµµετοχή των απόρων κ.ά. Οπως 

το µεγαλύτερο µέρος του πλατωνικού έργου µπορεί να θεωρηθεί ως άρνηση και κριτική της 

δηµοκρατίας συλλήβδην, έτσι και το πολιτικό έργο του Αριστοτέλη µπορεί να θεωρηθεί ως 

κριτική και απόρριψη της δηµοκρατίας ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της. Πράγµατι 

όπως κατέδειξε η µελέτη  µας,  αντιρρήσεις, διαφωνίες, αντιθέσεις, απορρίψεις αρχών και 

θεσµών της δηµοκρατίας διαπερνούν τα Πολιτικά από την αρχή µέχρι το τέλος,  και συνεπώς 

δεν δύναται να θεωρηθεί ο Αριστοτέλης ως ο «µόνος θεωρητικός της δηµοκρατίας στην 

κλασική αρχαιότητα» όπως ισχυρίζονται ορισµένοι µελετητές.  

Ανασκευάσαµε δηλαδή µια διαδεδοµένη αντίληψη, ότι ο Αριστοτέλης είναι φίλα 

προσκείµενος στη δηµοκρατία. Η αντίληψη αυτή βασίζεται σε παρερµηνείες των χωρίων στα 

οποία ο φιλόσοφος συζητά τα αντιτιθέµενα επιχειρήµατα ολιγαρχικών και δηµοκρατικών, 

µοναρχικών και αντιµοναρχικών. Ο Αριστοτέλης εξετάζει τα επιχειρήµατα αυτά στο  γνωστό 

πλαίσιο των ἀποριῶν, που χαρακτηρίζουν τη διερευνητική του µέθοδο,  και οµιλεί γενικώς 

χωρίς να αναφέρει τις πηγές του (δοκεῖ τισίν, φασίν, ταῦτα λέγουσιν οἱ 

διαµφισβητοῦντες πρὸς τὴν µοναρχίαν), µε συνέπεια να δηµιουργείται η εντύπωση ότι οι 

αντίπαλες προς την ολιγαρχία και την µοναρχία απόψεις είναι και απόψεις του ιδίου.  Όπως 

αποδείξαµε άλλωστε ο Αριστοτέλης  πουθενά δεν πλέκει το εγκώµιο ή τον έπαινο της 
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δηµοκρατίας, είναι από την αρχή εως το τέλος των Πολιτικών είτε περιγραφικός και 

επικριτικός είτε διατυπώνει απορίες και απορρίψεις. Η διαφορά του από τους άλλους 

επικριτές είναι ότι αυτός εγκαινιάζει τη θεωρητική κριτική και απόρριψη της δηµοκρατίας, 

εξετάζοντας δηλαδή και ανασκευάζοντας τις βασικές αρχές της µε επιχειρήµατα φιλοσοφικά 

ή πολιτικά. Ενώ οι άλλοι κριτικοί της παρέθεσαν απλώς τις γνώµες τους εναντίον της υπό 

τύπο λιβέλλων, πολεµικών, και συλλήβδην απορρίψεων, στα Πολιτικά τα χαρακτηριστικά και 

οι βασικές αρχές της δηµοκρατίας συζητώνται µε επιχειρήµατα και αντεπιχειρήµατα και 

απορρίπτονται ή µετασχηµατίζονται µε σκοπό την εξασθένισή τους. 
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Εφ’ όσον λοιπόν ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική και απορρίπτει την δηµοκρατία, τίθεται 

ευλόγως το ερώτηµα: τι προτείνει σε αντικατάστασή της, έχει κάποιο άλλο όραµα, ένα άλλο 

πρόταγµα; Στο ερώτηµα αυτό απαντά το τρίτο µέρος της έρευνάς µου, στο οποίο αναγκαστικά 

διερευνώνται  έννοιες και προτάσεις που εισάγει και επεξεργάζεται ο Αριστοτέλης ως 

εναλλακτική πρόταση πολιτικής διακυβερνήσεως. Εξετάζονται οι λύσεις που προτείνει  

καθώς και το εγχείρηµά του να θεµελιώσει και να δικαιώσει την πρότασή του για µια άλλη 

πολιτεία, ως απάντηση στην δηµοκρατική. Οι έννοιες που εξετάζονται στο µέρος αυτό είναι 

τα βασικά στοιχεία της αριστοτελικής πολιτικής σκέψεως και αναδεικνύουν σφαιρικά καί 

συνολικά  τον αριστοτελικό πολιτικό κόσµο – τις αντιλήψεις, τα επιχειρήµατα, το πολιτικό 

του πρόταγµα.    
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1. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η  ΟΛΙΓΑΡΧΙΑ 
 

 

Στις αρχαίες ελληνικές πόλεις  υπήρχαν θεσµοί όπως η συνέλευση των πολιτών, η 

βουλή, οι άρχοντες,  των οποίων  η λειτουργία και οι αρµοδιότητες, καθώς επίσης ο τρόπος 

καθορισµού του σώµατος των πολιτών και ο τρόπος της συµµετοχής τους στην πολιτεία και 

την εξουσία διέφεραν από πόλιν σε πόλιν. Οι διαφορές αυτές έδωσαν grosso modo δύο 

συστήµατα,  την ολιγαρχία / αριστοκρατία και τη δηµοκρατία, µε χαρακτηριστικό 

αντιπρόσωπο αντιστοίχως τη Σπάρτη και την Αθήνα του 5ου και 4ου αιώνα Οι διαφορές 

µεταξύ τους είναι ουσιώδεις και αναφέρονται µε σαφήνεια απο τον Αριστοτέλη στα Πολιτικά, 

σε πολλά σηµεία. 

Η ολιγαρχία είναι η εξουσία των ολίγων πλουσίων όπως τονίζει ο Αριστοτέλης1. Εάν οι 

ολίγοι ήταν άποροι δεν θα ήταν ολιγαρχία, διότι το χαρακτηριστικό γνώρισµά της είναι ο 

πλούτος. Απλώς συµβαίνει οι πλούσιοι να είναι ολίγοι και οι άποροι πολλοί. Η ολιγαρχία 

βασίζεται στην πολιτική ισότητα του περιορισµένου σώµατος των πολιτών, το οποίο 

απετελείτο από τους δυναµένους να φέρουν όπλα, το µάχιµον. ∆ηλαδή οι άρχοντες εκλέγονται 

ισότιµα µεταξύ αυτών και µόνο των πολιτών οι οποίοι έχουν την ουσιαστική εξουσία: 

νοµοθετική, κυβερνητική, δικαστική, εκτελεστική. Oι υπόλοιποι απλώς επικυρώνουν σε 

συνελεύσεις  τις αποφάσεις των αρχόντων, τους «νόµους»  και την εκλογή των αρχόντων. 

Άλλωστε  κατά τον φιλόσοφο, ένας από τους τρόπους δια των οποίων έχουµε µεταβολή της 

δηµοκρατίας σε ολιγαρχία,  είναι αφ’ ενός µεν η ύπαρξη µιας ισχυρής τάξεως ευπόρων η οποία 

επιθυµεί την εξουσία για λογαριασµό της και ενδιαφέρεται και φροντίζει προς τούτο δεόντως 

και αφ’ ετέρου η ταυτόχρονη αδυναµία και αδιαφορία του πλήθους2. 

 

                                                 
1 3, 1279β 17-18: ὀλιγαρχία δ’ ὅταν ὦσι κύριοί τῆς πολιτείας οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες. Πρβλ. 1279β 28-29: 
ὀλιγαρχίαν µὲν ἐν ἧ τὰς ἀρχὰς ἔχουσιν οἱ εὔποροι ὀλίγοι τό πλῆθος ὄντες. Επίσης 3,1279 β30-1280 α4. 
5, 1309 β38-1310 α2. Ρητορική 1,1365 β31-33. Ενώ η αριστοκρατία, η ὀρθὴ πολιτεία  της οποίας παρέκβαση 
είναι η ολιγαρχία, ορίζεται από την ἀρετὴν (4, 1294α 9-11. 3, 1286β 3-5), την ευγενή καταγωγή (4, 1294α 20-
23) και την παιδεία (4, 1299β 25), στο 6, 1317 β39-41 καθορίζει την ολιγαρχία µε το γένος, τον πλούτο και την 
παιδεία ( ἔτι ἐπειδὴ ὀλιγαρχία καὶ γένει καὶ πλούτω καὶ παιδεία ὁρίζεται). 
2 5, 1316β 12: καὶ ἐκ δήµου εἰς ὀλιγαρχίαν ἐὰν κρεῖττον ἦ τοῦ πλήθους τὸ εὔπορον καὶ οἱ µὲν 
ἀµελῶσιν οἱ δὲ προσέχωσι τὸν νοῦν. 
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Στην αριστοτελική συζήτηση των τριών εξουσιών (βουλευόµενον, δικαστικόν, περὶ 

τὰς ἀρχὰς ) τα χαρακτηριστικά της ολιγαρχίας ή µάλλον των ειδών της ολιγαρχίας είναι τα 

εξής: Όσον αφορά το βουλευόµενον, δηλαδή το σώµα που λαµβάνει τις αποφάσεις 

κυριαρχικώς για τα ουσιώδη και µέγιστα προβλήµατα της πόλεως και επί πλέον νοµοθετεί, 

αποτελείται από ένα αιρετό σώµα το οποίο εκλέγεται από πολίτες µετρίων ή σηµαντικών 

τιµηµάτων  και υποτίθεται ότι ακολουθεί τους υφισταµένους νόµους, που έχουν ορισθεί από 

το ίδιο σώµα. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι τρόποι καθορισµού του βουλευοµένου στις 

ολιγαρχίες, τους οποίους αναφέρει ο Αριστοτέλης, αποδίδουν τις αρµοδιότητες αυτού του 

βουλευοµένου σε ένα περιορισµένο σώµα αιρετών αρχόντων. Αποφασίζουν µερικοί για όλα 

τα ζητήµατα (τὸ δὲ τινὰς περὶ πάντων ὀλγαρχικὸν)3. Είναι εµφανής η διαφορά της 

ολιγαρχίας από την δηµοκρατία, στην οποία το βουλευόµενον ασκείται από όλους τους 

πολίτες άµεσα στην εκκλησία του δήµου.   

Πρέπει να σηµειωθεί όσον αφορά την ολιγαρχία και την αριστοκρατία ότι ενώ στο 

βιβλίο 3 των Πολιτικών και αλλού   οι πολιτείες αυτές διαφοροποιούνται, στο βιβλίο 4 

υπάρχει µία αλλαγή στο λεξιλόγιο και στις διαθέσεις του φιλοσόφου. Ενώ συνήθως στο 

πρώτο η ολιγαρχία είναι παρέκβασις της αριστοκρατίας, στο δεύτερο οι αριστοκρατίες  

κλίνουν προς τις ολιγαρχίες, για αυτό και αποδίδονται στις δύο πολιτείες τα ίδια 

χαρακτηριστικά4. Ο  Αριστοτέλης διακρίνει τέσσερα είδη ολιγαρχίας: το πρώτο είδος έχει ένα 

τίµηµα για την απόδοση των αρχών (πλουτίνδην ), πράγµα που σηµαίνει ότι οι άποροι 

αποκλείονται αν και είναι οι περισσότεροι, και οι κυβερνώντες ακολουθούν τον νόµο5. Το 

δεύτερο είδος ολιγαρχίας έχει µεγαλύτερο τίµηµα  για την είσοδο στην εξουσία που σηµαίνει 

ότι συµµετέχουν σε αυτήν ολιγότεροι από το πρώτο είδος και οι ίδιοι επίσης επιλέγουν τους  

άρχοντες, οι οποίοι ακολουθούν τον νόµο6. Το τρίτο είδος καθορίζεται από µία µικρή 

µειονότητα πλουσίων και η εξουσία µεταβιβάζεται κληρονοµικώς από πατέρα σε υιό αλλά και 

                                                 
3 4, 1298α 34-β 10 και 4, 1293α 12-20. 
4 4, 1293β 36: εἰώθασι δὲ καλεῖν τὰς µὲν ἀποκλινούσας πρὸς τὴν δηµοκρατίαν πολιτείας, τὰς δὲ πρὸς 
τὴν ὀλιγαρχίαν µάλλον ἀριστοκρατίας  διὰ τὸ µᾶλλον ἀκολουθεῖν παιδείαν καὶ εὐγένειαν τοῖς 
εὐπορωτέροις. Ἐτι δὲ δοκοῦσιν ἔχειν οἱ εὔποροι, ὧν ἕνεκεν οἱ ἀδικοῦντες ἀδικοῦσιν. ὅθεν καὶ καλοὺς 
καγαθοὺς καὶ γνωρίµους τούτους προσαγορεύουσιν. Ἐπεὶ οὖν ἡ ἀριστοκρατία βούλεται τὴν 
ὑπεροχὴν  ἀπονέµειν τοῖς ἀρίστοις τῶν πολιτῶν, καὶ τῆς ὀλιγαρχίας εἶναι φασὶν ἐκ τῶν καλῶν 
καγαθῶν µᾶλλον. 
5 4, 1292α 39-41 
6 4, 1292β 1-4 και 4, 1293α 21-26. Η δυναστεία δεν είναι καν πολιτεία, βλ. 2, 1272β 10 και 2, 1272β 2-3, όπου 
αναφέρεται στην Κρητών πολιτεία, στην οποία φαίνεται ότι κατά τον 4ο αιώνα είχε παραβιασθεί η ολιγαρχική 
«ισότητα» από µία  µειονότητα αρχόντων (κόσµων), οι οποίοι δεν εκλέγονταν ισότιµα µεταξύ των πολεµιστών 
(σταρτοί) αλλά µεταξύ ορισµένων γενών (2, 1272α 33-35). 
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αυτοί ακολουθούν τον νόµο7. Το τέταρτο και τελευταίο είδος χαρακτηρίζεται επίσης από µία 

µειονότητα πλουσίων η οποία επίσης µεταβιβάζει την εξουσία κληρονοµικώς σε ορισµένα 

γένη αλλά δεν ακολουθεί τον νόµο, και χαρακτηρίζεται από τον Αριστοτέλη ως δυναστεία, 

την οποία προσεγγίζει µε την τυραννίδα και την τελευταίαν δηµοκρατίαν8. Τα είδη αυτά, που 

επαναλαµβάνονται πιο κάτω µε αναφορά στο βουλεύεσθαι,  δεν αναλύονται και ούτε δίνονται 

παραδείγµατα, έτσι που ο Barker σηµειώνει ότι δεν ανταποκρίνονται στην ιστορική πολιτική 

πραγµατικότητα9. Αυτό που επίσης δεν διευκρινίζει ο Σταγειρίτης είναι η ακριβής έννοια του 

πλουτίνδην, διότι υπάρχουν νύξεις ότι αυτό σηµαίνει και την εξαγορά των αξιωµάτων, όπως 

λ.χ. στην Καρχηδονίων πολιτεία όπου, κατά τα λεγόµενα του ιδίου, υπήρχε τοιούτου είδους 

πρακτική (φαῦλον τὸ τὰς µεγίστας ὠνητὰς εἶναι των ἀρχῶν, τὴν τε βασιλείαν καὶ 

τὴν στρατηγίαν)10.  

  Τα αντιπροσωπευτικότερα δείγµατα ολιγαρχιών, που εθεωρούντο από τους 

συντηρητικούς ως οι καλύτερες (εὐδοκιµοῦσαι, εὐνοµούµεναι), ήταν οι πολιτείες των 

Λακεδαιµονίων, των Κρητών και των Καρχηδονίων, τις οποίες ο Σταγειρίτης εξετάζει στα 

Πολιτικά, και τις θεωρεί ως µία οµάδα πολιτειών µε κοινά χαρακτηριστικά11. Τη δοµή και 

λειτουργία των εν λόγω πολιτειών εξετάζουµε αµέσως πιο κάτω, όχι από ιστορική σκοπιά, 

αλλά ως προς την πολιτική σηµασία που αποδίδει σε αυτές ο Αριστοτέλης.    

  

 

Η Ολιγαρχία της Σπάρτης   
 

Ενα παράδοξο φαινόµενο που συναντάµε στην αρχαιοελληνική γραµµατεία είναι το ότι 

οι περισσότεροι συγγραφείς ενώ είναι κριτικοί και επικριτικοί απέναντι στη δηµοκρατία από 

                                                 
7 4, 1292β 4-5 και 4, 1293α 26-29. 
84, 1292β 6-10 και 4, 1293α 30-32. Η δυναστεία δεν είναι καν πολιτεία  βλ. 2, 1272β 10 και 2, 1272β 2-3, όπου 
αναφέρεται στην Κρητών πολιτεία, στην οποία φαίνεται ότι κατά τον 4ο αι. είχε παραβιασθεί η ολιγαρχική 
«ισότητα» από µία  µειονότητα αρχόντων (κόσµων), οι οποίοι δεν εκλέγονταν ισότιµα µεταξύ των πολεµιστών 
(σταρτοί) αλλά µεταξύ ορισµένων γενών (2, 1272α 33-35). 
9 4, 1298α 34-β 2. Barker (1959), 467-468. 
10 2,1273 α36. πρβλ. 2, 1273 β2-4: ἐθίζεσθαι δ’εὔλογον κερδαίνειν τούς ὠνουµένους ὅταν δαπανήσαντες 
ἄρχωσιν. Ο Πλάτων ίσως την Καρχηδόνα να είχε υπ’ όψιν του όταν έκανε λόγο για ὠνητὰς βασιλείας  
(Πολιτεία, 8, 544 δ). Το γεγονός πάντως επιβεβαιώνεται και από τον Πολύβιο (6, 56.4) 
11 2,1272 β26-29: αὗται γὰρ αἱ πολιτεῖαι τρεῖς ἀλλήλαις τε σύνεγγύς πὼς εἰσὶ καὶ τῶν ἄλλων πολὺ 
διαφέρουσιν, ἡ τε Κρητικὴ καὶ ἡ Λακωνικὴ καὶ ἡ τρίτη τούτων ἡ τῶν Καρχηδονίων. 2, 1273 β 24-26: 
περὶ µὲν οὖν τῆς Λακεδαιµονίων πολιτείας καὶ Κρητικῆς καὶ τῆς Καρχηδονίων, αἵπερ δικαίως 
εὐδοκιµοῦσι, τοῦτον ἔχειν τὸν τρόπον. 
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την άλλη θαυµάζουν και επαινούν τη σπαρτιατική ολιγαρχία. µεταξύ αυτών ο Σωκράτης12, ο 

Πλάτων13, ο Ξενοφών, o Ισοκράτης14, ακόµη και µεταγενέστεροι όπως ο ιστορικός και 

θαυµαστής της ρωµαϊκής ολιγαρχίας Πολύβιος (2ος π.Χ.)15, και ο Πλούταρχος (1ος µ. Χ). Για 

όλους αυτούς  η Σπάρτη είναι ολιγαρχία, ενώ ο Θουκυδίδης την ονοµάζει δια στόµατος 

Θηβαίων ὀλιγαρχίαν ἰσόνοµον (3,62). Στην ολιγαρχική Σπάρτη την εξουσία ασκούν 

ουσιαστικώς οι δύο βασιλείς, οι είκοσι οκτώ γέροντες οι οποίοι µαζί µε τους δύο βασιλείς 

αποτελούν τη γερουσία, και οι πέντε έφοροι,  ενώ η απέλλα είχε από ό,τι φαίνεται µόνο 

επικυρωτικό ρόλο. Όσον αφορά τον αριθµό των  πολιτών δεν πρέπει να ξεπερνούσαν τους 

χίλιους την εποχή του Αριστοτέλη, ενώ πιο πριν ήταν γύρω στους 10.000, όπως ο ίδιος 

αναφέρει16.  

Και ο Αριστοτέλης έχει την ίδια θετική σε γενικές γραµµές άποψη και χρησιµοποιεί 

την Σπάρτη ως παράδειγµα ευνοµούµενης πολιτείας σε αρκετές περιπτώσεις. Στην κριτική 

που ασκεί στην πλατωνική πολιτεία, της αντιπαραθέτει την νοµοθεσία των Λακεδαιµονίων 

και των Κρητών για το ζήτηµα της ιδιοκτησίας και των συσσιτίων. Κατά τον Σταγειρίτη η 

νοµοθεσία αυτή είναι ικανοποιητική ενώ αντιθέτως η πλατωνική έχει πολλά προβλήµατα17.   

Η κριτική του Αριστοτέλη αναφέρεται αφ’ ενός µεν στο πολίτευµα  της Λακεδαίµονος και 

                                                 
12 Πλάτων Αλκιβιάδης Α, 120γ. Ιππίας Μείζων 283ε. Λάχης 183α-β. Πρωταγόρας 342α-343β. Ξενοφών 
Αποµνηµονεύµατα 4,4,15. Συµπόσιον 8,35. Αριστοφάνης  Όρνιθες 1281-1283. 
13 Πλάτων Πολιτεία ,8, 544γ, 545α. Νόµοι 1,631β-γ: Ὦ ξένε, οἱ Κρητῶν νόµοι οὐκ εἰσίν µάτην ἐν πᾶσιν 
διαφερόντως εὐδόκιµοι τοῖς ἕλλησιν. ἔχουσιν γάρ ὀρθῶς, τούς αὐτοῖς χρωµένους εὐδαίµονας 
ἀποτελοῦντες. πάντα γάρ ταγαθά πορίζουσιν. 
14Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 61:…καὶ Λακεδαιµονίους διὰ τοῦτο κάλλιστα πολιτευοµένους, ὅτι µάλιστα 
δηµοκρατούµενοι τυγχάνουσιν. Επίσης Νικοκλής 24: ἔτι δὲ Καρχηδονίους καὶ Λακεδαιµονίους, τοὺς 
ἄριστα τῶν ἄλλων πολιτευοµένους, οἴκοι µὲν ὀλιγαρχουµένους, παρὰ δὲ τὸν πόλεµον 
βασιλευοµένους. Πρέπει να επισηµάνουµε τη σύγχυση του Ισοκράτη, ο οποίος αποκαλεί τη Λακεδαίµονα στο 
πρώτο έργο του δηµοκρατούµενη και στο δεύτερο ολιγαρχούµενη. Η σύγχυση αυτή συναντάται και σε  άλλους 
συγγραφείς και διατηρείται για πολλούς αιώνες. Φαίνεται ότι σε πολλούς συγγραφείς η ακρίβεια στην διάκριση 
των πολιτειών ήταν σπάνια, όπως λ.χ. ο Αίλιος Αριστείδης τον 2ο µ.Χ  αποκαλεί την µοναρχική Ρώµη 
δηµοκρατία (Ρώµης ἐγκώµιον 208 (363), 214 (373)).    
15Πολύβιος 6, 10 ο οποίος εγκωµιάζει τον τρόπο συγκροτήσεως του σπαρτιατικού πολιτεύµατος  και την 
κατανοµή των εξουσιών του. Κατά τον Πολύβιο η σπαρτιατική ολιγαρχία  πάσας ὁµοῦ συνήθροιζε τὰς 
ἀρετὰς καὶ τὰς ἰδιότητάς τῶν ἀρίστων πολιτευµάτων µε αποτέλεσµα να εξασφαλίσει επί µακρόν την 
ελευθερία των Λακεδαιµονίων. Ο Πολύβιος αναφέρει ως θαυµαστές του άλλου γνωστού ολιγαρχικού 
πολιτεύµατος, της Κρητών πολιτείας, τον Έφορο, τον Ξενοφώντα, τον Καλλισθένη, και τον Πλάτωνα. Η 
συµπάθεια προς την Σπάρτη διαιωνίζεται και στους Νέους Χρόνους µε χαρακτηριστικό εκπρόσωπο τον 
Rousseau (1752), 48, ο οποίος µεταξύ Αθηνών και Σπάρτης τάσσεται υπέρ της δεύτερης: «η αµηχανία των 
αντιπάλων µας είναι φανερή  κάθε φορά που πρέπει να µιλήσουν για την Σπάρτη. Και τι δεν θα έδιναν ώστε να 
µην είχε ποτέ υπάρξει αυτή η µοιραία Σπάρτη».  
16 2,1270 α29-37. Ο Ηρόδοτος (7,234) κάνει λόγο για 8.000 άνδρες, την εποχή των περσικών πολέµων. Πρβλ. 
Ισοκράτης Παναθηναϊκός 255. Πλούταρχος Λυκούργος 8,5-7.   
17 2,1263 β40-4. Το περίεργο είναι ότι στο χωρίο αυτό αναφέρεται η φιλοσοφία που υποτίθεται ότι υπήρχε στην 
Λακεδαίµονα και την Κρήτη. Εδώ ο φιλόσοφος ελέγχεται ως ανακριβής αφού τέτοιο προϊόν δεν καλλιέργησαν οι 
πόλεις αυτές, εκτός και άν εννοεί την ευρύτερη νοοτροπία και πνευµατική ατµόσφαιρα.  
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αφ’ ετέρου στην κοινωνική της κατάσταση. Η πολιτική κριτική του  αφορά τὴν γερουσία, 

τὴν ἀπέλλα,  τοὺς ἐφόρους, τοὺς βασιλεῖς.  

H γερουσία συγκέντρωνε µεγάλη δύναµη και γόητρο και ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική 

σε τρία σηµεία18. Το πρώτο αφορά την ηλικία των γερόντων, η οποία ήταν άνω των 60 ετών 

και προτείνει να µην είναι ισόβιοι διότι η διάνοια γερνάει όπως και το σώµα. Το δεύτερο 

αφορά τον τρόπο εκλογής των γερόντων (και των εφόρων) από την ἀπέλλα, τον οποίο 

χαρακτηρίζει λίαν παιδαριώδη19. Τον τρόπο αυτό µας τον παραδίδει ο Πλούταρχος 

προκειµένου για την εκλογή των γερόντων: οι υποψήφιοι παρουσιάζονταν στην απέλλα κατά 

µία τυχαία σειρά και το πλήθος ἐβόα για έκαστο υποψήφιο. Σε παρακείµενο οίκηµα υπήρχαν 

συγκεντρωµένοι ορισµένοι αιρετοί άνδρες οι οποίοι δεν έβλεπαν τους υποψηφίους, ούτε 

γνώριζαν την σειρά εµφανίσεώς τους αλλά έκριναν από το µέγεθος της κραυγής ποιος θα 

εκλέγετο20. Τέλος  το τρίτο σηµείο κριτικής του, αφορά το ἀνυπεύθυνον τῶν γερόντων, 

και πιστεύει ότι είναι βέλτιον αυτοί να µην είναι ανεύθυνοι21. Ετσι θα αποφευχθεί η 

δωροδοκία των γερόντων (καταδωροδοκούµενοι καὶ καταχαριζόµενοι πολλά τῶν 

κοινῶν). ∆εν ασκεί κριτική στο ότι το δικαίωµα να ορισθούν γέροντες το είχαν µόνο ολίγοι. 

Η δεύτερη σηµαντική εξουσία ήταν οι πέντε ἔφοροι, oι οποίοι κυβερνούσαν, δίκαζαν, 

πρότειναν νόµους, έλεγχαν και επόπτευαν (ακόµα και τους βασιλείς) άνευ νόµων, µε 

συνέπεια να αποκτήσουν ισχυρότατη εξουσία µε όργανο επιβολής το σώµα των ιππέων, έτσι 

που ο Πλάτων τους αποκαλεί «ισοτυράννους»22. Ο Αριστοτέλης προτείνει να µην είναι 

αὐτογνώµονες και να δικάζουν µε νόµους23. Ένα άλλο αρνητικό στοιχείο της αρχής των 

εφόρων θεωρεί ο Αριστοτέλης το ότι αυτοί εκλέγονται µεταξύ όλων των συµµετεχόντων  

στην ἀπέλλα, µε  συνέπεια να εκλέγονται ἄνθρωποι σφόδρα πένητες, οι οποίοι λόγω της 

πενίας τους εξαγοράζονται24. Εξάλλου ασκεί κριτική στο ότι στα συσσίτια δεν συµµετέχουν 

                                                 
18 2, 1270β 35-1271α 18. 
19 2, 1270β 29. 2, 1271α 10. 
20 Πλούταρχος Λυκούργος, 26. 
21 2, 1271 α5: βέλτιον αὐτοὺς µὴ  ἀνευθύνους εἶναι, νῦν δ’εἰσί. Απορρίπτει  δε να ανατεθούν οι εὐθῦναι 
των γερόντων στους εφόρους, διότι αποκτούν έτσι οι τελευταίοι µεγάλη δύναµη (2, 1271 α6-8).   
22 Πλάτων Νόµοι 712 δ. πρβλ. 2, 1270 β14-15. 
23 2, 1270β 28-30: διόπερ οὐκ αὐτογνώµονας βέλτιον κρίνειν ἀλλὰ κατὰ γράµµατα καὶ τοὺς νόµους 
24 2, 1270β 9-13. Χρησιµοποιεί και τον µειωτικό χαρακτηρισµό τυχόντας (=οι ασήµαντοι, οι άνευ αρετής. 
2,1270 β28. 2,1272 α30. 2,1272 β36). Σηµειωτέον ότι όταν ο Αριστοτέλης κάνει λόγο για την αντίστοιχη των 
εφόρων αρχή της πολιτείας των Κρητών, τους κόσµους, οι οποίοι εκλέγονται από µερικές µόνο οικογένειες, δεν 
θεωρεί αυτό ως θετικό στοιχείο, διότι οδηγεί σε αναστατώσεις (2, 1272α 39-1272β 4). Η λύση είναι λοιπόν η 
µέση οδός µεταξύ της πολιτείας των Κρητών και εκείνης των Λακεδαιµονίων αλλά και πάλι για λόγους 
σκοπιµότητας και όχι για λόγους αρχής. 
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οι πένητες25, οπότε τίθεται το ερώτηµα προς τι η προηγούµενη αρνητική του επισήµανση περί 

συµµετοχής των πενήτων στην εφορεία. Η απάντηση φαίνεται πως είναι  ότι ναι µεν να 

συµµετέχουν οι πένητες στα συσσίτια αλλά οι έφοροι να εκλέγονται µόνο µεταξύ των 

ευπόρων, όπως και οι γέροντες. Εδώ ο Αριστοτέλης παραµένει πιστός στις προκαταλήψεις 

του για τα κατώτερα στρώµατα και στον αποκλεισµό τους, και κατά συνέπεια στις απόψεις 

του περί περιορισµένου σώµατος των πολιτών στο οποίο να περιλαµβάνονται µόνο οι 

ανώτερες κοινωνικές και οικονοµικές τάξεις. Ένα τελευταίο αρνητικό στοιχείο των εφόρων 

θεωρεί ο Αριστοτέλης τον τρόπο ζωής τους (αὐτὴ µὲν γὰρ ἀνειµένη λὶαν ἐστὶν) ο οποίος 

δεν είναι σύµφωνος µε το λιτό και σκληρόν πνεύµα της υπόλοιπης πολιτείας26.      

Επικρίνει επίσης και τον κληρονοµικό τρόπο αναδείξεως των βασιλέων και 

υπαινίσσεται έναν άλλον τρόπο που θα επιτρέπει στους καλούς καγαθούς να αναδεικνύονται 

στην αρχή αυτή27. Εννοεί βεβαίως την εκλογή των ανωτάτων αρχόντων µεταξύ των εχόντων 

αρετήν. Μειονεκτήµατα βρίσκει  και στην αρχή της ναυαρχίας, διότι αυτή είναι ισάξια της 

βασιλείας, µε συνέπεια την δηµιουργία προστριβών και στάσεων µεταξύ των δύο αρχών28.  

Στην ἀπέλλα συµµετείχαν οι άνω των τριάντα ετών που είχαν ασκηθεί στην 

σπαρτιατική πολεµική αγωγή και είχαν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στα κοινά συσσίτια 

(φιδίτια). Αυτό σηµαίνει ότι συµµετέχουν µόνο οι  ὅµοιοι και όχι οι περίοικοι και οι 

ὑποµείονες. Η ἀπέλλα δεν είχε ουσιαστικό πολιτικό ρόλο, αφ’ ης στιγµής τα µέλη της δεν 

είχαν δικαίωµα να προτείνουν µε δική τους πρωτοβουλία διάφορα µέτρα ούτε να παίρνουν 

µέρος στην συζήτησή τους29. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι στη συγκέντρωση αυτή το 

δικαίωµα λόγου και προτάσεων ανήκε µόνο στους δύο βασιλείς ( ἀρχαγέτας)  και στους 

είκοσι οκτώ γέροντες (πρεσβυγενέας), ενώ το µόνο δικαίωµα του πλήθους ήταν να 

επιδοκιµάζει ή να αποδοκιµάζει τις προτάσεις αυτές30. Ο Αριστοτέλης δεν ασκεί ουδεµία 

κριτική στον απλώς επικυρωτικό ρόλο της ἀπέλλας, ούτε στο γεγονός ότι δεν συγκαλείται 

                                                 
25 2,1271 α32-37. 
26 2, 1270β 31-33. 
27 2, 1271α 20-26. 
28 2, 1271α 37-41. 
29 2, 1273 α12, όπου αναφέρει εµµέσως ότι η ἀπέλλα δεν είχε δικαίωµα ἀντειπεῖν, δηλαδή να διατυπώσει 
αντιρρήσεις ή να προτείνει άλλα πράγµατα, αφού από τις τρεις ευδοκιµούσες πολιτείες µόνο ο δήµος των 
Καρχηδονίων είχε αυτό το δικαίωµα. Πρβλ. Botsford & Robinson (1991), 86. 
30 Τοῦ δὲ πλήθους ἀθροισθέντος, εἰπεῖν µὲν οὐδενί γνώµην τῶν ἄλλων ἐφεῖτο, τὴν δ’ ὑπὸ τῶν 
γερόντων καὶ τῶν βασιλέων προτεθεῖσαν ἐπικρῖναι κύριος ἦν ὁ δῆµος  (Πλούταρχος Λυκούργος, 6). 
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σε τακτά διαστήµατα παρά µόνο αν παρουσιάζεται διαφωνία µεταξύ των βασιλέων και των 

γερόντων31. 

Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό  το ότι ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται καθόλου στην 

παντελή έλλειψη της κληρώσεως ως συστήµατος αναδείξεως των αρχών στην σπαρτιατική 

πολιτεία32. Αυτό σηµαίνει ότι δεν ενοχλείται από την παντελή απουσία της. Εντέλει δεν ασκεί 

κριτική στο ότι η εξουσία ασκείται ουσιαστικά από 35 άρχοντες, δεν ενοχλείται από την 

άκρατη ολιγαρχική δοµή της. Αναφέρει την Λακεδαιµονίων πολιτεία ως παράδειγµα καλής 

µίξεως, στη συζήτηση για τις µεικτές πολιτείες33 ενώ αλλού  τη χαρακτηρίζει ως αριστοκρατία 

ως  δηµοκρατία34 και ως µοναρχία (5, 1313α 25 κεξ.).   

 

Η κοινωνική κριτική του Αριστοτέλη αφορά τη δουλεία, την οικονοµική ανισότητα, 

την κατάσταση των γυναικών, το καθεστώς των ἐπικλήρων, και τα συσσίτια.  Σχετικά µε το 

θέµα της δουλείας  σχολιάζει αρνητικά τον τρόπο που χειρίζονται οι Σπαρτιάτες τους είλωτες, 

ο οποίος τους δηµιουργεί συνεχώς προβλήµατα. Φυσικά ο Αριστοτέλης βλέπει τη δουλεία ως 

µέσο εξασφαλίσεως ελευθέρου χρόνου των πολιτών (σχολή), ούτως ώστε αυτοί να 

ασχολούνται µε την πολιτική και  µάλιστα να πολιτεύονται καλώς.35 

Στο θέµα των γυναικών, ασκεί κριτική διότι υπάρχει ἄνεσις των γυναικών, οι οποίες 

ζουν ἀκολάστως καὶ τρυφερῶς. Θεωρεί επίσης ότι οι Σπαρτιάτες είναι 

γυναικοκρατούµενοι, όπως τα περισσότερα στρατιωτικά και πολεµικά γένη, εκτός των 

                                                 
31 2, 1273 α7-9. Στη συνέλευση της ἀπέλλας για το αν θα γίνει πόλεµος µε τους Αθηναίους ο βασιλεύς 
Αρχίδαµος τάχθηκε κατά του πολέµου ενώ ο έφορος Σθενελαΐδας υπέρ και έτσι η ἀπέλλα µε πρόταση του 
Σθενελαϊδα «ψήφισε» δια βοής, και επειδή δεν ήταν σαφές το αποτέλεσµα διαχωρίσθηκαν σε  δύο οµάδες – υπέρ 
του πολέµου ή κατά – για να γίνει σαφέστερη η διαφορά (Θουκυδίδης 1, 67-87).   
32 Αναφέρεται σε αυτήν απλώς αλλού (4, 1294β 31-34) χωρίς καµία κριτική αποτίµηση όταν χαρακτηρίζει την 
Σπάρτη ολιγαρχία, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει η κλήρωσις: οἱ δ’ ὀλιγαρχίαν διὰ τὸ πολλὰ ἔχειν 
ὀλιγαρχικά, οἷον τό πάσας αἱρετὰς εἶναι καὶ µηδεµίαν κληρωτήν, καὶ ὀλίγους εἶναι κυρίους θανάτου 
καὶ φυγῆς, καὶ ἄλλα τοιαῦτα πολλά. 
33 4, 1294β 14-34. Βλ. κεφάλαιο «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’» (Μέρος Ι). 
34 2,1270β16-17. 5, 1306β 29. Οι αριστοκρατίες είναι εν τέλει ολιγαρχίες κατά τον Αριστοτέλη ή τουλάχιστον 
θεωρούνται ολιγαρχίες από τους πολλούς (5,1306β22-27). Ο Πλούταρχος (Λυκούργος 29) επίσης τη  θεωρεί 
αριστοκρατία: «Η εγκαθίδρυση της αρχής των εφόρων δεν ήταν χαλάρωση αλλά ενδυνάµωση της πολιτείας και, 
ενώ εφαίνετο ότι έγινε για τον δήµο, εν τούτοις έκανε την αριστοκρατία ισχυρότερη». Για τον Σπαρτιάτη 
Μέγιλλο, δεν είναι σαφές τι είδους πολίτευµα είναι το σπαρτιατικό, διότι έχει χαρακτηριστικά από τέσσερα 
πολιτεύµατα, την τυραννίδα ( έφοροι), τη δηµοκρατία, την αριστοκρατία και την δια βίου βασιλεία ( τὴν ἐν 
Λακεδαίµονι πολιτείαν οὐκ ἔχω σοὶ φράζειν οὕτως ἥντινα προσαγορεύειν αὐτὴν δεῖ. Νόµοι, 4, 712δ-ε 
).  Μερικοί την θεωρούσαν δηµοκρατική ένεκα της οµοιόµορφης ενδυµασίας και της κοινής ανατροφής των 
παίδων, καθώς και των κοινών συσσιτίων, της «εκλογής» των εφόρων από όλους τους Σπαρτιάτες από την 
ἀπέλλα και της «εκλογής»   των  γερόντων  από την ἀπέλλα. (4, 1294β 18-31). 
35 2, 1269α 34-36: Ὅτι µὲν οὖν δεῖ τῆ µελλούση καλῶς πολιτεύεσθαι τήν τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν 
σχολήν, ὁµολογούµενον ἔστιν. 
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Κελτών,36 πράγµα το οποίο θεωρεί και ως αιτία του τιµᾶσθαι τὸν πλοῦτον, και της 

φιλοχρηµατίας,37 που χαρακτηρίζουν τους Σπαρτιάτες. Η ευθύνη για την κατάσταση αυτή 

αποδίδεται, από τον Αριστοτέλη, στο νοµοθέτη.   

Στο θέµα της οικονοµικής ανισότητας, ο Αριστοτέλης επισηµαίνει ότι µερικοί έχουν 

τεράστια περιουσία και οι υπόλοιποι ελάχιστη, µε συνέπεια η γη να ανήκει σε ολίγους ( 

διόπερ εἰς ὀλίγους ἦκεν ἡ χώρα)38. Η αιτία αποδίδεται πάλι στον νοµοθέτη, διότι αν και 

ορθώς απαγόρευε να πωλείται ή να αγοράζεται η γη, εν τούτοις έδινε το δικαίωµα να δίνεται 

ως δωρεά ή ως κληρονοµιά, και έτσι εξ αιτίας του συστήµατος των  ἐπικλήρων καὶ τῶν 

µεγάλων προικῶν, τα δύο πέµπτα της γης να ανήκουν σε γυναίκες. Σηµειωτέον ότι η 

απαγόρευση απαλλοτριώσεως της γης είναι απαρχαιωµένο και αναχρονιστικό µέτρο, και 

επιπλέον φαίνεται ότι ο φιλόσοφος είναι εναντίον του να  κληρονοµείται η γη. Τότε τίθεται το 

ερώτηµα σε ποιον θα ανήκει αυτή µετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη; Ο Αριστοτέλης είναι υπέρ 

της εξοµαλύνσεως της περιουσίας και προτείνει µία λύση προς τούτο39. Κριτική ασκεί επίσης 

και στον τρόπο διαχειρίσεως του δηµοσίου χρήµατος (περὶ τὰ κοινὰ χρήµατα  )40. 

Τέλος αποδοκιµάζει το γεγονός ότι η µόνη ἀρετὴ την οποία ανέπτυσσε και ευνοούσε η  

Σπαρτιατική πολιτεία  ήταν η πολεµική αρετή, µε συνέπεια να µην καταφέρει να διατηρηθεί εν 

καιρώ ειρήνης, διότι οι πολίτες της δεν είχαν ασκηθεί σε άλλου είδους αρετή41 . 

Όµως ο Αριστοτέλης δεν ασκεί κριτική στην έλλειψη ελευθερίας που διαπιστώνεται 

σε πολλούς τοµείς της κοινωνικής και πολιτικής ζωής: στην παιδεία,42 στην απαγόρευση της 

αποδηµίας,43 στην απέλαση ξένων (ξενηλασία ), στην αστυνόµευση και επιτήρηση των ηθών, 

στον έλεγχο και τους περιορισµούς που είχαν επιβληθεί στο εµπόριο, στις τέχνες44, στην 

                                                 
36 2, 1269β 12-1270α 15. 
37 2, 1269β 23-24 και 2, 1270α 11-15. 
38 2, 1270α 15-18. 
39 2, 1270α 38-39 και 5, 1309α 23 κεξ. 
40 2, 1271β 10-17. 
41 2, 1271β 4- 6: τοιγαροῦν ἐσώζοντο µὲν πολεµοῦντες, ἀπώλλυντο δὲ ἄρξαντες διὰ τὸ µὴ ἐπίστασθαι 
σχολάζειν µηδὲ ἠσκηκέναι µηδεµίαν ἄσκησιν ἑτέραν κυριωτέραν τῆς πολεµικῆς. 
42  Πλούταρχος Λυκούργος, 24:  Ἡ δὲ παιδεία µέχρι τῶν ἐνηλίκων διέτεινεν. Οὐδεὶς γὰρ ἦν ἀφειµένος 
ὡς ἐβούλετο ζῆν, ἀλλ’ οἷον ἐν στρατοπέδῳ τῆ πόλει, καὶ δίαιταν ἔχοντες ὡρισµένην καὶ διατριβὴν 
περὶ τὰ κοινά, καὶ ὅλως νοµίζοντες οὐχ αὑτῶν ἀλλὰ τῆς πατρίδος εἶναι. 
43 Πλούταρχος Λυκούργος, 27. Ὅθεν οὐδ’ ἀποδηµεῖν ἔδωκε τοῖς βουλοµένοις καὶ πλανάσθαι, ξενικὰ 
συνάγοντας ἤθη καὶ µιµήµατα βίων ἀπαιδεύτων καὶ πολιτευµάτων διαφόρων. 
44 O Πλούταρχος µας παραδίδει το περιστατικό µε τον ποιητή και µουσικό Τέρπανδρο (7ος αι.) ο οποίος είχε 
προσθέσει στην κιθάρα του µία χορδή, τοῦ ποικίλου τῆς φωνῆς χάριν. Αλλά οι ἔφοροι, επειδή δεν επέτρεπαν 
καµία αλλαγή στους κανόνες της αρχαίας µουσικής του επέβαλαν πρόστιµο και κάρφωσαν την κιθάρα του στον 
τοίχο (Πλούταρχος  Τα παλαιά των Λακεδαιµονίων επιτηδεύµατα, 17, 238γ). 
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σκέψη και γενικώς στην όλη κοινωνική ζωή45. Από τον 6ο αιώνα η Σπάρτη ούτε επιτρέπει την 

είσοδο ξένων στις εορτές της ούτε και στέλνει αθλητές στην Ολυµπία46. Όλα αυτά τα 

ασφυκτικώς περιοριστικά µέτρα, ο φιλο-ολιγαρχικός και θαυµαστής της Λακεδαίµονος 

Πλούταρχος τα επικροτεί και κατηγορεί τους επικριτές τους47. Την ίδια γνώµη φαίνεται να 

έχει και ο Σταγειρίτης, αφού ουδεµία αναφορά κάνει ούτε στην ξενηλασία ούτε στην 

απαγόρευση της αποδηµίας ούτε στην αστυνόµευση των ηθών ούτε στην πνευµατική 

ανελευθερία.  

Συνεπώς η κριτική του Αριστοτέλη δεν έχει ως στόχο την ουσία του σπαρτιατικού 

πολιτεύµατος, τον ολιγαρχικό του χαρακτήρα, αλλά επιµέρους ατέλειες και λάθη, που αφορούν 

τον πολιτικό και τον κοινωνικό τοµέα, και προτείνει διορθώσεις και αλλαγές για την καλύτερη 

λειτουργία του. Εν γένει η κριτική του προς την Λακεδαίµονα συνάδει προς τις γενικές 

πολιτικές αρχές του, όπως τις εκφράζει γενικώς στα Πολιτικά, και ιδιαιτέρως προς τις βασικές 

αρχές της «πολιτείας», αφού ο ειδικότερος σχολιασµός  του αναφέρεται στα σηµεία τα οποία 

δεν συµφωνούν µε αυτές.  

 

 

Η Ολιγαρχία των Καρχηδονίων 

 
Η πολιτεία η οποία φαίνεται να είναι πιο κοντά στην «πολιτεία» είναι αυτή των 

Καρχηδονίων, και η εξέτασή της είναι πολύ αποκαλυπτική για τις πραγµατικές πολιτικές ιδέες 

του φιλοσόφου. Κατ’ αρχάς ο Σταγειρίτης έχει την ίδια θετική εκτίµηση πού έχει και για την 

Λακεδαιµονίων πολιτεία, και διαπιστώνει ότι πολλοί από τους θεσµούς της έχουν καλώς48 και 

είναι παραπλήσιοι µε αυτούς της Λακωνικής πολιτείας49, τους οποίους εξετάζει συνοπτικώς: 

                                                 
45  Πλούταρχος Λυκούργος, 9, όπου εκφράζεται πολύ ωραία η εικόνα της κλειστής στον εαυτό της Σπάρτης: 
µετὰ δὲ τοῦτο τῶν ἀχρήστων καὶ περισσῶν ἐποιεῖτο τεχνῶν ξενηλασίαν. (…) Τὸ δὲ σιδηροῦν 
ἀγώγιµον οὐκ ἦν πρὸς τοὺς ἄλλους Ἕλληνας, οὐδ’ εἶχε τιµὴν καταγελώµενον, ὤστ’ οὐδὲ πρίασθαι τί 
τῶν ξενικῶν καὶ ρωπικῶν ὑπῆρχεν, οὐδ’ εἰσέπλει φόρτος ἐµπορικὸς εἰς τοὺς λιµένας, οὐδ’ ἐπέβαινέ 
τῆς Λακωνικῆς οὐ σοφιστὴς λόγων, οὐ µάντις ἀγυρτικός, οὐχ ἑταίρων τροφεύς, οὐ χρυσῶν τις, οὐκ 
ἀργυρῶν καλλωπισµάτων δηµιουργός, ἅτε δὴ νοµίσµατος οὐκ ὄντος.   
46  G. Glotz (1925), 347 κε. 
47 Πλούταρχος Λυκούργος 28. Ἐν µὲν οὖν τούτοις οὐδὲν ἔστιν ἀδικίας ἴχνος οὐδὲ πλεονεξίας, ἥν 
ἐγκαλοῦσιν ἔνιοι τοῖς Λυκούργου νόµοις, ὡς ἱκανῶς ἔχουσι πρὸς ἀνδρείαν, ἐνδεῶς δὲ πρὸς 
δικαιοσύνην. 
48 2,1272 β24: πολιτεύεσθαι δὲ δοκοῦσι καὶ Καρχηδόνιοι καλῶς καὶ πολλὰ περιττῶς πρὸς τοὺς 
ἄλλους...καὶ πολλά τῶν τεταγµένων ἔχει παρ’ αὐτοῖς καλῶς. 
49 2, 1272 β33 και 1275 α11-12. 
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Οι δυὸ αἱρετοὶ  άρχοντες, (Σοφτίµ, πληθ. του  Σούφετ) τους οποίους περιέργως ο 

Αριστοτέλης αποκαλεί βασιλείς, ενώ αυτοί ούτε κληρονοµικοί είναι  ούτε από το ίδιο γένος, 

όπως ο ίδιος άλλωστε αναφέρει, αλλά εκλέγονται, πράγµα που είναι καλύτερο για τον 

Σταγειρίτη50.  

Οι 104 ἄρχοντες  (αλλού αναφέρεται στους 100 άρχοντες), αντίστοιχοι των εφόρων, 

οι οποίοι επίσης εκλέγονται αριστίνδην, δηλαδή απο τους ευγενείς, και όχι από όλους όπως 

στην Σπάρτη, πράγµα που επίσης είναι καλύτερο για τον Αριστοτέλη51. 

Οι δύο στρατηγοί, οι οποίοι µαζί µε τους Σοφτίµ χαρακτηρίζονται µέγισται ἀρχαὶ, 

και εκλέγονται και  µε συνδυασµό αριστίνδην και πλουτίνδην52. 

Οι πενταρχίαι, πέντε άρχοντες που εκλέγονται από άλλους και µε την σειρά τους 

εκλέγουν τους 104 ή 100 άρχοντες. 

Η γερουσία αναφέρεται από τον Αριστοτέλη µόνο ονοµαστικώς χωρίς άλλες 

πληροφορίες.  

Η δικαστική εξουσία ασκείται αποκλειστικώς από τους διάφορους άρχοντες (2,1272 

α19-20). 

Ο δῆµος απ’ ό,τι φαίνεται δεν είχε µεγάλη δύναµη, αλλά συνεδρίαζε όταν 

συµφωνούσαν οι Σοφτίµ και η γερουσία, και τότε µπορούσαν να οµιλήσουν και άλλοι και να 

κρίνουν53, να αντιπροτείνουν (ἀντειπεῖν) και αυτή είναι και η διαφορά απο τις άλλες 

συνελεύσεις  των Κρητών (η οποία ψήφιζε όπως και οι προτείνοντες, οι γέροντες και οι 

κόσµοι, συνεπιψηφίσαι) και των Λακεδαιµονίων (η οποία επιδοκίµαζε ή αποδοκίµαζε δια 

βοής, ἐπικρῖναι).  

Όσον αφορά την γνώµη του Αριστοτέλη για την Καρχηδονίων πολιτεία, παρατηρούµε 

ότι το βασικό πολιτικό ζήτηµα, ότι ο δήµος στην Καρχηδόνα δεν συγκαλείται σε τακτές βάσει 

νόµου συνεδριάσεις, ουδόλως σχολιάζεται από αυτον. Επίσης θεωρεί καλή την αριστίνδην 

εκλογή των µεγίστων αρχών, των Σοφτίµ  και των Στρατηγών, ενώ αντιθέτως την πλουτίνδην, 

                                                 
50 2,1272β38-41. Στο Θρησκειολογικό Λεξικό, Αθήνα, Ελληνικά Γράµµατα, 2000, σ. 335 ο όρος αποδίδεται ως 
Σιωφετίµ. Ο Αριστοτέλης µάλλον ακολούθησε τον Ηρόδοτο (7,165) στην απόδοση του όρου Σοφτίµ ως 
βασιλείς, για να τους αντιστοιχίσει µε τους βασιλείς της Σπάρτης. Ο St.Gsell (1928), 189κε. ερµηνεύει την 
απόδοση του όρου Σοφτίµ στον Ηρόδοτο  ως βασιλείς (Ζ, 165) και στον ∆ιόδωρος Σικελιώτης (ΧΙΙΙ 43,5. ΧΙV 
34,5) –ξεχνάει όµως τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη – ως παρεξήγηση και έλλειψη ελληνικού όρου ικανού να 
τον µεταφράσει. Αυτοί ήταν κάτι το αντίστοιχο µε τους πραίτορες στην Ρώµη και τους Κριτές (δικαστές) του 
Ισραήλ (Shophet= µετοχή του ρήµατος Shaphat= “juger conformement au droit; proteger ou condemner selon la 
justice; regir, gouverner selon le droit”. Aubonnet [1968], 168  n.7).     
51 2,1272β35-36 
52 2, 1273 α30. 
53 2,1273 α6-12: ἀλλὰ κύριοι κρίνειν εἰσὶ καὶ τῷ βουλοµένῳ τοῖς εἰσφεροµένοις ἀντειπεῖν ἔξεστιν, 
ὅπερ ἐν ταῖς ἑτέραις πολιτείαις οὐκ ἐστίν.  
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ἁµάρτηµα του νοµοθέτη και  φαύλον, διότι έτσι ο νόµος δίδει περισσότερη αξία στον πλούτο 

αντί για την αρετή και κάνει όλη την πόλιν φιλοχρήµατο, αφού αυτή η τελευταία επηρεάζεται 

και ακολουθεί τους εξουσιάζοντες. Επιπλέον δε αυτοί οι οποίοι αγόραζαν το αξίωµά τους 

(άλλη εκδοχή του πλουτίνδην) είναι εύλογο όταν έρχονται στην εξουσία να προσπαθούν να  

κερδίσουν όχι µόνο τα έξοδα αλλά και κάτι παραπάνω. Για αυτό, καταλήγει ο φιλόσοφος, 

πρέπει να εκλέγονται οι άριστοι (διὸ δεῖ τους δυναµένους ἄριστ’  ἄρχειν, τούτους 

ἄρχειν)54. Εδώ  βλέπουµε την κριτική του Αριστοτέλη στην ολιγαρχία – επειδή αυτή εκλέγει 

βάσει του πλούτου – και την προώθηση της βασικής του ιδέας ότι πρέπει να  εκλέγονται 

άρχοντες οι  κατ’ ἀρετὴν ἄριστοι, πράγµα που είναι το κύριο χαρακτηριστικό που τον 

διαφοροποιεί απο την ολιγαρχία. Εν ολίγοις ο Αριστοτέλης αποδέχεται την ολιγαρχική δοµή 

της Καρχηδονίων πολιτείας και οι επιµέρους κριτικές του δεν αφορούν την ουσία της αλλά 

κάποιες βελτιώσεις.  

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η Καρχηδονίων πολιτεία δεν ανήκει στον ελληνικό κόσµο 

της πόλεως αλλά είναι αποικία των Φοινίκων. Η επιλογή του να την συµπεριλάβει στις 

ευνοµούµενες πολιτείες, εκτός των λόγων που ο ίδιος επικαλείται, δηλαδή ότι έχει κοινά 

χαρακτηριστικά µε τις άλλες δύο – Σπάρτη και Κρήτη – φαίνεται ότι υπαγορεύθηκε από άλλη 

σκοπιµότητα: να αναδείξει τις διαφορές της Καρχηδονίων πολιτείας από τη Σπάρτη κυρίως 

(και την Κρήτη), και τα σηµεία στα οποία υπερτερεί από αυτήν και τα οποία θεωρεί θετικά. 

Τα σηµεία αυτά είναι που τον διαφοροποιούν από την παραδοσιακή ολιγαρχία, και αποτελούν 

τη βάση για την πολιτική του πρόταση.  

 

Ως προς τον χαρακτηρισµό της εν λόγω πολιτείας, είναι αξιοσηµείωτο ότι  ο 

φιλόσοφος ταλαντεύεται µεταξύ δηµοκρατίας, αριστοκρατίας, και ολιγαρχίας. Πράγµατι στο 

κυρίως µέρος όπου εξετάζει την Καρχηδονίων πολιτεία λέει ότι αυτή όσον αφορά τις αρχές 

της αριστοκρατίας και της «πολιτείας», ἐκκλίνει σε ορισµένα σηµεία προς τη δηµοκρατία 

και σε άλλα προς την ολιγαρχία55. Ως απόκλιση προς την πρώτη αναφέρει µόνο µία 

περίπτωση, το ότι παραπέµπει ορισµένα ζητήµατα στον δήµο. Αναφέρει όµως περισσότερες 

περιπτώσεις αποκλίσεως προς την ολιγαρχία: α) δεν παραπέµπει τα περισσότερα ζητήµατα 

στον δήµο, β) οι πενταρχίαι αν και εκλέγονται απο άλλους εκλέγουν µε τη σειρά τους 100 

άρχοντες, και άρχουν επί πολύ χρόνο και όταν πάλι τελειώσει η θητεία τους συνεχίζουν να 

άρχουν, γ) οι µέγισται αρχαί Σοφτίµ και Στρατηγοί εκλέγονται και πλουτίνδην, εκτός απο 

                                                 
54 2,1273β5. 
55 2,1273 α4-6. 
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αριστίνδην, δ) το ίδιο πρόσωπο δύναται να ασκήσει περισσότερες αρχές ταυτοχρόνως56, ε) οι 

αρχές είναι άνευ µισθού και άνευ κληρώσεως 57, στ) οι δίκες εκδικάζονται µόνο απο τους 

άρχοντες58.  

 Αλλού λέει ότι η Καρχηδονίων πολιτεία παρεκβαίνει της αριστοκρατίας µάλιστα προς 

την ολιγαρχία59, ή ότι είναι αριστοκρατία60, και τέλος ότι είναι ολιγαρχία (2,1273β18). Την 

αναφέρει επίσης ως δηµοκρατουµένη (5,1316β5), αλλά ο  Newman διορθώνει σε 

τιµοκρατουµένη, και οι Schneider, Susemihl, St.Gsell σε αριστοκρατουµένη, προσπαθώντας να 

σώσουν τη λογική των λεχθέντων από τον Αριστοτέλη. Θα συµφωνούσαµε ίσως αν  δεν 

υπήρχε η τοποθέτηση της Καρχηδονίων πολιτείας εκ νέου µεταξύ των δηµοκρατιών 

(6,1320β4). Άλλωστε ενώ λέει ότι δεν υπήρξαν ποτέ στάσεις και τύραννος (2,1272β32), 

αλλού λέει ότι υπήρξε αλλαγή από τυραννίδα σε αριστοκρατία (5,1316 α34).   

   

 Θα πρέπει επί πλέον να παρατηρήσει κανείς ότι όσο και αν οι πληροφορίες του 

Αριστοτέλη είναι εξαιρετικώς ενδιαφέρουσες για τη γνώση του παρελθόντος, εν τούτοις είναι 

αποσπασµατικές και ασύνδετες και δεν συνιστούν µία πλήρη περιγραφή της πολιτείας των 

Καρχηδονίων, δεν περιγράφουν  τις αρµοδιότητες των βασικών αρχών και τις σχέσεις µεταξύ 

τους, τον συνολικό  τρόπο οργανώσεως της, εν ολίγοις την πολιτική της διάρθρωση - πράγµα 

που έκανε λίγο πολύ µε την πολιτεία των Λακεδαιµονίων. Αυτό είναι άλλωστε που  

ενδιαφέρει για να αποκτήσουµε την πολιτική γνώση και  να δούµε τι τὸ ὀρθὸν  καί τό 

χρήσιµον έχει η εν λόγω πολιτεία και εντέλει να αποφασίσουµε ως προς τι η  πολιτεία είναι 

εὐνοµούµενη, όπως προοικονοµεί στην αρχή της έρευνας του ο φιλόσοφος61. ∆ηλαδή 

υπάρχει εδώ µία έλλειψη πολιτικής αντιλήψεως και εκτιµήσεως, αφού µένουµε µε την απορία 

γιατί οι Καρχηδόνιοι δικαίως εὐδοκιµοῦσι – όπως συµπεραίνει ο φιλόσοφος (2, 1273 β26), 

δεδοµένου ότι ασκεί κριτική σε πολλά σηµεία της πολιτείας τους. Ίσως το δικαίως 

εὐδοκιµούσι  να αναφέρεται στη σταθερότητα και διάρκεια της πολιτείας, πράγµα που 

                                                 
562,1273β8-9. 
57 Αριστοκρατικό χαρακτηριστικό αυτό (2,1273 α17-18). 
582,1272 α19-20. 
592,1273 α21-22. 
604,1293β14-15. Τη  χαρακτηρίζει αριστοκρατία επειδή αυτή αποβλέπει στὸν πλοῦτον καὶ ἀρετὴν καὶ δῆµον. 
Το σωστότερο ίσως εδώ θα ήταν να αποκληθεί µικτή πολιτεία ή «πολιτεία» διότι κατά τα λεγόµενα του ίδιου του 
Αριστοτέλη η µικτή συνδυάζει ολιγαρχία και δηµοκρατία και εδώ έχουµε τον πλούτο (χαρακτηριστικό της 
ολιγαρχίας), τον δήµο (χαρακτηριστικό της δηµοκρατίας) και την αρετή (χαρακτηριστικό της αριστοκρατίας και 
της «πολιτείας»). 
61 2,1260 β30-33. Για την συµπλήρωση των κενών και για µια σύντοµη ολοκληρωµένη γενική εικόνα της 
πολιτικής διαρθρώσεως και λειτουργίας της πολιτείας των Καρχηδονίων βλ. εκτός των προαναφερθέντων 
παραποµπών της υποσ. 50, και Aubonnet (1973), 234, n.7. 
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επιτρέπει να υποθέσουµε το γεγονός ότι  σε αυτό το συµπέρασµα συµπεριλαµβάνει και την 

Κρητών πολιτεία, στην οποία άσκησε την πιο δριµεία κριτική από τις τρεις πολιτείες 

κατηγορώντας την µάλιστα για ανυπαρξία πολιτικῆς κοινωνίας και χαρακτηρίζοντάς την 

ως δυναστεία και ως µη ανήκουσα στον θεσµό της πόλεως (2, 1272 β10-15). Εάν είναι σωστή 

η υπόθεσή µας,  τότε εδώ προαναγγέλλεται η λογική του πολιτικού συµβούλου πασών των 

πολιτειών, που αναπτύσσεται στο 5ο βιβλίο, αφού αυτό που ενδιαφέρει εν τέλει τον φιλόσοφο 

είναι η σωτηρία και η διατήρηση των πολιτειών ανεξαρτήτως πολιτικών αρχών. 

 

 Είδαµε λοιπόν µε  την εξέταση των δύο πολιτειών – παρόµοια είναι και η θέση του 

για την πολιτεία των Κρητών – που γίνεται στο βιβλίο 2 των Πολιτικών  ότι ο Σταγειρίτης αν 

και  ασκεί κριτική σε ορισµένα χαρακτηριστικά τους και προτείνει κάποιες βελτιώσεις, εν 

τούτοις αποδέχεται την ουσία τους, την ολιγαρχική σύσταση και λειτουργία τους, και 

αποφαίνεται τελικώς ότι  δικαίως εὐδοκιµοῦσι62, ότι είναι εὐνοµούµεναι63  και ότι 

πολιτεύονται καλώς64, και τέλος ότι νοµοθέτησαν  καλώς περί της ευδαιµονίας και οι νόµοι 

τους  καθιστούν τους πολίτες αγαθούς65. 

 

 

Η τιµοκρατία του  Σόλωνος 
 

Η πολιτεία του Σόλωνος αν και αποτέλεσε την απαρχή της δηµοκρατίας και συνετέλεσε 

σηµαντικά στο δηµοκρατικό φρόνηµα των πολιτών, εν τούτοις δεν δύναται να χαρακτηρισθεί 

ως δηµοκρατία, αλλά µάλλον ως µία µετριοπαθής ή διευρυµένη ολιγαρχία, ή µε την 

αριστοτελική ορολογία , ως τιµοκρατία, πράγµα που φαίνεται και στην ονοµασία των τάξεων 

αναλόγως της περιουσίας και του εισοδήµατος (πεντακοσιοµέδιµνοι, τριακοσιοµέδιµνοι, 

διακοσιοµέδιµνοι, θήται). Ένας από τους λόγους για τον χωρισµό αυτόν ήταν και η 

εκλεξιµότητα στα δηµόσια αξιώµατα, πράγµα το οποίο φαίνεται και στο γεγονός ότι ενώ οι 

τρεις τάξεις διατήρησαν τα παραδοσιακά τους ονόµατα – ἱππεῖς, ζευγίται, θῆται –, τα µέλη 

της ανώτατης τάξεως αποκαλούνται µε τον τεχνητό οικονοµικό όρο πεντακοσιοµέδιµνοι66. 

                                                 
62 2, 1273β 24-26: περί µέν οὖν τῆς Λακεδαιµονίων πολιτείας καί Κρητικῆς καί τῆς Καρχηδονίων, 
αἵπερ δικαίως εὐδοκιµοῦσι.  
632, 1260β 30κε. 
64 2, 1269α 34. 2, 1272β 24.  
65 Ηθικά  Νικοµάχεια 1, 1102α 10. 
66 Finley (1996), 15. 
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Πράγµατι στο πολίτευµα αυτό τα αξιώµατα ήταν αἱρετὰ µόνο από τις ανώτερες τάξεις, από 

τους πεντακοσιοµέδιµνους και τους τριακοσιοµέδιµνους (ἱππεῖς). Ο Αριστοτέλης αναφέρει 

ότι ο Σόλων έκανε ορισµένες αρχές κληρωτὰς ἐκ προκρίτων, δηλαδή εκάστη φυλή εξέλεγε 

έναν αριθµό ατόµων από τα οποία κληρώνονταν οι άρχοντες67. Οι άρχοντες άλλωστε ήταν 

ευκόλως ελέγξιµοι αφού ο αριθµός τους ήταν περιορισµένος αν πιστέψουµε τον ίδιο τον 

Αριστοτέλη (ἐννέα ἄρχοντες, ταµίαι, πωληταί, οἱ ἕνδεκα, οἱ κωλακρέται,  4 

φυλοβασιλεῖς καὶ οἱ 48 ναύκραροι)68. Αναλόγως του τιµήµατος αποδόθηκαν και οι αρχές - 

στα υψηλότερα τιµήµατα οι ανώτερες και σπουδαιότατες αρχές69. Έτσι οι ταµίαι κληρώνονται 

από τους πεντακοσιοµέδιµνους. Ο Αριστοτέλης αναφέρει ότι ο Σόλων ίδρυσε  επίσης τη βουλή 

των 400 (100 αιρετοί βουλευτές από εκάστη των τεσσάρων φυλών). Αν αυτή η πληροφορία 

είναι σωστή τότε αυτοί που ευνοήθηκαν πολύ  πρέπει να ήταν οι ζευγίται οι οποίοι µε την 

εκπροσώπησή τους στην βουλή και την ανάληψη των κατώτερων αξιωµάτων διεύρυναν τον 

πολιτικό τους ρόλο. Οι θήτες δεν συµµετείχαν σε καµία αρχή παρά µόνο στην εκκλησία στην 

εκλογή, τον έλεγχο των αρχών  και στα δικαστήρια70, τα οποία ουσιαστικώς εκδίκαζαν εφέσεις 

των πολιτών εναντίον αποφάσεων των αρχόντων71.  

Η κυρίαρχη εξουσία (κυρία καὶ ἐπίσκοπός τῆς πόλεως) είναι η αριστοκρατική 

βουλή του Αρείου Πάγου, η οποία κατέχει, όπως και πριν, τον έλεγχο των νόµων 

(νοµοφυλακία), τον έλεγχο των µεγίστων διοικητικών και πολιτικών θεσµών και αρχών, µε 

δικαίωµα ποινών, τιµωριών και προστίµων, και το δικαίωµα λήψεως των αποφάσεων µαζί µε 

την βουλή72. Είναι σαφής εξάλλου ο περιορισµένος ρόλος της ἐκκλησίας, η περιορισµένη 

εφαρµογή της κληρώσεως στα δικαστήρια73, και ο περιορισµένος πολιτικός ρόλος των θητών.  

                                                 
67 Αθηναίων Πολιτεία 8,1: τάς δ΄ἀρχὰς ἐποίησε κληρωτὰς ἐκ προκρίτων, οὕς ἐκάστη προκρίνειε τῶν 
φυλῶν. Προύκρινεν δ’ εἰς τοὺς ἐννέα ἄρχοντας ἑκάστη δέκα, καὶ τούτων ἐκλήρουν. Η αλήθεια είναι ότι 
µέχρι το 487 οι άρχοντες εκλέγονταν, όπως λέει παρακάτω (22, 5) και δέχονται οι ιστορικοί, πράγµα που 
σηµαίνει ότι ή η πληροφορία του Σταγειρίτη στο (8,1) είναι λανθασµένη  ή ότι η διάταξη έπεσε σε αχρηστία από 
νωρίς. Για τα προβλήµατα σχετικά µε την ιστορική ακρίβεια του Αριστοτέλη βλ. Fritz - Kapp (1974), εισαγωγή. 
68Ο Αριστοτέλης δεν αναφέρει τους 4 ἐξηγητάς τῶν φυλῶν,  οι οποίοι ερµήνευαν το ιερό δίκαιο σχετικά µε τις 
υποθέσεις αίµατος . Βλ. Σακελλαρίου (1999), 30. 
69 Αθηναίων Πολιτεία 7,1: ἑκάστοις ἀνάλογον τῷ µεγέθει τοῦ τιµήµατος ἀποδιδοὺς τὴν ἀρχήν. 
70 Αθηναίων Πολιτεία 7,3: τοῖς δὲ τὸ θητικὸν τελοῦσιν ἐκκλησίας καὶ δικαστηρίων µετέδωκε µόνον. Και 
7,4: τοὺς δ’ ἄλλους θητικόν, οὐδεµιᾶς µετέχοντας ἀρχῆς. Πρβλ. Πλούταρχος Σόλων 18: δεύτερον δὲ 
Σόλων τὰς µὲν ἀρχὰς ἁπάσας ὥσπερ ἦσαν τοῖς εὐπόροις ἀπολιπεῖν βουλόµενος, τὴν δ’ ἄλλην µεῖξαι 
πολιτείαν, ἧς ὁ δῆµος οὐ µετεῖχεν. Ορισµένοι ιστορικοί αµφισβητούν ότι υπήρξε θεσµικά ιδιαίτερο 
δικαστήριο και δέχονται ότι η εκκλησία ή µέρος της συνεδρίαζε ως δικαστήριο. Βλ. Σακελλαρίου (1999), 92.   
71 Σακελλαρίου (1999), 29. 
72  Αθηναίων Πολιτεία 8,4. 
73 2, 1274 α4: κύριον ποιήσαντά τό δικαστήριον πάντων, κληρωτὸν ὄν. Η κλήρωσις όπως αναφέραµε 
εφαρµόζονταν και για ορισµένους άρχοντες εκ προκρίτων ή µόνο από τους πεντακοσιοµέδιµνους, αλλά αυτός ο 
τρόπος δεν είναι ο δηµοκρατικός του 5ου-4ου αιώνα.  
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Συνελόντι ειπείν µε την πολιτεία του Σόλωνος έχουµε το τέλος του αριστοκρατικού 

πολιτεύµατος, δηλαδή της απόλυτης κυριαρχίας των ευγενών, και την ίδρυση του ολιγαρχικού 

(τιµοκρατικού), την µετάβαση από την αριστίνδην εκλογή των αρχόντων στην πλουτίνδην, 

δηλαδή την εκλογή στα αξιώµατα  όχι µε βάση µόνο την καταγωγή αλλά µε βάση την 

κοινωνικοοικονοµική τάξη (το τίµηµα).  

Ο Αριστοτέλης εκφράζεται ευνοϊκώς για το τιµοκρατικό πολίτευµα του Σόλωνος, που 

περιγράφει στο βιβλίο 2 των Πολιτικών και στην Αθηναίων Πολιτεία (5-12), και τονίζει ότι οι 

νόµοι του ήταν πάρα πολύ καλοί (βέλτιστα νοµοθετήσας)74. Όταν δε αναφέρεται στον Σόλωνα 

(και στον Λυκούργο) χρησιµοποιεί τους καλύτερους χαρακτηρισµούς, όπως βελτίστους 

νοµοθέτας75, εὖ πολιτεύεσθαι κ.λπ. Υπερασπίζεται το πολίτευµα του Σόλωνος, διότι 

ανέµειξε καλώς την πολιτεία και εγκαθίδρυσε την πάτριον δηµοκρατίαν76. Κατά τον 

Αριστοτέλη η καλή µίξη, έγκειται στο ότι συνδύασε στοιχεία και από τα τρία πολιτεύµατα: από 

την ολιγαρχία τον Άρειο Πάγο, από την αριστοκρατία την αίρεση των αρχών και από τη 

δηµοκρατία την κλήρωση των δικαστών εκ πάντων77. Οι µεταρρυθµίσεις του Σόλωνος, κατά 

τον Αριστοτέλη, είχαν ως αποτέλεσµα να δοθεί στον δήµο η αναγκαία πολιτική δύναµη, να 

συµµετέχει δηλαδή αυτός στην εκλογή και τον έλεγχο των αρχών, οι οποίες εκλέγονται µεταξύ 

των ανωτέρων στρωµάτων και όχι µεταξύ των κατώτερων78. Εδώ δυνάµεθα να πούµε ότι 

συµπυκνώνεται το πολιτικό πρόταγµα του Αριστοτέλη: η σολώνεια πολιτεία συγκεντρώνει όλα 

τα στοιχεία που θα χρησιµοποιήσει ο Αριστοτέλης για να συγκροτήσει αυτό που θα ονοµάσει 

«πολιτεία» στο βιβλίο 4, την οποία εξετάζουµε πιο κάτω. Τα στοιχεία αυτά είναι: η πάτριος 

δηµοκρατία, η οποία δεν είναι ἄκρατος ὀλιγαρχία  αλλά κεκραµµένη. η καλή µίξη συνδυάζει 

στοιχεία από την δηµοκρατία, την ολιγαρχία και την αριστοκρατία. Η µόνη εξουσία του δήµου 

περιορίζεται στο να δικάζει, να  εκλέγει και να ελέγχει τους άρχοντες που ορίζονται µόνο από 

                                                 
74 Αθηναίων Πολιτεία 11, 2.   
75 4, 1296α 18. Και 2, 1273β 35 κεξ: Σόλωνα δ’ ἔνιοι µὲν οἴονται νοµοθέτην γενέσθαι σπουδαῖον. Εδώ 
µάλλον εννοεί τον Πλάτωνα ο οποίος αναφέρεται  ευνοϊκός στον Σόλωνα (Πολιτεία, 10, 599δ).  ∆εν είναι η 
µοναδική φορά που ο Αριστοτέλης εκφράζεται ευνοϊκώς για τον Σόλωνα, βλ. και 3, 1281β 21-1282β 41, 1296α 
18-19. 
76 2,1273 β35: δηµοκρατίαν καταστῆσαι τὴν πάτριον.  2,1272 α2: τὸν δὲ δῆµον καταστῆσαι. Ότι ο 
φιλόσοφος θεωρεί την σολώνεια πολιτεία ως δηµοκρατία διαπιστώνεται και αλλού, όταν πραγµατεύεται την 
µεταβολή των δηµοκρατιών και αναφέρει την περίπτωση του Πεισίστρατου ο οποίος στηρίχθηκε στην απέχθεια 
προς τους πλουσίους και µετέβαλε την δηµοκρατία σε τυραννίδα (5,1305 α21-24). Ο Ισοκράτης επίσης 
παρουσιάζει τον Σόλωνα ως έναν µετριοπαθή δηµοκράτη (Αρεοπαγητικός 22-27, 36-57).   
77 2, 1273β 36-41: µίξαντα καλῶς τὴν πολιτείαν. εἶναι γὰρ τὴν µὲν ἐν Ἀρείῳ πάγω βουλὴν 
ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ τὰς ἀρχὰς αἱρετὰς ἀριστοκρατικόν, τὰ δὲ δικαστήρια δηµοτικὸν. 
78 2, 1274α 15-21: Σόλων γε ἔοικε τὴν ἀναγκαιοτάτην ἀποδιδόναι τῷ δήµῳ δύναµιν, τὸ τὰς ἀρχὰς 
αἱρεῖσθαι καὶ εὐθύνειν…τὰς δ’ ἀρχὰς ἐκ τῶν γνωρίµων καὶ τῶν εὐπόρων κατέστησε πάσας, ἐκ τῶν 
πεντακοσιοµεδίµνων καὶ ζευγιτῶν καὶ τρίτου τέλους τῆς καλουµένης ἰππάδος. τὸ δὲ τέταρτον 
θητικόν, οἷς οὐδεµιᾶς ἀρχῆς µετῆν. 
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τις ανώτερες τάξεις. Από το ίδιο χωρίο είναι εµφανές και ποιο είδος «δηµοκρατίας» προτιµά ο 

Σταγειρίτης, την πάτριον δηµοκρατία του Σόλωνος, την οποία αυτός ο ίδιος ονοµάζει 

δηµοκρατία. Το τι εννοεί ο Αριστοτέλης λέγοντας δηµοκρατία το διευκρινίζει σε άλλο σηµείο, 

στο οποίο αναφέρει ως τα κατ’ εξοχήν δηµοκρατικά µέτρα του Σόλωνος (δηµοτικώτατα) τα 

εξής: πρῶτον µὲν καὶ µέγιστον τό µὴ δανείζειν ἐπὶ τοῖς σώµασιν, ἔπειτα τὸ ἐξεῖναι 

τῷ βουλοµένῳ τιµωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀδικουµένων, τρίτον δέ, <ὧ> µάλιστα φασίν 

ἰσχυκέναι τό πλῆθος, ἡ εἰς τὸ δικαστήριον ἔφεσις79.     

Τη βασική αρχή της σολώνειας πολιτείας υπερασπίζεται ο Αριστοτέλης και στα 

Πολιτικά, όπου  υποστηρίζει ότι όσοι στερούνται περιουσίας και αρετής δεν πρέπει να 

συµµετέχουν στις µέγιστες αρχές, διότι θα αδικούν και θα διαπράττουν λάθη, επειδή 

χαρακτηρίζονται από αδικία και αφροσύνη. ∆ια τούτο, λέει ότι αυτοί µπορούν να συµµετέχουν 

µόνο στην εκλογή, στον έλεγχο των αρχών και στα δικαστήρια, όπως όρισε και ο Σόλων80. 

Σηµειωτέον ότι στην Αθηναίων Πολιτεία, ενώ αφιερώνεται ένα µόνο κεφάλαιο στην 

µεταρρύθµιση του Κλεισθένη, στις µεταρρυθµίσεις του Σόλωνος αφιερώνονται εννέα, πράγµα 

ενδεικτικό της προτιµήσεως του Σταγειρίτη προς το πολίτευµα του τελευταίου81. Είναι σαφής  

άλλωστε και η υποστήριξή του στον Σόλωνα απέναντι στις κατηγορίες ορισµένων επικριτών 

του, προφανώς ολιγαρχικών και αριστοκρατικών, οι οποίοι τον κατηγορούσαν  ότι µε τις 

µεταρρυθµίσεις του άνοιξε τον δρόµο προς την εσχάτη δηµοκρατία. Τον κατηγορούσαν διότι 

δίνοντας ο Σόλων τη δικαστική εξουσία στον δήµο, τον κατέστησε κύριον, µε συνέπεια να 

αποδυναµώσει τη βουλή του Αρείου Πάγου και την αίρεση των αρχόντων82. Ο Αριστοτέλης 

απαντώντας στις κατηγορίες αυτές υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν ήταν στις προθέσεις 

του Σόλωνος (οὐ κατὰ προαίρεσιν), αλλά έγινε συµπτωµατικώς λόγω συγκυριών (ἀπὸ 

συµπτώµατος), λόγω της νίκης του δήµου κατά των Περσών83. Ο Σταγειρίτης αναφέρει και  

                                                 
79 Αθηναίων Πολιτεία 9,1. 
80 3, 1281β 31-34: λείπεται δὴ τοῦ βουλεύεσθαι καὶ κρίνειν µετέχειν αὐτούς. ∆ιόπερ καὶ Σόλων καὶ 
τῶν ἄλλων τινὲς νοµοθετῶν τάττουσιν ἐπί τὰς ἀρχαιρεσίας καὶ τὰς εὐθύνας τῶν ἀρχόντων, ἄρχειν 
δὲ κατὰ µόνας οὐκ ἐῶσιν. 
81Ο G. Burdeau (1988), 346 έχει την γνώµη ότι ο Αριστοτέλης επιµένει τόσο πολύ στην έκθεση της σολώνειας 
πολιτείας, στην αρχή της Αθηναίων Πολιτείας διότι επιδιώκει να δώσει ένα παράδειγµα καλής πολιτείας και 
διακυβερνήσεως, όπως αυτός το εννοεί. 
82 2, 1274α 1-5: τὴν τε βουλὴν καὶ τήν τῶν ἀρχῶν αἵρεσιν, τὸν δὲ δῆµον καταστῆσαι, τὰ δικαστήρια 
ποιήσας ἐκ πάντων. ∆ιὸ καὶ µέµφονται τινὲς αὐτῶ. λύσαι γὰρ θάτερον, κύριον ποιήσαντα τό 
δικαστήριον πάντων, κληρωτόν ὄν.   
83 Τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆµος αἴτιος γενόµενος ἐφρονηµατίσθη καὶ δηµαγωγοὺς 
ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτευοµένων τῶν ἐπιεικῶν (2, 1274α 12-15). Στην Αθηναίων Πολιτεία (9.1) 
φαίνεται να έχει διαφορετική άποψη διότι λέει ότι η εἰς τὸ δικαστήριον ἔφεσις  την οποίαν εισήγαγε ο Σόλων 
κατέστησε τον δήµο  κύριον της πολιτείας. Αντιθέτως ο Πλούταρχος (Σόλων 18) φαίνεται να ενστερνίζεται την 
κατηγορία αυτή, και λέει ότι ενώ στην αρχή δεν εφάνη η δύναµη του δήµου αργότερα όµως εξεδηλώθη διότι οι 
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µία άλλη κατηγορία κατά του Σόλωνος, ότι σκοπίµως δεν έγραψε τους νόµους απλούς και 

σαφείς (µὴ ἁπλῶς µηδὲ σαφῶς), διότι έτσι θα εδηµιουργούντο πολλές αµφισβητήσεις και οι 

πολίτες θα κατέφευγαν στα δικαστήρια µε αποτέλεσµα να αποκτήσουν µεγαλύτερη 

σπουδαιότητα και δύναµη και ο δήµος να γίνει κύριος της κρίσεως.  Ο Αριστοτέλης 

υπερασπίζεται τον Σόλωνα και απέναντι σε αυτή την κατηγορία λέγοντας ότι αυτό δεν έγινε 

επίτηδες αλλά επειδή δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί το βέλτιστον µε τον γενικό κανόνα που 

είναι ο νόµος84. 

 Πρέπει να σηµειωθεί ότι η µεσαία τάξη απουσιάζει από την περιγραφή της κοινωνικο-

πολιτικής κρίσεως, η οποία οδήγησε στην µεσολάβηση του Σόλωνος (διαλλακτής), όπως αυτή 

εκτίθεται συντόµως και περιεκτικώς στην Αθηναίων Πολιτεία (2.1-3). Η απουσία αυτή είναι 

περίεργη αφού κατά τον Σταγειρίτη αφ’ ενός µεν σε όλες τις πόλεις υπάρχουν οι εὔποροι, οἱ 

µέσοι καὶ οἱ ἄποροι, πράγµα το οποίο εξηγεί και τον χαρακτήρα των διαφορετικών 

πολιτευµάτων85, αφ’ ετέρου δε αλλού αναφέρει ότι ο Σόλων  ανήκε κοινωνικώς στη µεσαία 

τάξη86. Η απουσία αυτή του ρόλου της µεσαίας τάξεως των εµπόρων, βιοτεχνών, κ.λπ.87 

φαίνεται να είναι σκόπιµη αποσιώπηση προκειµένου να εξαρθεί ακριβώς ο αντιπολωτικός 

ρόλος του Σόλωνος, και συνεπώς να αποκτήσει κύρος και βάση η αριστοτελική προτίµηση 

στην µέση πολιτεία, όπως αυτή ορίζεται στα Πολιτικά, και την εξετάζουµε πιο κάτω. Από τα 

ανωτέρω συνάγεται ότι ο Αριστοτέλης είναι ευνοϊκός προς την τιµοκρατίαν, την πολιτεία του 

Σόλωνος, όπως άλλωστε και οι ολιγαρχικοί88.  

 

 
                                                                                                                                                      
περισσότερες διαφορές ενέπιπταν στη δικαιοδοσία των δικαστηρίων: κατ’ ἀρχὰς µὲν οὐδὲν ὕστερον δὲ 
παµµέγεθες ἐφάνη, τὰ γὰρ πλεῖστα των διαφορῶν ἐνέπιπτεν εἰς τοὺς δικαστὰς  
84 Αθηναίων Πολιτεία  9,2. Ο Πλούταρχος διαφωνεί σε αυτό το σηµείο (Σόλων 18). 
85 4, 1289β 25-32. 
86 Τῆ µὲν φύσει καὶ τῆ δόξη τῶν πρώτων, τῆ δὲ οὐσία καὶ τοῖς πράγµασι τῶν µέσων...(Αθηναίων 
Πολιτεία 5.3) 
87 Η ύπαρξη της µεσαίας τάξεως αποτυπώνεται µεταξύ άλλων και στην ποίηση των Θεογνιδείων, στην οποία 
συναντάµε την ιδεολογική σύγκρουση µεταξύ των ευγενών και της ανερχόµενης µεσαίας τάξεως. Για µία 
συζήτηση για τα προβλήµατα της µεσαίας τάξεως στην εποχή του Σόλωνος βλ.  Κυρτάτας (2002), 133-147. Ο  
Κυρτάτας υποστηρίζει (σελ.139) ότι η µη αναφορά στην Αθηναίων Πολιτεία του ρόλου της µεσαίας τάξεως στα 
πριν την παρέµβαση του Σόλωνος γεγονότα «οφείλεται στη συνειδητή επιλογή του συγγραφέα να καταδείξει την 
πόλωση και τον διαχωρισµό της Αθήνας σε δύο, έστω σύνθετα στο εσωτερικό τους, κοινωνικά στρατόπεδα».   
88 Αθηναίων Πολιτεία 29,3. Πλούταρχος Κίµων 15. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ο Σόλων εκθειάζεται από τους 
ολιγαρχικούς-αριστοκρατικούς και θεωρείται ο ιδρυτής της αθηναϊκής πολιτείας ( Ισοκράτης Περί αντιδόσεως 
306: ἀναµνήσθητε δὲ τὸ κάλλος καὶ τὸ µέγεθός τῶν ἔργων, τῶν τῆ πόλει καὶ τοῖς προγόνοις 
πεπραγµένων, καὶ διέλθετε πρὸς ὑµᾶς αὐτοὺς καὶ σκέψασθε, ποιὸς τὶς ἦν καὶ πῶς γεγονὼς καὶ τίνα 
τρόπον πεπαιδευµένος ὁ τοὺς τυράννους ἐκβαλών καί τὸν δῆµον καταγαγὼν καὶ τὴν δηµοκρατίαν 
καταστήσας ). 
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2. Ο  ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ 

 

 

Είναι αριστοτελικό αξίωµα ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φύσει προορισµένοι 

και κατάλληλοι για έκαστο πολίτευµα, ορισµένοι για τη βασιλεία,  άλλοι για τη δεσποτεία και 

άλλοι για  την «πολιτεία»: Ἐστὶ γὰρ τι φύσει δεσποστὸν καὶ ἄλλο βασιλευτὸν καὶ ἄλλο 

πολιτικὸν καὶ δίκαιον καὶ συµφέρον89. Ο φιλόσοφος επιστρατεύει τη φύσιν για την 

επικύρωση της βασιλείας. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι ενώ τη δηµοκρατία, στην οποία κατά 

την γνώµη του δεν κυριαρχούν οι νόµοι (στη νεωτάτη δηµοκρατία όχι µόνο της εποχής του 

αλλά και αυτήν  του Περικλή), δεν τη θεωρεί πολιτεία, χαρακτηρίζει όµως τη βασιλεία 

πολιτεία και µάλιστα ὀρθὴ, παρά το ότι και σε αυτήν δεν ισχύουν οι νόµοι αλλά η θέληση του 

ενός90. Γιατί αυτή η αντίφαση ή µάλλον µεροληψία υπέρ της βασιλείας; Γιατί η θέληση του 

ενός είναι νόµος και η θέληση των πολλών δεν είναι; Εδώ ο φιλόσοφος υποκύπτει µάλλον 

στις προσωπικές του συναισθηµατικές σχέσεις µε την µακεδονική αυλή. Είναι εξ’ άλλου 

εµφανής η µεροληψία του υπέρ της βασιλείας και της αριστοκρατίας και στο χωρίο όπου 

δέχεται ότι εάν µεταξύ των ανθρώπων υπάρχει ένας ή περισσότεροι οι οποίοι υπερβαίνουν 

τους άλλους κατά την αρετή και την πολιτική δύναµη, τότε αυτοί πρέπει να εξαιρεθούν και να 

τους δοθεί η εξουσία την οποία θα ασκούν άνευ νόµων, διότι αυτοί οι ίδιοι είναι ο νόµος, και 

πρέπει να θεωρούνται ως θεοί91.  

                                                 
893, 1287β 37-39. Επίσης 3,1288α15-29: Ὅταν οὖν γένος ὅλον ἢ καὶ τῶν ἄλλων ἕνα τινὰ συµβῆ 
διαφέροντα γενέσθαι κατ’ ἀρετὴν τοσοῦτον ὥσθ’ ὑπερέχειν τὴν ἐκείνου τῆς τῶν ἄλλων πάντων 
,τότε δίκαιον τό γένος εἶναι τοῦτο βασιλικὸν καὶ κύριον πάντων καὶ βασιλέα τὸν ἕνα τοῦτον…Οὔτε 
γὰρ κτείνειν ἢ φυγαδεύειν οὐδ’ ὀστρακίζειν δὴ ποὺ τὸν τοιοῦτον πρέπον ἐστὶν, οὔτ’ ἀξιοῦν ἄρχεσθαι 
κατὰ µέρος. οὐ γὰρ πέφυκέ το µέρος ὑπερέχειν τοῦ παντὸς, τῷ δὲ τὴν τηλικαύτην ὑπερβολὴν ἔχοντι 
τοῦτο συµβέβηκεν. ὥστε λείπεται µόνον τὸ πείθεσθαι τῷ τοιούτῳ καὶ κύριον εἶναι µὴ κατὰ µέρος 
τοῦτον ἀλλ’ ἁπλῶς. 
90 3, 1284β 37. Επίσης 3, 1285α 35-1288α 29. 
91 3, 1284α 3-15. Το εδάφιο αυτό, όπως και άλλα σχετικά, έχει συζητηθεί επί µακρόν στο κεφάλαιο «Η 
αριθµητική ισότητα». Σε αυτό ίσως διαφαίνεται µία συµπάθεια του Σταγειρίτη στον πρώην µαθητή του 
(Droysen, Hegel. Βλ. Καλογεράκος [1999],159) ή σε κάποιον άλλο οικείο, τον Αντίπατρο ή τον Ερµεία. Στην 
αρχαία ελληνική γραµµατεία υπάρχει πληθώρα αναφορών υπέρ του κατ’ ἀρετὴν ὑπερέχοντος ἀνδρὸς, υπέρ 
της µοναρχίας, καθώς επίσης υπέρ της αριστοκρατίας. Από τον Όµηρο και τον Θέογνι µέχρι τον Πλάτωνα και 
τους φιλόσοφους της ελληνιστικής εποχής, υπάρχει η αντίληψη ότι ο βασιλεύς είναι υπεράνω των νόµων, ότι 
αυτός ο ίδιος είναι ο νόµος. Είναι η ιδέα ότι ο ηγεµών είναι ο ἔµψυχος νόµος, και για πρώτη φορά µαρτυρείται 
στον Αρχύτα τον Ταραντίνο, τον 4ο αιώνα (Ιστορία του  Ελληνικού Εθνους, τ. 2, σελ. 315). Ο Ξενοφών 
χαρακτηρίζει τον µονάρχη ὁρῶντα νόµον (Κύρου παιδεία, 8, 1, 22), και γράφει επίσης ότι η εκουσία υποταγή (!)  
σε έναν άνθρωπο δηλώνει ότι αυτός είναι βασιλεὺς ἐκ φύσεως  (5, 1, 24κεξ.). Η αντίληψη αυτή επικρατεί 
βεβαίως πλήρως µετά την εξαφάνιση της δηµοκρατίας κατά τους ελληνιστικούς χρόνους , τους αυτοκρατορικούς 
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Επίσης ενώ επιχειρηµατολογεί υπέρ της αναγκαιότητας της εναλλαγής των ὁµοίων 

καὶ ἴσων στην πολιτεία και στην εξουσία (εκτός τῶν βαναύσων, τῶν ἀγοραίων, τῶν 

γεωργῶν, τοῦ ναυτικοῦ ὄχλου, τῶν θητῶν), και υποστηρίζει ότι δεν είναι συµφέρον ούτε 

δίκαιον να κυβερνά ένας, εν τούτοις  υπάρχει µία περίπτωση (εἰ µὴ τρόπον τινὰ) που µπορεί 

να συµβεί αυτό92. Και αυτή η περίπτωση είναι όταν υπάρχει κάποιος ο οποίος υπερβαίνει κατ’ 

αρετή όλους τους υπολοίπους, όπως ανεφέρθη προηγουµένως, αλλά δεν είναι η µόνη 

αναφορά. Πολλές είναι οι ευνοϊκές αναφορές του Σταγειρίτη  στον µονάρχη και τη 

µοναρχία93.  

Ενδεικτικό των διαθέσεων του Αριστοτέλη απέναντι στην βασιλεία είναι ο 

χαρακτηρισµός της ως θειοτάτης  (4,1289α40). Πρέπει να αναφερθεί επίσης ότι τελειώνει τη  

θεολογική πραγµατεία του  βιβλίου Λάµδα των Μεταφυσικών94, στην οποία αποκλείει τις 

πολλές αρχές, µε την µοναρχικής χροιάς φράση της Ιλιάδος (β 204): Εἷς πολυκοίρανος 

ἔστω οὐκ ἀγαθὸν πολυκοιρανίη.  Στην ταξινόµηση των πολιτειών στα Πολιτικά και στα 

Ηθικά Νικοµάχεια χαρακτηρίζει ως βελτίστη πολιτεία, από τὰς ὀρθὰς, τη βασιλεία και 

χειρίστη την τιµοκρατία («πολιτεία»)95. Η βασιλεία χαρακτηρίζεται επίσης ως η ὀρθοτάτη 

πολιτεία και όλες οι υπόλοιπες  διηµαρτήκασι96. Παραδόξως όµως λέει ότι δεν υπάρχουν 

                                                                                                                                                      
της Ρώµης, και τους µεσαιωνικούς (princes legibus solutus est): ο ∆ίων Χρυσόστοµος (40 –120 µ. Χ.), ο οποίος 
έγραψε τέσσερις λόγους περί βασιλείας, ο Πλούταρχος (40-120 µ.Χ.), ο στωικός Μουσώνιος Ρούφος (1ος αι. 
µ.Χ.), ο Αίλιος Αριστείδης (120-189 µ. Χ.), ο σοφιστής Φιλόστρατος (170-250 µ.Χ.), η «Επιστολή προς 
Αλέξανδρο» που αποδίδεται στον Αριστοτέλη, αλλά είναι πολύ µεταγενέστερη του 2ου αιώνα µ.Χ. - όµως όπως 
σηµειώνει ο Houlou “sans être d’ Aristote n’en est pas moins de l’ Aristote” (Houlou [1978], 329-330). Σε όλους 
αυτούς  απαντώνται διάφοροι όροι οι οποίοι εκφράζουν τις αρετές και τις ιδιότητες του αυτοκράτορος: πατήρ 
πατρίδος- pater, parens patriae, καλός ποιµήν, σωτήρ, ευεργέτης, φιλάνθρωπος , φιλάδελφος, κ.λπ. Ο 
αριστοτελικός Θεµίστιος αποκαλεί ἔµψυχο νόµο  τον αυτοκράτορα Ιωβιανό το 364 µ. Χ. και τον αυτοκράτορα 
Θεοδόσιο το 385 µ. Χ. Βλ. J. Aubonnet (1971), 258. Η αντίληψη αυτή επικράτησε επί πολλούς αιώνες, και µόνο 
µε τους Νέους Χρόνους έχουµε µία διαφορετική αντίληψη περί εξουσίας η οποία  εισάγει ξανά την 
διακυβέρνηση από το σύνολο των πολιτών,  αλλά αυτήν τη φορά υπό τη µορφή των αντιπροσώπων του λαού ή 
του έθνους, που εδραιώνεται και στην πολιτική πρακτική αλλά και στη θεωρία.   
92 3, 1288α 1-6. 
93 Ηθικά Νικοµάχεια 8,1161 α12-15: ...βασιλεῖ µὲν πρὸς τοὺς βασιλευοµένους ἐν ὑπεροχῇ εὐεργεσίας. Εὖ 
γὰρ ποιεῖ τοὺς βασιλευοµένους, εἴπερ ἀγαθὸς ὤν ἐπιµελεῖται αὐτῶν, ἵν’ εὖ πράττωσιν, ὥσπερ 
νοµεὺς προβάτων. ὅθεν καὶ Ὅµηρος τὸν Ἀγαµέµνονα ποιµένα λαῶν εἶπεν. Πρβλ. Ισοκράτης Φίλιππος 
154: φηµὶ γὰρ χρῆναι τὲ τοὺς µὲν Ἕλληνας εὐεργετείν, Μακεδόνων δὲ βασιλεύειν, τῶν δὲ βαρβάρων 
ὡς πλεῖστον ἄρχειν. Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 8,1160 β24-27 και Ηθικά Ευδήµεια 8, 1241 β29-31: βασιλικὴ 
µὲν ἡ τοῦ γεννήσαντος, ἀριστοκρατικὴ δ’ ἡ ἀνδρὸς καὶ γυναικὸς, πολιτεία δ’ ἡ τῶν ἀδελφῶν. Επίσης: 
τὴν δὲ βασιλείαν ἀναγκαῖον ἢ τούνοµα µόνον ἔχειν οὐκ οὖσαν, ἢ διὰ πολλὴν ὑπεροχὴν εἶναι τὴν τοῦ 
βασιλεύοντος  (4, 1289β 1). ἡ µὲν γὰρ βασιλεία πρὸς βοήθειαν τὴν ἀπὸ τοῦ δήµου τοῖς ἐπιεικέσι 
γέγονεν, καὶ καθίσταται βασιλεὺς ἐκ τῶν ἐπιεικῶν καθ’ ὑπεροχὴν τοιούτου γένους  (5, 1310β 9-12). 
φύσει γὰρ τὸν βασιλέα διαφέρειν µὲν δεῖ, τῷ γένει δ’ εἶναι τὸν αὐτὸν (1, 1259β 10).  
94 Λ, 1076α 4. 
95 Ηθικά  Νικοµάχεια 8, 1160α 35-36. 
96πάσαι διηµαρτήκασι τῆς ὀρθοτάτης πολιτείας (4, 1293β 25). 
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βασιλείες στην εποχή του, ενώ φυσικά δεσπόζουν δύο χαρακτηριστικές, του Μεγάλου 

Βασιλέως των Περσών και η µακεδονική97. 

Όλες αυτές  οι  συµπάθειες του Αριστοτέλη προς τη βασιλεία, µπορούν να εξηγηθούν 

αν λάβει κανείς υπ’ όψιν του ορισµένα πράγµατα από τη ζωή του. Είναι γνωστές οι σχέσεις 

του Αριστοτέλη µε τη µακεδονική αυλή. Ο πατέρας του ήταν ιατρός του Φιλίππου Β΄, ο ίδιος 

µεγάλωσε στη µακεδονική αυλή, υπήρξε διδάσκαλος του Αλέξανδρου και προσωπικός φίλος 

του Αντίπατρου, του αντιβασιλέως και αρχιστράτηγου Μακεδονίας και Ελλάδος και 

οριστικού ενταφιαστή της αθηναϊκής δηµοκρατίας (322), ο οποίος του εµπιστεύθηκε την 

παιδεία του υιού του Κασσάνδρου. τον Αντίπατρο ο φιλόσοφος όρισε  εκτελεστή της 

διαθήκης του98. Επίσης ο Αριστοτέλης υπήρξε φίλος του τυράννου Ερµεία, του οποίου την 

ανηψιά και θετή κόρη έλαβε ως σύζυγο το 340 π.Χ., και για τον οποίο έγραψε στο 

αναθηµατικό άγαλµα των ∆ελφών τον «Ύµνο της Αρετής»99. Τον ύµνο αυτόν οι Αθηναίοι 

θεώρησαν παιάνα – που ήταν θρησκευτικός ύµνος µόνον για ήρωες – και τον εισήγαν σε δίκη, 

αλλά αυτός διέφυγε στη Χαλκίδα, όπου και ετελεύτησε. Σηµειωτέον ότι ο Ερµείας είχε 

συµµαχία µε τον Φίλιππο Β΄ και είναι χαρακτηριστική η χαρά του ∆ηµοσθένη για την 

σύλληψη του Ερµεία από τους Πέρσες το 342/1100. Φαίνεται επίσης ότι ο Αριστοτέλης είχε 

και άλλες σχέσεις µε άλλους βασιλείς και ηγεµόνες στους οποίους έστειλε επιστολές για να 

τους συµβουλεύσει – ενδεικτικά αναφέρεται το βιβλίο του Περί Βασιλείας στο οποίο περιείχε 

συµβουλές ηθικές και πολιτικές προς τον µαθητή του Αλέξανδρο για την ενίσχυση της 

βασιλικής του εξουσίας, παρόµοιες ίσως µε αυτές που υπάρχουν στα Πολιτικά101. Στο 

απολεσθέν έργο του Αλέξανδρος ή υπέρ αποίκων, θα έδινε συµβουλές πώς θα έπρεπε να 

οργανωθούν οι διοικήσεις των νέων πόλεων102. Σηµειωτέον ότι ο υιοθετηµένος υιός του 

Σταγειρίτη Νικάνωρ ήταν αξιωµατούχος του επιτελείου του Αλεξάνδρου, και ήταν αυτός που 

                                                 
97 5,1313 α3-5. 
98 Πλούταρχος Αλέξανδρος 74.  ∆ιογένης Λαέρτιος, 5,11κεξ. O J. Burckhardt (Griechische Kulturgeschichte, 
IV,397) θεωρεί ότι ο Αριστοτέλης µε την εκπαίδευση του Αλεξάνδρου είχε την πιο σηµαντική επίδραση στην 
ιστορία. 
99 Ἀρετα πολύµοχθε γένει βροτείῳ.Bλ. Γεωργούλης (1962), 42.   
100 ∆ηµοσθένης Κατα Φιλίππου ∆,32. 
101 J.Aubonnet  (1968),lvi -lix. 
102 Βαλαλά (1999), 280. Μία  τέτοια συµβουλή του Σταγειρίτη προς τον Αλέξανδρο παραδίδεται από τον 
Στράβωνα (Ι,4,9) και τον Πλούταρχο (Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Ι, 329): Ἀριστοτέλης 
συνεβούλευεν αὐτῶ, τοῖς µὲν Ἐλλησιν ἠγεµονικῶς τοῖς δὲ βαρβάροις δεσποτικῶς  χρώµενος, καὶ τῶν 
µὲν ὡς φίλων καὶ οἰκείων ἐπιµελούµενος τοῖς δ’ ὡς ζώοις ἢ φυτοῖς προσφερόµενος.  Από το 
Ἀλέξανδρος ἢ ὑπὲρ ἀποίκων, στο οποίο δίνει συµβουλές προς τον Αλέξανδρο  (fr.658 Rose=Ross [1955], 
147. Απόηχο αυτής της απόψεως έχουµε στην «Επιστολή προς Αλέξανδρο» (βλ. Houlou [1978]).  Ο 
διαχωρισµός  σε Έλληνες και βαρβάρους εκ µέρους του φιλοσόφου συναντάται και αλλού (7,1327 β31-33 και 
7,1333 β40-1334 α2). Πρβλ. Weil (1960), 87  και Aubonnet (1968), lxxvi, όπου γίνεται λόγος για “l’horizon 
immensemment elargi  du l.VII” και “Aristοte s’ oriente dans certains cas, sur le plan international, vers une 
solution imperialiste”.  



 309

µετέφερε στους συγκεντρωµένους Έλληνες στην Ολυµπία το 324 την απαίτηση του 

κατακτητή µονάρχη να τον τιµούν ως θεό και να δεχθούν την επάνοδο των εξορίστων103. 

Η ευνοϊκοί στάση του Σταγειρίτη στο θέµα της βασιλείας πρέπει να του εξασφάλισε 

και την γενναιόδωρη χρηµατοδότηση εκ µέρους του Αλεξάνδρου και του Αντιπάτρου για την 

ίδρυση και την λειτουργία του Λυκείου104. Βεβαίως δεν χρηµατοδοτεί κανείς τους αρνητές και 

εχθρούς του, αλλά τους φίλους και φίλα διακείµενους απέναντι στον ίδιο και στην εξουσία 

του. Μαθητής του Λυκείου ήταν άλλωστε ο ∆ηµήτριος Φαληρεύς, ο οποίος κυβέρνησε 

απολυταρχικώς την Αθήνα επι 10 έτη (317-307) τη βοηθεία και ευνοία της µακεδονικής 

εξουσίας, και εφάρµοσε ορισµένες πολιτικές αρχές του Αριστοτέλη.  

Ο Αριστοτέλης, µαθητής επι 18 έτη του αντιδηµοκράτη και αριστοκράτη Πλάτωνα, ο 

οποίος υπήρξε επίσης φίλος και συνοµιλητής τυράννων όπως ο ∆ιονύσιος Ι, ο ∆ιονύσιος ΙΙ, 

και ο ∆ίων (Συρακούσες), είναι κάπως δύσκολο  να απαρνηθεί τις καταβολές του, το 

περιβάλλον του και τις βασιλικές εύνοιες. Μπορεί εύκολα να φαντασθεί κανείς τον φιλόσοφο 

να συζητεί µε τον Αντίπατρο, τον Ερµεία,  τον Αλέξανδρο και τον ∆ηµήτριο Φαληρέα,  όχι 

βεβαίως περί δηµοκρατίας και κυριαρχίας του πλήθους, ή περί της κυριαρχίας του νόµου,  

αλλά περί της κυριαρχίας του κατ’ ἀρετὴν ἀνδρὸς. Μάλλον είναι σαφές το αντικείµενο των 

συζητήσεων, των συµβουλών και των διδασκαλιών του Σταγειρίτη µε (και προς) τους 

ανωτέρω µονάρχες. Η πράξις και ο τρόπος του βίου συµβαδίζει µε τη θεωρία, τη διαµορφώνει 

και την επηρεάζει. ο Αριστοτέλης δεν είναι ιδεαλιστής και θεωρητικός γενικών αρχών περί 

ελευθερίας, ισότητας και δικαίου, αλλά απλώς ρεαλιστής σύµβουλος παντός ηγέτου και πάσης 

πολιτείας, όπως φαίνεται εµφανώς στο βιβλίο 5 των Πολιτικών. Ο P. Vidal-Naquet σηµειώνει 

ότι ο Αριστοτέλης «ήταν ένας µετρηµένος άνθρωπος που συναναστράφηκε αυτό που ο ίδιος 

αποκαλούσε απόλυτη µοναρχία, την παµβασιλεία, χωρίς να µπει σε περιπέτειες» 105.  Η στάση 

του στο θέµα της βασιλείας δύναται να εξηγηθεί από όλα αυτά τα  στοιχεία, αποκοµίζει δε 

κανείς την εντύπωση ότι ναι µεν είναι ευνοϊκώς διακείµενος στη βασιλεία αλλά από την άλλη 

διστάζει να την υποστηρίξει ευθέως.   

 

 
                                                 
103 Aubonnet (1968), xciii.   Οι Αθηναίοι εδέχθησαν να αποδώσουν θεϊκες τιµές στον Μακεδόνα µονάρχη αλλά 
όχι και την επιστροφή των εξορίστων (∆ιόδωρος Σικελιώτης 18, 8.3-5). 
104 ∆ιογένης Λαέρτιος  Αριστοτέλης, 5, 10. Α. Lesky (1990), 761. 
105Vidal-Naquet (2000), 568. Ο ίδιος σηµειώνει αλλού [2001], 21 ότι ο Αλέξανδρος αντιστοιχεί αρκετά καλά 
στον παµβασιλέα του βιβλίου 3 των Πολιτικών (3, 1287α 8). Οι σχέσεις των δύο ανδρών φαίνεται ότι 
ψυχράνθηκαν όταν ο µονάρχης διεκήρυξε την εξίσωση Ελλήνων και βαρβάρων. Βλ. Πλούταρχος Αλέξανδρος  8. 
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3. Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΑΙ Η ΤΥΡΑΝΝΙΣ 
 

 

Η αντιµετώπιση της τυραννίδος του Πεισιστράτου από τον Αριστοτέλη στην 

Αθηναίων πολιτεία εντάσσεται µάλλον στον σχετικισµό που υπάρχει στα βιβλία 4, 5, 6, και 

ιδίως στο βιβλίο 5, στο οποίο προτείνονται µέτρα διασώσεως όλων ανεξαιρέτως των 

πολιτευµάτων. Πράγµατι ο Αριστοτέλης φαίνεται να ενδιαφέρεται περισσότερο για τον τρόπο 

ασκήσεως της εξουσίας και όχι για τους θεσµούς, εν προκειµένω την τυραννίδα. Ο  

Πεισίστρατος χαρακτηρίζεται ως πολιτευθείς µετρίως καὶ µάλλον πολιτικῶς ἢ 

τυραννικῶς. Επίσης αναφέρεται ως  φιλάνθρωπος, πρᾶος καὶ τοῖς ἁµαρτάνουσι 

συγγνωµονικός, καὶ δὴ καὶ τοῖς ἀπόροις προεδάνειζε χρήµατα…oὐδὲν δὲ τὸ πλῆθος 

οὐδ’ ἐν τοῖς ἄλλοις παρηνόχλει κατὰ τὴν ἀρχήν, ἀλλ’ ἀεὶ παρεσκεύαζεν εἰρήνην καὶ 

ἐτήρει τὴν ἡσυχίαν…ἐβούλετο πάντα διοικεῖν κατὰ τοὺς νόµους, οὐδεµίαν ἐαυτῶ 

πλεονεξίαν διδούς. Τόσα καλά εκόµισε ο Πεισίστρατος στην πόλιν ώστε η περίοδος 

διακυβερνήσεώς του οµοιάζει µε τον χρυσούν αιώνα της βασιλείας του Κρόνου106. ∆ηλαδή ο 

Αριστοτέλης δεν έχει πολιτικές αρχές, δεν εξετάζει βάσει πολιτικών και θεσµικών αρχών 

αλλά βάσει της προσωπικής συµπεριφοράς του τυράννου, την οποία παρουσιάζει άψογη, 

εξαίσια και φιλοδηµοτική, και δεν έχει  ουδεµία επίκριση για αυτόν.       

Την ίδια ευνοϊκή αντιµετώπιση επιφυλάσσει και στον Θηραµένη , έναν από τους 

Τετρακοσίους  κατά την ολιγαρχική εκτροπή του 411 και επίσης έναν από τους Τριάκοντα 

κατά την εκτροπή του 404. Ο Αριστοτέλης εξαίρει τη µετριοπάθειά του παρουσιάζοντας τον 

ως ἀγαθὸν πολίτην  και ως µηδέποτε παρανοµούντα107 – δηλαδή οι ολιγαρχικές εκτροπές 

στις οποίες ήταν πρωτεργάτης ο Θηραµένης για τον Αριστοτέλη δεν είναι παρανοµίες. Η 

δικαιολογία για τον χαρακτηρισµό αυτό είναι ότι ο Θηραµένης κατάφερε να πολιτευθεί µε 

                                                                                                                                                      
και Πλούταρχος Περί της Αλεξάνδρου τύχης ή αρετής Ι 6, 329 α. Jaeger (1972), 379-380. Moraux (1951), 345. 
Lloyd (1977), 7.  
106 Αθηναίων Πολιτεία 16. 
107Αθηναίων Πολιτεία 28: δοκεῖ µέν [τοι] τοῖς µὴ παρέργως ἀποφαινοµένοις οὐχ ὥσπερ αὐτὸν 
διαβάλλουσι πάσας τὰς πολιτείας καταλύειν, ἀλλὰ πάσας προάγειν ἕως µηδὲν παρανοµοῖεν, ὡς 
δυνάµενος πολιτεύεσθαι κατὰ πάσας, ὅπερ ἐστὶν ἀγαθοῦ πολίτου ἔργον, παρανοµούσαις δὲ οὐ 
συγχωρῶν ἀλλ’ ἀπεχθανὸµενος. Εδώ πρέπει να επισηµανθεί η θετική γνώµη του Αριστοτέλη για τον 
οπορτουνισµό του Θηραµένη. Αυτό δεν είναι κάποια τυχαία και στιγµιαία κρίση διότι και ο ίδιος ο Αριστοτέλης 
χαρακτηρίζεται από αυτόν τον οπορτουνισµό, ο οποίος είναι έκδηλος στο βιβλίο 5, αλλά και στην απόπειρα του 
να βρει τη «µέση λύση». 
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όλες τις πολιτείες, πράγµα που του επιδαψίλευσε τον χαρακτηρισµό κόθορνος108. Τον 

χαρακτηρίζει επίσης, όπως και τους άλλους πρωτεργάτες της ολιγαρχικής εκτροπής 

Πείσανδρο και Αντιφώντα, ως διαφέροντες ως προς τη σύνεσιν και τη δύναµη της σκέψεως109. 

Εξαίρει επίσης τη στάση του Θηραµένη κατά την περίοδο των Τετρακοσίων διότι συνέβαλε 

στην εγκαθίδρυση της πολιτείας των πεντακισχιλίων, δηλαδή της διευρηµένης ολιγαρχίας110.  

Η εικόνα της αθηναϊκής δηµοκρατίας µετά τον θάνατο του Περικλή, παρουσιάζεται 

κατά τέτοιον τρόπο στα προηγούµενα της εκτροπής του 411 κεφάλαια της Αθηναίων 

Πολιτείας, ώστε να δικαιολογείται και να επικυρώνεται η ολιγαρχική πολιτεία του 

Θηραµένη111. Πράγµατι στο κεφάλαιο 27 αρχίζει αναφέροντας τα άσχηµα της δηµοκρατίας 

επί Περικλή, συνεχίζει στο κεφάλαιο 28 τονίζοντας ότι µετά τον θάνατο του Περικλή η 

πολιτική διακυβέρνηση πήγαινε προς το χειρότερο, διότι οι προστάτες του δήµου οι οποίοι 

δεν εκλέγονταν πια από τους ἐπιεικεῖς, διέφθειραν τον δήµο υποσχόµενοι και δίδοντάς του 

συνεχώς παροχές112. Στο κεφάλαιο 29 αρχίζει την εξέταση του καθεστώτος των Τετρακοσίων 

και τελειώνει στο κεφάλαιο 33 µε την ευνοϊκή αναφορά και τους θετικούς επιθετικούς 

προσδιορισµούς, τη συµπάθεια δηλαδή προς τον Θηραµένη και την πολιτεία του. 

Σύµφωνα µε τις µαρτυρίες ο Θηραµένης ήταν ένας µετριοπαθής ολιγαρχικός113, ο 

οποίος διαφωνούσε µε τους Τριάκοντα και προσπαθούσε για την εγκαθίδρυση της ολιγαρχίας. 

Το ολιγαρχικό πρόγραµµα του Θηραµένη περιείχε µείωση του αριθµού των πολιτών, 

κατάργηση της κληρώσεως και των χρηµατικών µισθών114. H άποψη αυτή ενισχύεται από την 

αναφορά στο κεφάλαιο 34 για την πάτριον πολιτείαν, την οποίαν επεδίωκαν οι γνώριµοι κατά 

το 404, µε αρχηγό πάλι τον Θηραµένη. Ίσως λοιπόν η ολιγαρχική πολιτεία του Θηραµένη  

                                                 
108Κόθορνος ἔστιν ὑποδήµατος εἶδος ἐφαρµόζοντος καὶ δεξιῶ καὶ ἀριστερῶ ποδὶ ὅθεν καὶ Θηραµένην, 
τὸν ἐπὶ τῶν Τριάκοντα κόθορνον ἐκάλουν οἱ Ἀθηναῖοι. 
109 Αθηναίων Πολιτεία 32: συνέσει καὶ γνώµη δοκούντων διαφέρει. Την ίδια ευνοϊκή γνώµη έχει και ο 
Θουκυδίδης για τον Θηραµένη και άλλους (µεταξύ αυτών τον Αντιφώντα) και τους θεωρεί συνετούς (8,68).  
110 Αθηναίων Πολιτεία 33,2. Tην ίδια ευνοϊκή άποψη για το καθεστώς αυτό εκφράζει και ο Θουκυδίδης, διότι 
υπήρξε  «φρόνιµος συνδυασµός δηµοκρατίας και ολιγαρχίας» (Ἀθηναῖοι φαίνονται εὖ πολιτεύσαντες. 
µετρία γὰρ ἡ τὲ ἐς ὀλίγους καὶ τοὺς πολλοὺς ξύγκρασις ἐγένετο (8, 97). Η Romilly (1992), 227 
επισηµαίνει αυτή την άποψη του Θυκυδίδη συµφωνώντας µαζί του, διότι η ξύγκρασις αυτή συνδύαζε τη 
δηµοκρατία µε την αριστοκρατία , και συνέδεε στη διακυβέρνηση της πόλεως τα «δύο στρατόπεδα που ως τότε 
έτειναν να αποκλείσουν το ένα το άλλο». 
111 Βλ. Fritz- Kapp (1974),  30. 
112 Αθηναίων Πολιτεία 28. Ἕως µὲν οὖν Περικλῆς προειστήκει τοῦ δήµου, βελτίω τά κατὰ τὴν πολιτείαν 
ἦν, τελευτήσαντος δὲ Περικλέους πολὺ χείρω…ἀπὸ δὲ Κλεοφῶντος ἤδη διεδέχοντο συνεχῶς τὴν 
δηµαγωγίαν οἱ µάλιστα βουλόµενοι θρασύνεσθαι καὶ χαρίζεσθαι τοῖς πολλοῖς, πρὸς τὰ παραυτίκα 
βλέποντες. Περιέργως δεν αναφέρονται πολλές παροχές προς τον δήµο παρά µόνο η διωβελία. 
113 Βλ. και Ξενοφών Ελληνικά, ΙΙ, 3, 48, όπου ο Θηραµένης απαντώντας στον σκληρό των Τριάκοντα Κριτία 
τοποθετεί τον εαυτό του µεταξύ  δηµοκρατίας και τυραννίδος .  
114 Ξενοφών Ελληνικά 2, 3, 48.    
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(τῶν πεντακισχιλίων τοῖς ἐκ τῶν ὅπλων) να προσεγγίζει την «πολιτεία»115 και γι’ αυτό ο 

Αριστοτέλης επαινεί τη στάση του. ∆εδοµένης της συµπάθειας του Αριστοτέλη προς την των 

µέσων πολιτεία, προς την πάτριον πολιτεία, προς την του Σόλωνος πολιτείαν ( τιµοκρατία), 

προς την εκ των όπλων πολιτείαν, δεν αποκλείεται η συµπάθεια του προς το πρόσωπο του 

Θηραµένη να οφείλεται στη συµπάθεια του προς την µετριοπαθή ολιγαρχία που αυτός 

πρέσβευε116. Αυτό συνάγεται και από αυτά που λέει κλείνοντας την περιγραφή του 

καθεστώτος των Τετρακοσίων, όπου εµµέσως αλλά ουσιαστικώς το επικροτεί. πράγµατι, λέει 

ότι κατ’ αυτούς τους καιρούς υπήρξε καλή πολιτική διακυβέρνηση, αφού εν καιρώ πολέµου η 

εξουσία ανήκε στους δυναµένους να φέρουν όπλα 117. 

Είναι γνωστή η συµπάθεια του Πλάτωνα προς τον θείο του Κριτία, τον οποίο δεν 

δίστασε να  τιµήσει δίνοντας το όνοµα του σε ένα έργο του, όπου τον βάζει να αφηγείται την 

ιστορία της Αττικής και της Ατλαντίδος. Τον παρουσιάζει ως εξαιρετικώς προικισµένο άτοµο, 

µε πολύπλευρα ενδιαφέροντα, από ευγενή οίκο, συνοµιλούντα µε τον Σωκράτη και µε 

µοναδικό ελάττωµα την υπερβολική φιλοδοξία, πλέκοντάς του εν ολίγοις το εγκώµιο118. Αυτό 

που παρατηρούµε στα πολιτικά έργα του Αρστοτέλη είναι ότι όταν αναφέρεται στην 

ολιγαρχία των Τριάκοντα δεν  κατονοµάζει καθόλου τον Κριτία, ο οποίος κατά τους 

ιστορικούς ήταν ο πρωτεργάτης της τυραννίδος των Τριάκοντα, που στιγµάτισε κατά 

ανεξίτηλο τρόπο την ιστορία και τη µνήµη των Αθηναίων. Αντιθέτως αναφέρει ως αρχηγό της 

εναν άγνωστο και δευτερεύοντα τον Χαρικλή119. Η απουσία απο τα αριστοτελικά έργα του 

ανατροπέα της δηµοκρατίας και µισητού από την αθηναϊκή κοινή γνώµη Κριτία είναι ίσως 

πολύ εύγλωττη120. 
 

Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνάπτονται µε ένα ζήτηµα το οποίο έχει τεθεί στην 

έρευνα εδώ και πολύ καιρό: πώς συµβιβάζονται οι απόψεις του Αριστοτέλη περί ηθικού βίου 

                                                 
115 Μπαγιόνας (2003),18. Βλ. πιο κάτω κεφάλαιο «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’». 
116 Πολλοί συγγραφείς πιστεύουν ότι ο Αριστοτέλης εννοεί τον Θηραµένη στο 4, 1296α 38 όταν οµιλεί θετικώς 
για τον µόνο πολιτικό που υποστήριξε την µέσην πολιτεία, την οποία επίσης προτιµά  ο Αριστοτέλης. Βλ. E. 
Barker (1946),  184. J. Aubonnet (1971, p. 172, n. 4.   
117 Αθηναίων Πολιτεία 33,2. 
118 Πλάτων Χαρµίδης 155 α, 157 ε, 162γ. Τίµαιος 20α. Κριτίας 106β κεξ., 113α-β. Ο Κριτίας ήταν γόνος 
αριστοκρατικής οικογενείας, ανήκε στον κύκλο του Σωκράτη, ήταν θείος του Πλάτων, φυλακίσθηκε για 
συνεργία στον ακρωτηριασµό των Ερµών το 415, και ίσως µαζί µε τον πατέρα του ήταν ένας από τους 
πρωτεργάτες του ολιγαρχικού πραξικοπήµατος των Τετρακοσίων το 411 (Guthrie [1989], 364. Untersteiner  
[1993 ΙΙ], 179). Βοήθησε επίσης στην επιστροφή από την εξορία του Αλκιβιάδη και εξορίστηκε στη Θεσσαλία το 
406.  Οι πολιτικές απόψεις του Κριτία ήταν ως γνωστόν ακραία ολιγαρχικές και τις πραγµατοποίησε κατά την 
σύντοµη τυραννίδα των Τριάκοντα της οποίας ηγήθηκε µετά την ήττα των Αθηναίων το 404. Εξέφρασε δε όλο 
το µίσος του κατά της δηµοκρατίας και του δήµου και επιβάλλοντας µια αιµατηρή τροµοκρατία µε χιλιάδες 
θύµατα, και υπήρξε προσωπικώς υπεύθυνος για τον φόνο του µετριοπαθούς ολιγαρχικού Θηραµένη.  
119 Ρητορική. 3, 1416β 27κεξ. Αθηναίων Πολιτεία  34κεξ.  Και 5, 1305β 26.  
120 Βλ. Nestle (1999), 593. 
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και αρετής µε τις προτάσεις διατηρήσεως  της ολιγαρχίας και κυρίως της τυραννίδος στο 

βιβλίο 5, που διατυπώνονται σε πνεύµα µακιαβελικό121. Για τη διατήρηση της τυραννίδος οι 

συµβουλές του Σταγειρίτη µεταξύ άλλων είναι οι εξής: πρέπει τους ὑπερέχοντας κολούειν 

καὶ τοὺς φρονηµατίας ἀναιρεῖν, καὶ µήτε συσσίτια ἐᾶν µήτε ἑταιρίαν µήτε παιδείαν 

µήτε ἄλλο µηθὲν τοιοῦτον, ἀλλὰ πάντα φυλάττειν ὅθεν εἴωθε γίγνεται δύο, 

φρόνηµα καὶ πίστις, καὶ µήτε σχολάς µήτε ἄλλους συλλόγους ἐπιτρέπειν 

γίγνεσθαι σχολαστικούς, καὶ πάντα ποιεῖν ἐξ ὧν ὅτι µάλιστα ἀγνῶτες ἀλλήλοις 

ἔσονται πάντες (5,1313 α40-β5).  

Το ερώτηµα αυτό δύναται να απαντηθεί εάν δεχθούµε, όπως οι περισσότεροι 

ερευνητές, ότι υπάρχει µία αλλαγή, µία διαφοροποίηση στη σκέψη του φιλοσόφου η οποία 

διαπιστώνεται στα βιβλία 4,5,6 εν συγκρίσει προς τα βιβλία 3,7,8 τα θεωρούµενα ιδεαλιστικά 

και πλατωνικά122. Η αλλαγή αυτή συνίσταται στην αυτονόµηση της πολιτικής εν σχέσει προς 

την ηθική και πραγµατοποπoιείται στα λεγόµενα ρεαλιστικά ή πραγµατιστικά βιβλία 4, 5, 6 

των Πολιτικών ,τα οποία έχουν ως αντικείµενο την ψυχρή ανάλυση των διαφόρων πολιτειών, 

τα είδη τους, τα αίτια της φθοράς τους, τις στάσεις, καθώς και τους τρόπους διατηρήσεως και 

σωτηρίας τους. 

  Η διαφοροποίηση αυτή διαφαίνεται ήδη από την αρχή του βιβλίου 4 όταν δίνεται 

προτεραιότητα όχι στην αρίστη πολιτεία αλλά και στην δυνατήν, οµοίως δε και στην ράῳ καὶ 

κοινοτέραν ἁπάσαις…123 ∆ηλαδή η ηθική σκοποθεσία της πολιτικής υποχωρεί και η 

                                                 
121 Βλ. Κουλουµπαρίτσης (1989b), 194 και Pellegrin (1996), 31.  Θα µπορούσε κανείς να διερωτηθεί εάν ο 
Αριστοτέλης επηρέασε τον Μachiavelli σε αυτό το θέµα, και δεν θα είχε άδικο αν κρίνει κανείς από τα στοιχεία 
που παραθέτει η Marie-Claire Lepape (1968) συγκρίνοντας χωρία κυρίως του βιβλίου 5 των Πολιτικών µε χωρία 
του Ηγεµόνα. Ο Aubonnet (1973), 3 είναι σίγουρος ότι ο Ιταλός στοχαστής εµπνεύσθηκε από το βιβλίο 5 και για 
τον Ηγεµόνα και για το Discorsi. Ορισµένοι διατείνονται ότι ο Αριστοτέλης κακώς έχει κατηγορηθεί για 
µακιαβελισµό ενώ αυτός βρίσκεται στον αντίποδα του Μachiavelli, διότι ο στόχος του δεν είναι το συµφέρον του 
ηγεµόνα (όπως στον δεύτερο) αλλά των υπηκόων του και η βελτίωση των πολιτειών για την σωτηρία τους προς 
την κατεύθυνση του αγαθού (Bodeus [1996], 92-94). Η άποψη αυτή είναι λανθασµένη διότι και ο Ιταλός 
στοχαστής και πολιτικός δεν αναφέρεται αποκλειστικώς στο συµφέρον του ηγεµόνα αλλά επίσης στο συµφέρον 
του συνόλου και στην σωτηρία της πατρίδας, ο ίδιος δε θεωρείται κατά οµολογία των ερευνητών θερµός 
πατριώτης. Bλ. Faraklas (1997), 7,108. Κονδύλης (1984), 141,148. Επίσης το δίληµµα ποιος είναι ορθότερος, ο 
Αριστοτέλης ή ο  Machiavelli, όπως το θέτουν µερικοί (λ.χ. Μπαγιόνας [2003],13) πάλι συγκαλύπτει το αληθινό 
πολιτικό πρόβληµα και τη δηµοκρατία.  
122Barker (1946), xxix,xlii,xlvi. Newman (1973), 4. Tricot (1977), 465. Mansion (1927). O Jaeger (1972), ως 
γνωστόν, βλέπει την εξέλιξη από τον ιδεαλισµό πλατωνικής εµπνεύσεως στον εµπειρισµό, ενώ αντιθέτως οι. 
Nuyens (1948) και During (1991), από τον πραγµατισµό στον ιδεαλισµό. Ο Barker (1946), xlvi βλέπει τον 
Αριστοτέλη πότε εµπειρικό και πότε ιδεαλιστή αναλόγως των περιπτώσεων. To ζήτηµα εξακολουθεί να 
απασχολεί και να διχάζει τους µελετητές, όπως φαίνεται στον Rowe (1971) που ακολουθεί µάλλον την θέση του 
Jaeger,  και στον Kenny (1978), 1-49 που έχει αντίθετη άποψη και θεωρεί τα Ηθικά Ευδήµεια ως µεταγενέστερα 
και πιο ώριµα των Ηθικών Νικοµαχείων. Για µία µέση θέση βλ. Μοnan (1968), X 38-39,151.   
123Χρῆ δὲ τοιαύτην εἰσηγεῖσθαι τάξιν ἥν ραδίως ἐκ τῶν ὑπαρχουσῶν καὶ πεισθήσονται καὶ 
δυνήσονται κοινωνεῖν, ὡς ἔστιν οὐκ ἔλαττον ἔργον τὸ ἐπανορθῶσαι πολιτείαν ἢ κατασκευάζειν ἐξ 
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πολιτική λαµβάνει ένα τεχνικό και πρακτικό νόηµα στα βιβλία 4,5,6. Ένα δείγµα τού 

αριστοτελικού πραγµατισµού είναι το εξής: αυτοί οι οποίοι θα ασκήσουν τις κύριες αρχές θα 

πρέπει να συγκεντρώνουν τρία προσόντα, πρώτον πίστη στο πολίτευµα (φιλίαν), έπειτα 

µεγάλη ικανότητα για να εκτελέσουν το αντίστοιχο έργο (δύναµιν) και τρίτον αρετήν και 

δικαιοσύνην την κατάλληλη για εκάστη πολιτεία124. Το πρόβληµα όµως τίθεται όταν και τα 

τρία αυτά προσόντα δεν συναντώνται στο ίδιο πρόσωπο, τότε τι πρέπει να γίνει; Στην 

περίπτωση λ.χ. µεταξύ ενός ικανού στρατηγού αλλά µη φίλου της πολιτείας ούτε κατόχου της 

αρετής και δικαιοσύνης και ενός  άλλου που δεν είναι ικανός αλλά είναι φίλος και δίκαιος, 

πρέπει να προτιµηθεί ο πρώτος. Ενώ στην περίπτωση ενός φύλακα ή ενός ταµία η εκλογή 

γίνεται διαφορετικά, εκλέγουµε αυτόν που έχει την αρετή και όχι την ικανότητα. Η εκλογή 

αυτή γίνεται και στις δύο περιπτώσεις, κατά τον φιλόσοφο, βάσει του κριτηρίου ποιο προσόν 

είναι περισσότερο κοινό στους ανθρώπους και ποιο είναι το ολιγώτερο κοινό εν σχέσει µε το 

έργο ή το αξίωµα που µας ενδιαφέρει. Εκλέγουµε δηλαδή στην πρώτη περίπτωση τον ικανό 

στρατηγό διότι η ικανότητα και η εµπειρία συναντάται σε ολίγους ενώ η αρετή σε 

περισσότερους. και στη δεύτερη εκλέγουµε τον εφοδιασµένο µε αρετή ταµία διότι 

προκειµένου για αυτή την αρχή η αρετή είναι ολιγώτερο συναντώµενη από ό,τι η ικανότης125. 

Αυτό λέγεται αριστοτελικός πραγµατισµός που χαρακτηρίζει τα βιβλία 4,5,6 εν αντιθέσει 

προς τα βιβλία 1, 3, 7, 8 που χαρακτηρίζονται απο ιδεαλισµο και ηθική.  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      
ἀρχῆς  (4, 1288β 37-1289α 5). Βλ. και Barker (1959), 444. 
124 5, 1309 α33-37: .  
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4. Η ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ 
 

 

Η διάκριση και η ταξινόµηση των πολιτειών απασχόλησε πολλούς αρχαίους 

συγγραφείς αρχής γενοµένης µε τον Ηρόδοτο, ο οποίος διακρίνει τέσσερις πολιτείες την 

τυραννίδα, τη µοναρχία, την ολιγαρχία και τη δηµοκρατία126. Ο Ξενοφών απο την πλευρά του 

διακρίνει πέντε πολιτείες, βασιλεία, τυραννίς, αριστοκρατία, πλουτοκρατία, δηµοκρατία127. Ο 

Ισοκράτης διακρίνει επίσης τρεις πολιτείες,  τη µοναρχία, την ολιγαρχία και τη δηµοκρατία, οι 

οποίες όταν κυβερνούν οι αγαθοί είναι καλές ενώ όταν κυβερνούν οι φαύλοι είναι φαύλες128. 

Ο Αισχίνης δέχεται επίσης την τριπλή διάκριση σε τυραννίδα, ολιγαρχία και δηµοκρατία και 

κατ’ αυτόν µόνο η δηµοκρατία κυβερνάται µε νόµους, ενώ η τυραννίς και η ολιγαρχία 

κυβερνώνται από τη θέληση των κρατούντων οι οποίοι λόγω φόβου και δυσπιστίας 

χρησιµοποιούν φρουρά µετά όπλων129. 

Η αριστοτελική κατάταξη των πολιτειών σε σχήµα των έξι κατάγεται από τον 

Πλάτωνα130, ο οποίος τις κατατάσσει µε κριτήριο τη συµµόρφωση ή µη προς τους νόµους των 

εκάστοτε κρατούντων – του ενός, των ολίγων, των πολλών. Έτσι οι νόµιµες πολιτείες είναι η 

βασιλεία, η αριστοκρατία και η έννοµος δηµοκρατία ενώ παράνοµες πολιτείες είναι η 

τυραννίς, η ολιγαρχία και η παράνοµος δηµοκρατία131.  

Ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά χρησιµοποιεί ως κριτήριο για την κατάταξη το κοινό 

συµφέρον, εάν δηλαδή οι εκάστοτε κρατούντες αποβλέπουν (ὀρθαὶ πολιτεῖαι) ή όχι 

                                                                                                                                                      
125 5, 1309α 39-1309β 8. 
126 3, 80-83 και 6, 43. Ίσως η πρώτη διάκριση των πολιτειών σε τυραννίδα, δηµοκρατία (λάβρος στρατός ) και 
αριστοκρατία (οι σοφοί) να βρίσκεται στον Πυθιόνικο ΙΙ (88-89) του Πινδάρου.  
127 Ξενοφών Αποµνηµονεύµατα 4, 6, 12. 
128 Ισοκράτης Παναθηναϊκός, 132-133.  
129 Αισχίνης Κατά Τιµάρχου, 4. 
130 Πολιτικός, 301γ-303β. Όµως στην Πολιτεία 8, 544γ κεξ. υπάρχουν τέσσερα πολιτεύµατα, εκτός της αρίστης 
πολιτείας, η τιµοκρατία (Λακεδαίµων και Κρήτη), η ολιγαρχία, η δηµοκρατία και η τυραννίς. Ο Πλάτων δεν 
αναφέρει εδώ την µοναρχία αλλά τὰς δυναστείας καὶ ὠνητὰς βασιλείας, οι οποίες κατά την γνώµη του 
συναντώνται στους βαρβάρους και όχι στους Έλληνες. To σχήµα των έξι φαίνεται να διατηρείται και στους 
Νόµους 4, 712 γ: Ηλίου πόλις, δηµοκρατία, ολιγαρχία, αριστοκρατία, βασιλική, τυραννίς. Το σχήµα των έξι 
κληρονοµεί και ο Πολύβιος (6, 4), αλλά και οι στοχαστές των Νέων Χρόνων (βλ. Aubonnet [1971], 198). 
131O W. D. Ross (1991), 356 αποδίδει αυτό το κριτήριο και στον Αριστοτέλη, ενώ είναι το κοινό συµφέρον, 
όπως το εξετάζω πιο κάτω.   
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(παρεκβεβηκυῖαι πολιτεῖαι) στο κοινό συµφέρον132. Έτσι οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι είναι η 

βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία», ενώ παρεκβεβηκυῖαι πολιτεῖαι  είναι η 

τυραννίς, η ολιγαρχία και η δηµοκρατία133.  

Στα Ηθικα Νικοµάχεια στα οποία υπάρχει επίσης η κατάταξη των πολιτειών, την 

«πολιτεία» ονοµάζει και τιµοκρατικήν πολιτείαν134.  Στα µετέπειτα έργα του ο Αριστοτέλης 

δεν µένει πιστός στην ταξινόµηση αυτή, όπως στα ρεαλιστικά λεγόµενα β. 4, 5, 6, των 

Πολιτικών εγκαταλείπει την ταξινόµηση σε ὀρθάς και ἠµαρτηµένας και υιοθετεί ένα άλλο 

σχήµα το οποίο επιβεβαιώνεται και από τη Ρητορική, έργο µεταγενέστερο των Πολιτικών. 

Πράγµατι  στα βιβλία 4, 5, 6 αποδέχεται τα τέσσερα υπάρχοντα πολιτεύµατα, τη µοναρχία, 

την αριστοκρατία, την ολιγαρχία και τη δηµοκρατία, στα οποία προσθέτει και την 

«πολιτεία»135, και τελικώς τα ανάγει σε δύο, την ολιγαρχία και τη δηµοκρατία136 (αν και θα 

έπρεπε να συµπεριλάβει και τη µοναρχία ως τρίτο υπαρκτό πολίτευµα σύµφωνα και µε την 

ηροδότεια διάκριση). Στη δε Ρητορική διακρίνει τελικώς πέντε πολιτεύµατα  την κατά τάξιν 

τινά βασιλεία, την αριστοκρατία, την ολιγαρχία, τη δηµοκρατία και την τυραννίδα137. Είναι 

                                                 
132 3, 1279α 28-31: 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. Πρβλ. 3, 1279α17-20. 3, 1279α 17-21: φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι µὲν πολιτεῖαι τό κοινὴ 
συµφέρον σκοποῦσιν, αὖται µὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλὼς δίκαιον ὅσαι δὲ τὸ 
σφέτερον µόνον τῶν ἀρχόντων, ἡµαρτηµέναι καὶ πᾶσαι παρεκβάσεις των ὀρθῶν πολιτειῶν. Πρβλ. 3, 
1279α 28-31. και 3, 1279β 6-10: ἡ µὲν γὰρ τυραννὶς ἔστι µοναρχία πρὸς τὸ συµφέρον το τοῦ 
µοναρχοῦντος, ἡ δ’ ὀλιγαρχία πρὸς τὸ τῶν εὐπόρων, ἡ δὲ δηµοκρατία πρὸς τὸ συµφέρον τό τῶν 
ἀπόρων. Πρὸς δὲ τὸ τῷ κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεµία αὐτῶν.  Το κοινό συµφέρον είναι δίκαιον (Ηθικά 
Νικοµάχεια 8, 1160α 11-14: καὶ δίκαιον φασίν εἶναι τό κοινῆ συµφέρον.  Πρβλ. Πολιτικά 3, 1279α 28-31). 
Αλλού φαίνεται να αναγνωρίζει κάποιο δίκαιο στις παρεκβεβηκυίες πολιτείες αλλά όχι βεβαίως το ἁπλὼς 
δίκαιον, όπως λ.χ. στο θέµα της εξορίας των αντιπάλων, η οποία είναι δίκαιη διότι αποβλέπει στο συµφέρον των 
κυβερνώντων είτε αυτός είναι ο τύραννος, οι ολίγοι ή το πλήθος αλλά δεν είναι ἁπλὼς δίκαιον διότι δεν 
αποβλέπει στο κοινὴ συµφέρον (3, 1284β 24-25). Το ίδιο ισχύει και για τον Πλάτωνα, ο οποίος πιστεύει ότι η 
πολιτεία που αυτός οραµατίζεται εξυπηρετεί το κοινό συµφέρον (Νόµοι 9,875 α: πολιτικὴ καὶ ἀληθῆ τέχνη οὐ 
τὸ ἴδιον ἀλλὰ τὸ κοινὸν ἀνάγκη µέλειν- τὸ µὲν γὰρ κοινὸν συνδεῖ, τὸ δὲ ἴδιον διασπὰ τὰς πόλεις..).       
133 3, 1279α 33-β 10. Πρβλ. 4, 1289α 26-30. Το ίδιο σχήµα συναντάται και στα Ηθικά Ευδήµεια 7, 1241β 27 κεξ. 
134 8, 1160α 31-35: τρίτη δὲ ἀπὸ τιµηµάτων, ἥν τιµοκρατικην λέγειν οἰκεῖον φαίνεται, πολιτείαν δ’ 
αὐτὴν εἰώθασιν οἱ πλεῖστοι καλεῖν.   
135 4, 1290α 13 κεξ. Και 1293 α40-42 (αν και η αριστοκρατία των αρχαϊκών χρόνων δεν υπάρχει στην εποχή του 
Αριστοτέλη) 
136 4, 1293α 37 κεξ. Αξίζει να αναφερθεί ένα χωρίο στο οποίο ο Αριστοτέλης διακρίνει τις πολιτείες αναλόγως 
της συµµετοχής του πληθυσµού στην ευδαιµονία: «η πόλις είναι µία κοινωνία οµοίων µε σκοπό την αρίστη 
δυνατή ζωή. Επειδή όµως το άριστο είναι η ευδαιµονία, η οποία είναι ενέργεια και χρήση τέλεια της αρετής, και 
επειδή συµβαίνει σε αυτήν άλλοι µεν να µετέχουν, άλλοι δε ολίγον ή και καθόλου, είναι εµφανές ότι αυτό είναι 
το αίτιο της υπάρξεως διαφόρων ειδών πόλεων και πολιτειών» (7, 1328α 35κεξ.). ∆ηλαδή διακρίνονται τα 
πολιτεύµατα αναλόγως της συµµετοχής στην αρετή, και συνεπώς αναλόγως της συµµετοχής στην ευδαιµονία.  
137Ρητορική 1, 1365β 28: και 1, 1366α 1-3: τούτων δὲ ἡ µὲν κατὰ τάξιν τινὰ βασιλεία, ἡ δ’ ἀόριστος 
τυραννὶς. Εχει συνεπώς λάθος ο J. Aubonnet (1971), 198, 200, 278 ο οποίος γράφει ότι τα πολιτεύµατα της 
Ρητορικής είναι τέσσερα. Η αλήθεια είναι ότι το κείµενο έχει ορισµένες ασάφειες και ελλείψεις δεδοµένου ότι 
στο πρώτο χωρίο γίνεται λόγος περί τεσσάρων πολιτειών (δηµοκρατία, ολιγαρχία, αριστοκρατία, µοναρχία) στο 
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εµφανής εδώ η προσπάθεια του Σταγειρίτη να αναδείξει το καλό πρόσωπο της βασιλείας µε 

τον διαχωρισµό της σε δύο είδη. Είναι εµφανής επίσης εδώ η απουσία της «πολιτείας» και 

αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι στη Ρητορική, δεν ασχολείται µε αυτό που θα έπρεπε να 

είναι, µε το δέον, µε κανονιστικές αρχές και ιδεώδη, αλλά µε το υπαρκτό, µε το γεγονός, µε 

αυτό που θα πρέπει να αντιµετωπίσει ο µέλλων ρήτωρ, ο µέλλων πολιτικός, στον οποίο και 

απευθύνεται το έργο αυτό138.   

 

Οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι  είναι κατά φύσιν εν αντιθέσει προς τὰς παρεκβεβηκυίας οι 

οποίες είναι παρά φύσιν . Σηµειωτέον ότι και η δεσποτική αρχή είναι κατά φύσιν139. Αλλωστε 

η ἀρίστη ἐκ τῶν ὀρθῶν πολιτειών είναι η βασιλεία, η οποία χαρακτηρίζεται θειοτάτη, και η 

χειρίστη η τιµοκρατία/«πολιτεία», ενώ εκ των ἡµαρτηµένων η φαυλότερη είναι η τυραννίς 

και η ολιγώτερον φαύλη η δηµοκρατία140. Με την αριστοτελική αυτή κατάταξη έχουµε µία 

αναβάθµιση της βασιλείας, η οποία σηµειωτέον δεν χαρακτηρίζει τον ελληνικό κόσµο της 

πόλεως, που διακρίνεται ακριβώς από την απουσία µοναρχιών και βασίζεται γενικώς στη 

διακυβέρνηση  βάσει νόµων, στη συµµετοχή των πολιτών  στην εκλογή των αρχών από 

ευρείες ή περιορισµένες συνελεύσεις του δήµου. Για την ελληνική αντίληψη η βασιλεία είναι 

χαρακτηριστικό των βαρβαρικών και όχι των ελληνικών πόλεων. Η αντίληψη αυτή (που 

αποτελεί ταυτοχρόνως τόλµηµα) του Σταγειρίτη δεν είναι καινοφανής αφού  συνεχίζει τις 

αντιλήψεις του διδασκάλου του141, είναι όµως   ξένη προς την ελληνική σύλληψη της πόλεως, 

και συγκαλύπτει το ιδιαίτερο πολιτικό κίνηµα των ελληνικών πόλεων, που χαρακτηρίζεται 

από χειραφετητικά αιτήµατα και αγώνες κατά της µοναρχικής αντιλήψεως, καθώς και από τη 

δηµιουργία της πολιτικής που οδήγησε στη δηµοκρατία.  

Στην αριστοτελική αξιολογική κατάταξη η δηµοκρατία καταλαµβάνει την τέταρτη 

θέση πριν από την ολιγαρχία και την τυραννίδα. Αυτό σηµαίνει, και πρέπει να τονισθεί, ότι 

όλες οι ορθές πολιτείες (βασιλεία, αριστοκρατία, «πολιτεία») είναι ανώτερες ποιοτικώς της 

                                                                                                                                                      
δεύτερο η µοναρχία χωρίζεται σε δύο, όπως ήδη ανεφέρθη, και αµέσως κατόπιν (1, 1366α 4-6) γίνεται λόγος 
πάλι περί τεσσάρων, αλλά αυτήν τη φορά περί δηµοκρατίας, ολιγαρχίας, αριστοκρατίας και τυραννίδος.   
138 Ρητορική 1, 1365β 21-25: µέγιστον δὲ καὶ κυριώτατον ἁπάντων πρὸς τὸ δύνασθαι πείθειν καὶ καλῶς 
συµβουλεύειν [τό] τὰς πολιτείας ἁπάσας λαβεῖν καὶ τὰ ἑκάστης ἤθη καὶ νόµιµα καὶ συµφέροντα 
διελεῖν. 
139 3,1287 β39-41. 
140 4, 1289α 38-β 11: Ἀνάγκη γὰρ τὴν µὲν τῆς πρώτης καὶ θειοτάτης παρέκβασιν εἶναι χειρίστην (…) 
ὥστε  τὴν τυραννίδα χειρίστην οὖσαν πλεῖστον ἀπέχειν πολιτείας.    Και Ηθικά Νικοµάχεια 8, 1160α 35-
36: τούτων δὲ βελτίστη µὲν ἡ βασιλεία, χειρίστη δὲ ἡ τιµοκρατία. Αλλού η αριστοκρατία είναι 
προτιµότερη της βασιλείας ένεκα του ότι η πρώτη έχει περισσοτέρους αγαθούς (3, 1286β 4-7).   
141 Βλ. Καστοριάδης (1999). Οικονόµου (2003). Όπως επιχειρηµατολογώ στο κεφάλαιο «Ο Αριστοτέλης και η 
βασιλεία» ο Αριστοτέλης έχει πιθανώς υπ’ όψιν του τη µακεδονική βασιλεία.  



 318

δηµοκρατίας. Συνεπώς η απαξίωση της δηµοκρατίας είναι ακόµη µία φορά εµφανής αφού την 

εξορίζει από τις ορθές πολιτείες.   Στο σηµείο αυτό είναι ακόµη πιο προχωρηµένος και πιο 

αυστηρός από τον διδάσκαλό του τον Πλάτωνα, ο οποίος δεν εξορίζει ονοµαστικώς εντελώς 

την δηµοκρατία, και δέχεται ότι υπάρχει ἔννοµος και παράνοµος δηµοκρατία142. Η 

διαφοροποίηση του Σταγειρίτη φαίνεται και από τη διαφωνία του µε τον Πλάτωνα σε ένα 

άλλο σηµείο, στον χαρακτηρισµό της δηµοκρατίας. Ενώ ο Πλάτων χαρακτηρίζει τη 

δηµοκρατία ως την ἀρίστην από τις φαύλες πολιτείες, ο Αριστοτέλης διαφωνεί και την 
χαρακτηρίζει ως την λιγώτερο φαύλη143. Η αυστηρότητα στην ορολογία δηλώνει 

αυστηρότητα και στις πεποιθήσεις.  

Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι οι δύο πολιτείες της βασιλείας και της αριστοκρατίας 

(ή και µόνο η µία διότι δεν είναι σαφής και σίγουρος ο φιλόσοφος) θεωρούνται άριστες και 

όλες οι υπόλοιπες θεωρούνται παρεκβάσεις τους: ἀληθέστερον δὲ καὶ βέλτιον ὡς ἡµεῖς 

διείλοµεν, δυοῖν ἢ µιᾶς οὔσης τῆς καλῶς συνεστηκυίας τὰς ἄλλας εἶναι 

παρεκβάσεις144. Η ασυνέπεια και η σύγχυση που παρατηρείται στην κατάταξη των 

πολιτευµάτων έχει επισηµανθεί στην έρευνα145. Αυτό το βλέπουµε επίσης και σε άλλες 

περιπτώσεις όπως στις ταλαντεύσεις του φιλοσόφου κατά τον χαρακτηρισµό της πολιτείας 

των Καρχηδονίων 146.   Οι ταλαντεύσεις αυτές σηµαίνουν ένα πράγµα κατά την γνώµη µας: 

ότι η θεωρία του Αριστοτέλη, η οποία βασίζεται στην ταξινόµηση των πολιτειών σε ὀρθὰς 

και παρεκβεβηκυίας, αποδεικνύεται ανεφάρµοστη όταν έρχεται αντιµέτωπη µε την 

πραγµατικότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ο Αριστοτέλης κατασκευάζει το θεωρητικό του σχήµα 

εκτός πραγµατικότητας και ιστορίας και προσπαθεί να το επιβάλλει στην πραγµατικότητα και 

στην ιστορία.  

  

         Ο Αριστοτέλης ορίζει ως µόνο κριτήριο των ὀρθῶν πολιτειῶν, το υποτιθέµενο 

ενδιαφέρον τους για το κοινό συµφέρον. Εξαλείφει συνεπώς τους άλλους παράγοντες 

κοινωνικούς ή πολιτικούς –αριθµό κυβερνώντων, κοινωνική και ταξική προέλευση και τρόπο 

εκλογής των κυβερνώντων. Μία πολιτεία είναι ορθή (δικαία) επειδή η αξία της µετράται όχι 

                                                 
142 Πλάτων Πολιτικός 302 δ-303 α. 
143 4, 1289β 5-11. 
144 4,1290 α24-26. πρβ. 4, 1293 β25: τὸ µὲν ἀληθὲς πᾶσαι διηµαρτήκασι τῆς ὀρθοτάτης πολιτείας. Η 
άποψη αυτή θυµίζει µία παρόµοια του Πλάτωνος, κατά την οποία η αρίστη πολιτεία δύναται να λάβει την µορφή 
της βασιλείας ή της αριστοκρατίας και όλες οι υπόλοιπες είναι παρεκβάσεις αυτής της αρίστης (Πολιτεία 4,445 
δ-449 α).  
145 Οπως λ.χ. από τον Weil (1960),32 και 351 και τον Sinclair (1997),313. 
146 Βλ. υποκεφάλαιο «Η ολιγαρχία των Καρχηδονίων» (Μέρος ΙΙΙ).  
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από τον αριθµό των κυβερνώντων αλλά από το άν αυτοί εξασφαλίζουν το κοινό συµφέρον. Ο 

Αριστοτέλης δεν ενδιαφέρεται αν κυβερνούν  ένας,  ολίγοι ή οι πολλοί. ∆εν κρίνει τα 

πολιτεύµατα και την γενικώτερη θέσµιση της κοινωνίας µε όρους δικαίου ή αδίκου147. Το 

µόνο που τον ενδιαφέρει  είναι αν οι κυβερνώντες - ένας, ολίγοι ή πολλοί - σέβονται τους 

νόµους του αντίστοιχου πολιτεύµατος και εάν κυβερνούν για το κοινό συµφέρον. Αυτό είναι 

το κριτήριο βάσει του οποίου  ένα πολίτευµα κρίνεται καλύτερο από κάποιο άλλο, αν είναι 

δίκαιο ή άδικο, δηλαδή το δίκαιον ταυτίζεται µε το κοινό συµφέρον148.  Αυτό είναι εµφανές 

στην εν λόγω τυπολογία και ταξινόµηση των πολιτειών, όπου  η κατάταξή τους σε ὀρθὰς και 

ἡµαρτηµένας γίνεται µε όρους δικαίου και οι ὀρθαὶ πολιτεῖαι (βασιλεία, αριστοκρατία, 

«πολιτεία») είναι δίκαιες, ενώ οι ἡµαρτηµέναι (τυραννίς, ολιγαρχία, δηµοκρατία) είναι 

άδικες. Ενώ οι προηγούµενοι συγγραφείς (Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ισοκράτης, Ξενοφών) και 

η δηµοκρατική πλευρά εξετάζουν τις πολιτείες και επιχειρηµατολογούν υπέρ της µιας η της 

άλλης µε όρους δικαίου και αδίκου (εάν δηλαδή είναι δίκαιον να κυβερνά ο Ενας, οι ολίγοι ή 

οι πολλοί), ο  Αριστοτέλης αλλάζει το πλαίσιο συζητήσεως άρδην,  αλλοιώνει, αντιστρέφει τη 

δηµοκρατική έννοια του δικαίου. ∆ηλαδή ενώ η συζήτηση αναφερόταν στο ποιο από τα 

υπάρχοντα πολιτεύµατα είναι καλό και δίκαιο (η δηµοκρατία, η ολιγαρχία, η µοναρχία) και η 

δηµοκρατική επιχειρηµατολογία υποστήριζε ότι δίκαιο είναι να κυβερνούν οι πολλοί, ο 

Σταγειρίτης υποστηρίζει ότι δίκαιο είναι να κυβερνούν ο ένας ή οι ολίγοι ή οι πολλοί, αρκεί 

να κυβερνούν προς το κοινό συµφέρον. Ετσι όµως η συζήτηση µετατοπίζεται απο το 

ουσιαστικό πολιτικό πρόβληµα –τί δεῖ εἶναι τὸ κύριον τῆς πόλεως–στο ζήτηµα το άν οι 

κυβερνώντες (ένας, ολίγοι, πολλοί) αποβλέπουν στο κοινό συµφέρον. ∆ηλαδή έχουµε ακόµη 

µια µετατόπιση εκ µέρους του Σταγειρίτη, µε τον οποίο η κατάταξη αλλάζει άρδην και 

αποτελεί βασική συνιστώσα της πολιτικής του φιλοσοφίας, όπως φάνηκε στα προηγούµενα 

κεφάλαια της παρούσας εργασίας. Η αλλαγή αυτή επισφραγίζεται και µε την εισαγωγή της 

εννοίας της αρίστης πολιτείας όπως θα δούµε πιο κάτω στο αντίστοιχο κεφάλαιο. 
  Παρόλο που το κοινῆ συµφέρον έχει κεντρική θέση στη θεωρία του, ο Αριστοτέλης, 

δεν εξηγεί ποιο είναι αυτό, µε ποιόν τρόπο,  ποιος το καθορίζει, γιατί οι εκάστοτε 

κυβερνώντες ενδιαφέρονται γι αυτό το κοινό συµφέρον. Ούτε δίνει παραδείγµατα τέτοιων 

                                                 
147Την άποψη αυτή του Αριστοτέλη επισηµαίνει και ο Καστοριάδης (2000), 222 την οποία όµως συνάγει από την 
ερµηνεία του χωρίου Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1134β 13-15. Πρόκειται όµως περί λανθασµένης ερµηνείας όπως 
αναλύεται στο  Οικονόµου (2006).   
1483, 1282β 17: ἔστι δὲ πολιτικὸν ἀγαθὸν τὸ δίκαιον, τοῦτο δ’ ἐστὶ τὸ κοινῆ συµφέρον. Αναφορές για το 
κοινή συµφέρον: 3,1276 α13. 3, 1278 β21. 3, 1279 α17. 3, 1279 α29. Για µια κριτική αντιµετώπιση της εννοίας 
του γενικού συµφέροντος βλ. Μάνεσης (1980), 413-414 όπου και η σχετική βιβλιογραφία. Για το δίκαιο βλ. 
κεφάλαιο «το δίκαιο είναι το ίσον». 
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πολιτειών, εκτός και αν λάβουµε ως τέτοια τις ‘ευνοµούµενες’ και ‘ευδοκιµούσες’ πολιτείες 

των Λακεδαιµονίων, Καρχηδονίων και Κρητών. Αν και θα υπέθετε κανείς ότι το κοινό 

συµφέρον καθορίζεται από τα µέλη της εκάστοτε ηγετικής οµάδας – ο µονάρχης, οι ευγενείς 

και οι κατ’ αρετήν πολίτες – οι δε καλές προθέσεις τους εξασφαλίζονται από την καλή τους 

ανατροφή, παιδεία και αρετή.  Για το ποιο είναι το κοινό συµφέρον δίνει µία έµµεση 

απάντηση την οποία εξετάσαµε στο κεφάλαιο «το δίκαιο», δηλαδή το κοινό συµφέρον είναι 

το ἁπλῶς δίκαιον, ήτοι τὸ κατ’ ἀξίαν δίκαιον149.  

  Συνεπώς, κατά τον Σταγειρίτη η δηµοκρατία δεν αποβλέπει στο κοινό συµφέρον διότι 

εφαρµόζει το αριθµητικό δίκαιο, την ελευθερία και την ισότητα των πολιτών150.  Θέτει εξ 

ορισµού την δηµοκρατία ως την πολιτεία η οποία κυβερνάται από τους απόρους και αποβλέπει 

µόνο στο συµφέρον τους151. Xρησιµοποιεί ως βάση της θεωρίας του το κοινό συµφέρον για να 

κάνει εµφανή τον ταξικό χαρακτήρα της δηµοκρατίας ήδη ακόµη όταν προσπαθεί να την 

ορίσει: αυτό που την  διαφοροποιεί από την ολιγαρχία δεν είναι η συµπτωµατική πλειοψηφία 

(συµβεβηκὸς ἔστιν) αλλά το ότι η πλειοψηφία αυτή είναι οι άποροι152. Ακόµη µια φορά ο 

Σταγειρίτης αδικεί, υποτιµά, απαξιώνει και διαστρεβλώνει την δηµοκρατία. 

Ο δεύτερος στόχος που επιδιώκει ο Αριστοτέλης µε την ταξινόµηση αυτή είναι η  

νοµιµοποίηση της βασιλείας (συνεπώς και της µακεδονικής βασιλείας) και των άλλων ορθών 

πολιτειών (αριστοκρατία και «πολιτεία»). ∆ηλαδή η αριστοτελική κατάταξη είναι µια 

ιδεολογική κατασκευή, µέσω της οποίας νοµιµοποιούνται και αποκτούν θεωρητικό κύρος 

πολιτεύµατα τα οποία είναι αντίθετα στην δηµοκρατία και στην συνείδηση των ανθρώπων, 

όπως η βασιλεία και η ολιγαρχία, παρωχηµένα όπως η αριστοκρατία, ανύπαρκτα ή ιδεατά 

κατά το µάλλον ή ήττον, όπως η «πολιτεία».      

 

     

    

                                                 
149Φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι µὲν πολιτεῖαι τό κοινῆ συµφέρον σκοποῦσιν, αὖται µὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν 
οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλῶς δίκαιον , ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον µόνον τῶν ἀρχόντων, ἡµαρτηµέναι καὶ πᾶσαι 
παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν (3, 1279α 17-20). 
150 5, 1310α 25-34: ἐν δὲ ταῖς δηµοκρατίαις ταῖς µάλιστα εἶναι δοκούσαις δηµοκρατικαῖς τουναντίον 
τοῦ συµφέροντος καθέστηκεν, αἴτιον δὲ τούτου ὅτι κακῶς ὁρίζονται τὸ ἐλεύθερον…ἐλεύθερον δὲ 
καὶ ἴσον το ὃ τι ἂν βούληται τὶς ποιεῖν. ὥστε ζῆ ἐν ταῖς τοιαύταις δηµοκρατίαις ἕκαστος ὡς βούλεται, 
καὶ εἰς ὃ χρήζων, ὡς φησὶν Εὐριπίδης. Τοῦτο δ’ ἐστὶ φαῦλον.  
151 3, 1279β 8-9: ἡ δὲ δηµοκρατία πρὸς τὸ συµφέρον το τῶν ἀπόρων. 3, 1279β 18-19: δηµοκρατία δὲ 
τουναντίον ὅταν [κύριοί της πολιτείας] οἱ µὴ κεκτηµένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ’ ἄποροι.     
152 3, 1279β 25-1280α 6.  Πρβλ. 4, 1290α 30-1290β 20.  
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5. ΤΑ ΕΙ∆Η ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 

 

Ο χωρισµός της δηµοκρατίας σε είδη υπήρξε και πριν τον Αριστοτέλη, π.χ. ο Πλάτων 

διακρίνει δύο είδη δηµοκρατίας την έννοµον και την παράνοµον153. Ο Ισοκράτης επίσης  

διακρίνει τις δηµοκρατίες σε καλῶς καὶ κακῶς καθεστηκυίας154. Ο Αριστοτέλης στο 

βιβλίο 4 αρχικώς διακρίνει πέντε είδη δηµοκρατίας155 αναλόγως του πλήθους που επικρατεί 

σε έκαστο είδος: γεωργικόν, από βοσκηµάτων, ναυτικόν, χερνητικόν, βάναυσον, θητικόν156 

(εκτός των άλλων χαρακτηριστικών τους τα οποία εξετάζει πιο κάτω). Αυτά τα  είδη 

δηµοκρατίας  δεν είναι ουσιαστικώς όλα δηµοκρατίες, µε την έννοια την οποία ο ίδιος δίνει 

στην δηµοκρατία. Πράγµατι, το πρώτο είδος δηµοκρατίας ορίζεται ως το πολίτευµα εκείνο 

στο οποίο υπάρχει απόλυτη ισότητα και ο νόµος ορίζει ότι ουδείς υπερέχει, ούτε οι άποροι 

ούτε οι εύποροι, και λαµβάνουν εξ ίσου όλοι µέρος στην πολιτεία157. Το είδος αυτό δεν 

συµφωνεί µε τον ορισµό της δηµοκρατίας τον οποίο συναντάµε στο βιβλίο 3 όπου η 

δηµοκρατία ορίζεται ως το πολίτευµα εκείνο στο οποίο πλειοψηφία και κύριον  είναι οι µὴ 

κεκτηµένοι πλῆθος οὐσίας ἀλλ’ ἄποροι158. Το είδος αυτό επεξηγείται παρακάτω µε 

περισσότερα χαρακτηριστικά: το κύριον της πολιτείας είναι το γεωργικόν πλήθος και οι 

κάτοχοι µετρίας περιουσίας που κυβερνούν µε νόµους, δηλαδή µετέχουν της πολιτείας αυτοί 

που έχουν κάποιο τίµηµα159. Αυτά τα χαρακτηριστικά αναφέρονται εξ άλλου και στο δεύτερο 

                                                 
153 Πλάτων Πολιτικός, 302δ κεξ. 
154 Ισοκράτης Αρεοπαγητικός 60. 
155 4, 1291β 30 κεξ. 
156 6, 1319β 1. 6, 1318β 11. 6, 1319α 19-31. 4, 1296β 25-30. 
157 4, 1291b 30-38 
158 3, 1279b 18. Επίσης 3, 1279β 8: ἡ δὲ δηµοκρατία πρὸς τὸ συµφέρον τό τῶν ἀπόρων. πρὸς δὲ τὸ τῷ 
κοινῷ λυσιτελοῦν οὐδεµία αὐτῶν. Βλ. και τον γενικό ορισµό της δηµοκρατίας 3, 1279β 39-1280α 3: ὧ δὲ 
διαφέρουσιν ἥ τε δηµοκρατία καὶ ὀλιγαρχία ἀλλήλων, πενία καὶ πλοῦτος ἔστιν, καὶ ἀναγκαῖον µέν, 
ὅπου ἂν ἄρχωσι διὰ πλοῦτον ἂν τ’ ἐλάττους ἂν τε πλείους, εἶναι ταύτην ὀλιγαρχίαν, ὅπου δ’ ἄποροι , 
δηµοκρατίαν. Στο 4, 1290α 30-β 20 ο ορισµός της δηµοκρατίας διαφέρει, διότι αναφέρεται γενικώς στους 
ελεύθερους ως το πλειοψηφούν µέρος και κύριον της πόλεως και όχι στους απόρους: Μᾶλλον τοίνυν λεκτέον 
ὅτι δῆµος µὲν ἔστιν ὅταν οἱ ἐλεύθεροι κύριοι ὦσιν, ὀλιγαρχία δ’ ὅταν οἱ πλούσιοι   
159 4, 1292b 25-33: ὅταν µὲν οὖν τὸ γεωργικὸν καὶ τὸ κεκτηµένον µετρίαν οὐσίαν κύριον ἦ τῆς 
πολιτείας, πολιτεύονται κατὰ νόµους. 
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είδος της δηµοκρατίας που αναφέρεται αµέσως µετά160, το οποίο φαίνεται µάλλον πως δεν 

είναι άλλο είδος δηµοκρατίας αλλά περαιτέρω ανάπτυξη του πρώτου είδους161. Την άποψη 

αυτή ενισχύει το γεγονός ότι ο Αριστοτέλης λίγο πιο κάτω αναφέρει τέσσερα είδη 

«δηµοκρατίας» και όχι πέντε.162 To πρώτο είδος δηµοκρατίας δεν αποζηµιώνει τους 

συµµετέχοντες στην εκκλησία, οµοιάζει µε την τιµοκρατική σολώνεια πολιτεία και είναι 

ολιγαρχικής χροιάς όπως γράφει και ο ίδιος ο Αριστοτέλης163. Αυτό συνάγεται και από τα 

κοινά χαρακτηριστικά που έχει αυτό το είδος «δηµοκρατίας» µε τη βελτίστη καὶ 

ἀρχαιοτάτη δηµοκρατία του βιβλίου 6, στην οποία επαινείται ο γεωργικός δήµος, ο οποίος 

επειδή είναι αναγκασµένος να εργάζεται είναι άσχολος και δεν εκκλησιάζει πολύ συχνά164. 

Επίσης δεν υπάρχει µεγάλο τίµηµα για την συµµετοχή στην πολιτεία και  η µόνη αρµοδιότητα 

του δήµου είναι να εκλέγει και να ελέγχει τους άρχοντες, οι οποίοι ασκούν ουσιαστικώς την 

εξουσία, λαµβάνουν τις σηµαντικές αποφάσεις και νοµοθετούν165. Το πολίτευµα αυτό 

ονοµάζεται από τον Αριστοτέλη δηµοκρατία, πρόκειται όµως περί  ολιγαρχίας, σύµφωνα 

πάντοτε µε τον ορισµό της  τον οποίο δίνει ο ίδιος: ὅταν δὲ µὴ πάντες τοῦ βουλεύεσθαι 

µετέχωσιν ἀλλ’ αἱρετοί, κατὰ νόµον δ’ ἄρχωσιν ὥσπερ καὶ πρότερον, 

ὀλιγαρχικὸν166. 

Τα άλλα δύο είδη «δηµοκρατίας» είναι ασαφή και ατελή ως προς τα χαρακτηριστικά 

τους και δεν διακρίνεται ως προς τι διαφέρουν  µεταξύ τους αλλά και από το πρώτο είδος167. 

Πρέπει να τονισθεί  ότι στα τρία πρώτα είδη «δηµοκρατίας» εξέχουσα θέση έχει ο νόµος 

(ἄρχειν τὸν νόµον), και ακριβώς στο ζήτηµα του νόµου τα τρία αυτά είδη αντιδιαστέλλονται 

από το τέταρτο είδος. Tο τέταρτο  είδος δηµοκρατίας είναι η νὺν ή εσχάτη168 δηµοκρατία , 

                                                 
160 4, 1291β 39-41: ἄλλο δὲ τὸ τὰς ἀρχὰς ἀπὸ τιµηµάτων εἶναι, βραχέων δὲ τούτων ὄντων. δεῖ δὲ τῷ 
κτωµένῳ ἐξουσίαν εἶναι µετέχειν, καὶ τὸν ἀποβάλλοντα µὴ µετέχειν.       
161 βλ. C. I. Papageorgiou (1990).  
162 4, 1292β 25-1293α 10. Έχει παρατηρηθεί ότι στο βιβλίο 4 λείπει η µέθοδος, βλ. R. Robinson (1962). 
163 4, 1292β 27 κεξ: ἔχουσι γὰρ ἐργαζόµενοι ζῆν, οὐ δύνανται δὲ σχολάζειν, ὥστε τὸν νόµον 
ἐπιστήσαντες ἐκκλησιάζουσι τὰς ἀναγκαίας ἐκκλησίας….ὅλως µὲν γὰρ τὸ µὲν µὴ ἐξεῖναι πᾶσιν 
ὀλιγαρχικόν, τὸ δὲ δὴ ἐξεῖναι σχολάζειν ἀδύνατον µὴ προσόδων οὐσῶν.   
164 6,1318 β6-24. Πρόκειται περί της ἀρχαιοτάτης δηµοκρατίας η οποία µάλλον ταυτίζεται µε τη σολώνεια 
πολιτεία. Επίσης   6,1319 α4-6: τῶν δηµοκρατιῶν ἀρίστη. 6, 1319 α38-39: βελτίστην καὶ πρώτην 
δηµοκρατίαν.  Πρβλ. 5, 1305 α29: πατρίας δηµοκρατίας σε αντίθεση µε τη νεωτάτην. 5,1306 β20-21: τῶν 
ἐννόµων δηµοκρατιῶν. 
165Βλ. επίσης 2, 1274α 15-18, όπου πρόκειται για τη «δηµοκρατία» του Σόλωνος η οποία ήταν ουσιαστικώς 
τιµοκρατία. Και  3, 1281β 31-34: πρόκειται πάλι περί της Σολώνειας πολιτείας.  
166 4, 1298β 1-2. 
167 4, 1292βα 1-4 
1684, 1292α 4-38. Επίσης 4, 1293α 1-10. 5, 1312b 36. Πρβλ. 5, 1310b 4 (ὑστάτη). 5, 1305α 29 (νεωτάτη). 4, 
1296α 3 (νεανικωτάτη). 4, 1292β 8 (τελευταία). Ο όρος «ριζοσπαστική» (ή «ακραία») δηµοκρατία είναι 
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στην οποία δεν ισχύει ο νόµος, αλλά το πλήθος µε τα ψηφίσµατά του, το οποίο είναι έρµαιο 

των δηµαγωγών. Στο είδος αυτό ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική και το απορρίπτει, όπως 

ανεφέρθη ανωτέρω.  

Από αυτά τα είδη της «δηµοκρατίας»  ο Αριστοτέλης θεωρεί βελτίστη την πρώτη, τη 

γεωργική (αξιολογικό υπόδειγµα θα λέγαµε της αριστοτελικής πολιτειακής τυπολογίας)169, 

στην οποία η ανάδειξη των αρχόντων γίνεται µε εκλογές – όχι µε κλήρωση – και ανάλογα µε 

την περιουσία ή  µε την ικανότητα. Οι αρµοδιότητες των πολλών είναι το δικάζειν, το 

αἱρεῖσθαι και εὐθύνειν τας αρχάς, µε αποτέλεσµα αυτοί να µην φθονούν τους άρχοντες, 

διότι οι τελευταίοι κυβερνούν καλώς και δικαίως αφ’ ενός ως επιεικείς και βέλτιστοι, και αφ’ 

ετέρου ως ελεγχόµενοι από τους πολλούς, οι οποίοι έτσι δεν χάνουν τίποτε απο την εξουσία– 

κατά τον φιλόσοφο. Αυτή η κρίση του φιλόσοφου δεν ισχύει βεβαίως διότι εν συγκρίσει  προς 

τη δηµοκρατία οι πολλοί χάνουν πάρα πολλά και κυρίως την κυριαρχία της πόλεως. Τα 

χαρακτηριστικά αυτής της «δηµοκρατίας» θυµίζουν επίσης τη σολώνεια πολιτεία και 

συµφωνούν και µε τη χρονική ένδειξη που δίνει, δηλαδή ότι είναι η «αρχαιότερη 

δηµοκρατία»170.  Είναι εµφανής η πολιτική θέση του Αριστοτέλη υπέρ του περιορισµού των 

εξουσιών του δήµου και η προτίµησή του για το πολίτευµα της τιµοκρατικής πολιτείας.  

Και αλλού  εκφράζεται ευνοϊκώς για το πρώτο είδος «δηµοκρατίας»171, στην οποία 

κυριαρχεί ο γεωργικός δήµος, και τα χαρακτηριστικά της  συµφωνούν µε τα χαρακτηριστικά 

του τιµοκρατικού πολιτεύµατος του Σόλωνος. Πράγµατι στη «δηµοκρατία των γεωργών», ο 

Αριστοτέλης αναφέρεται πάλι στο αἱρεῖσθαι τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν 

πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς µεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιµηµάτων, τὰς µείζους ἀπὸ 

µειζόνων  και αποφαίνεται ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο όλοι θα πολιτεύονται καλώς διότι και οι 

βέλτιστοι θα εκλέγονται στις αρχές και ο δήµος δεν θα τους φθονεί επειδή θα συµµετέχει στην 

αίρεση και στον έλεγχό τους172. ∆ηλαδή και στις δύο περιπτώσεις τα κατώτερα στρώµατα 

                                                                                                                                                      
δηµιούργηµα και επινόηση των νεώτερων ερευνητών και όχι του Αριστοτέλη, καθώς επίσης και ο όρος 
«µετριοπαθής» δηµοκρατία , η οποία είναι ουσιαστικώς ολιγαρχία. Ορισµένοι φθάνουν και σε ακρότητες, όπως ο 
P.Moraux (1965), 144 όταν χαρακτηρίζει την «ακραία δηµοκρατία» ως «δικτατορία του προλεταριάτου». εκτός 
του εµφανούς αναχρονισµού, τα δύο πολιτεύµατα έχουν ουσιώδεις διαφορές, δηλαδή η  ὑστάτη δηµοκρατία 
και η  ‘δικτατορία του προλεταριάτου’ (ουσιαστικώς η δικτατορία του ενός και µοναδικού κοµµουνιστικού 
κόµµατος).   
169 6,1318 β27-1319 α4. πρβλ. 2,1274 α15-19. 
170 6, 1318β  8: Ἐστι δὲ καὶ ἀρχαιοτάτη πασῶν αὕτη. Κατά τον Bodéüs (1996),  101 το πολίτευµα αυτό τείνει 
προς µία αριστοκρατία, βασισµένη στο τίµηµα ή στις ικανότητες. 
171 6, 1318β 6 κεξ.: δηµοκρατιῶν δ’ οὐσῶν τεττάρων βελτίστη µὲν ἡ πρώτη τάξει…βέλτιστος γὰρ 
δῆµος ὁ γεωργικὸς ἔστιν. 
172 6, 1318β 29-36. Πιο αναλυτικά 6, 1318β 27-1319α6. Βλ. και κεφ. «Η ολιγαρχική ‘πολιτεία’» 
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συµµετέχουν στην εκκλησία (εκλογή και έλεγχος των αρχόντων), στα δικαστήρια, αλλά οι 

άρχοντες εκλέγονται από τα ανώτερα στρώµατα.    

Ένα παράδειγµα «δηµοκρατίας», που αναφέρει ο Αριστοτέλης, είναι η Μαντίνεια, 

στην οποία οι άρχοντες εκλέγονται µόνο µεταξύ των ανωτέρων τάξεων µε ουσιαστικές 

αρµοδιότητες (ασκούν δηλαδή το βουλεύεσθαι περί των σηµαντικών ζητηµάτων και εξουσιών 

) και όχι µόνο απλώς εκτελεστικές. Το χαρακτηριστικό είναι ότι στην εκλογή των αρχόντων 

δεν µετέχει όλος ο πληθυσµός αλλά κάποιοι οι οποίοι έχουν εκλεγεί µεταξύ όλου του 

πληθυσµού173.  Προφανώς πρόκειται περί ολιγαρχικού µέτρου και ορισµένοι το ερµήνευσαν 

ως ένα παράδειγµα αντιπροσωπευτικού πολιτεύµατος174. Αυτός ο τρόπος καθορισµού των 

αρχόντων θυµίζει τον τρόπο σε ένα άλλο είδος «δηµοκρατίας», την οποία δεν κατονοµάζει ο 

Αριστοτέλης, όπου το βουλευόµενον ασκείται από ένα σώµα αρχόντων (συναρχία) οι οποίοι 

ορίζονται διαδοχικώς έως ότου όλοι οι πολίτες καταλάβουν τα αξιώµατα. Συνέρχονται δε όλοι 

µαζί µόνο για την ψήφιση των νόµων και για να ακούσουν τις αποφάσεις των αρχόντων175. 

∆ηλαδή οι άρχοντες σε αυτό το είδος «δηµοκρατίας» έχουν ουσιαστικές εξουσίες, οι οποίες 

στην αθηναϊκή δηµοκρατία ασκούνται από την εκκλησία. Ακόµη µια φορά ο Αριστοτέλης 

αλλοιώνει το νόηµα της δηµοκρατίας, ονοµάζοντας δηµοκρατικό ένα αµιγώς ολιγαρχικό 

χαρακτηριστικό, όπως είναι η άσκηση ουσιαστικού βουλεύεσθαι από τους άρχοντες. Αυτό 

είναι αποτέλεσµα της περιοριστικής ερµηνείας και της ουσιαστικής αλλοιώσεως που επιφέρει 

ο Αριστοτέλης σε µία βασική αρχή της δηµοκρατίας, σύµφωνα µε την οποία το βουλευόµενον 

ασκείται άµεσα από όλους τους πολίτες, στην εκκλησία (τὸ µὲν οὖν πάντας καὶ περὶ 

ἁπάντων δηµοτικόν. τὴν τοιαύτην γὰρ ἰσότητα ζητεῖ ὁ δῆµος). Ο Αριστοτέλης 

ερµηνεύει το πάντας κατά περιοριστικό τρόπο: συνέρχεται ένα µέρος του πληθυσµού και 

κατόπιν ένα άλλο µέρος  και όχι όλοι ταυτοχρόνως176.  

Αµεση συνέπεια αυτής της ερµηνείας του είναι και µιά άλλη ανάλυση και κατάταξη 

των ειδών δηµοκρατίας, που πραγµατοποιεί ο Αριστοτέλης αναλόγως των τρόπων του 

βουλεύεσθαι. ∆ιακρίνει τέσσερις τρόπους βουλεύεσθαι, τους εξής: ο πρώτος είναι αυτος που 

µόλις ανεφέρθη στην  προηγούµενη παράγραφο, που επιτρέπει την εναλλαγή όλων των 

πολιτών στις αρχές (κατά µέρος), και οι οποίοι αποφασίζουν για όλα τα σηµαντικά ζητήµατα,  

                                                 
173 6, 1318β 21-27. ∆ηλαδή εκλέγονται κάποιοι «εκλέκτορες» οι οποίοι εκλέγουν τους άρχοντες, και στις 
επόµενες αιρέσεις των αρχόντων εκλέγονται κάποιοι άλλοι «εκλέκτορες» οι οποίοι εκλέγουν τους νέους 
άρχοντες. Για την Μαντίνεια βλ. Aubonnet (1973), 251. Larsen (1950). 
174 Bolte, Real Encyclopedia, XIV, col. 1320. J.A.O. Larsen (1950), 180 κεξ. Του ιδίου (1955) και  (1968).   
175 4, 1298α 14-19. 
176Το σύστηµα αυτό αποδίδεται από τα Πολιτικά σε κάποιον Μιλήσιο Τηλεκλή, άγνωστον από άλλες πηγές (4, 
1298α 11-13: Εἰσὶ δὲ οἱ τρόποι τοῦ πάντας πλείους, εἷς µὲν τὸ κατὰ µέρος ἀλλὰ µὴ πάντας ἁθρόους   
ὥσπερ ἐν τῇ πολιτείᾳ τῆ Τηλεκλέους ἐστι τοῦ Μιλησίου).   
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και τη συγκέντρωση όλων µαζί µόνο για την ψήφιση των νόµων, για πολιτειακά ζητήµατα και 

την ακρόαση των αποφάσεων των αρχόντων. ∆ηλαδή η εκκλησία ακρωτηριάζεται 

σηµαντικότατα και όπως φαίνεται δεν έχει ούτε δικαστικές αρµοδιότητες. Τα πάντα 

αποφασίζονται από τους άρχοντες,  για τους οποίους εξάλλου δεν καθορίζεται διάρκεια και 

ακριβής τρόπος ασκήσεως της εξουσίας. Αυτό που ενδιαφέρει τον Αριστοτέλη είναι όχι οι 

λεπτοµέρειες και η ακριβής περιγραφή των θεσµών και της λειτουργίας τους αλλά η 

απαξίωση της δηµοκρατίας παντοίω τρόπω, εν προκειµένω ο βασικός θεσµός ασκήσεως της 

εξουσίας του δήµου, η ἐκκλησία: να µην συνέρχεται  (µὴ πάντας ἀθρόους) για τα 

σηµαντικά πολιτικά, νοµοθετικά, δικαστικά ζητήµατα. 

Ο δεύτερος τρόπος επίσης φαλκιδεύει σε σηµαντικό βαθµό τις αρµοδιότητες της 

εκκλησίας, η οποία συνέρχεται µόνο για την εκλογή των αρχόντων και τον έλεγχό τους, τη 

νοµοθεσία και τις αποφάσεις περί πολέµου και ειρήνης. Για όλα τα υπόλοιπα το βουλεύεσθαι 

ανήκει στους άρχοντες οι οποίοι εκλέγονται ή κληρώνονται από όλους τους πολίτες. ∆εν 

διευκρινίζεται εάν όλοι οι πολίτες είναι εκλόγιµοι177. Ο τρίτος τρόπος επίσης περιορίζει 

σηµαντικότατα την εξουσία του δήµου στην εκλογή και τον έλεγχο των αρχόντων, στις 

αποφάσεις περί πολέµου και συµµαχιών ενώ όλες οι υπόλοιπες αποφάσεις, η νοµοθεσία, το 

δικαστικό έργο κ.λπ. αφήνονται στους ειδικούς άρχοντες (τοὺς ἐπισταµένους)178. 

Στον τέταρτο τρόπο όλοι αποφασίζουν για όλα και δεν αφήνεται καµία ουσιαστική 

απόφαση για τις αρχές, πράγµα που παραπέµπει στην νεωτάτη δηµοκρατία. Αυτός ο τρόπος 

είναι ανάλογος µε ολιγαρχία δυναστευτική και µοναρχία τυραννική, κατά τον Αριστοτέλη179. 

Βαρύτατοι και ακραίοι χαρακτηρισµοί που σκοπό έχουν να πλήξουν θανάσιµα την έννοια της 

δηµοκρατίας. 

Τα είδη δηµοκρατίας εξυπηρετούν τον Αριστοτέλη αφ’ ενός µεν να καταδικάσει την 

εσχάτη δηµοκρατία και να υµνήσει την πολιτεία του Σόλωνος, την οποία ονοµάζει δηµοκρατία 

ενώ είναι τιµοκρατία («πολιτεία»), και τοιουτοτρόπως να δηλώσει δηµοκράτης κατά κάποιον 

τρόπο. Ένδειξη αυτής της προθέσεως είναι η ασάφεια στον διαχωρισµό των ειδών. Τα µόνα 

είδη τα οποία διακρίνονται σαφώς και τα οποία ανταποκρίνονται στην πραγµατικότητα είναι η 

σολώνεια πολιτεία (πρώτο είδος) και η εσχάτη δηµοκρατία (τέταρτο είδος). Τα υπόλοιπα δύο 

είναι ασαφή και ατελή, και ορθώς παρατηρεί η Μossé (1996), 82 ότι τα είδη της δηµοκρατίας 

είναι περισσότερο µία αφηρηµένη κατασκευή του φιλοσόφου βάσει δικών του προειληµµένων 

                                                 
177 4, 1298α 20-24. 
178 4, 1298α 25-28. 
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αρχών  και λιγότερο µια ανάλυση υπαρχόντων καταστάσεων, πράγµα που συνάγεται και από 

τη δυσκολία και την αδυναµία των Πολιτικών να καταγράψουν τις πόλεις,  οι οποίες σε 

κάποια στιγµή της ιστορίας τους είχαν δηµοκρατικό πολίτευµα.   

  ∆εν είναι δυνατόν επίσης να καταταγεί η κλεισθένεια δηµοκρατία σε κάποιο από αυτά 

τα αριστοτελικά είδη δηµοκρατίας, ούτε ο ίδιος την κατατάσσει κάπου ούτε επίσης της ασκεί 

κάποια εµφανή κριτική180. Ναι µεν αυτή έχει ορισµένα χαρακτηριστικά του τετάρτου είδους 

δηµοκρατίας αλλά όχι όλα. Τα κοινά χαρακτηριστικά είναι ότι η ίδια ιδρύθηκε µε ψηφίσµατα 

του δήµου και έκτοτε ο δήµος αποφάσιζε µε ψηφίσµατα. Επίσης πολιτογράφησε µετοίκους 

και έτσι αύξησε το πλήθος των απόρων πολιτών. Τα µη κοινά χαρακτηριστικά είναι οι µισθοί 

και η πρόσβαση όλων των πολιτών σε όλες τις αρχές, τα οποία δεν υπάρχουν στην 

κλεισθένεια πολιτεία. Είναι περίεργη η στάση του Αριστοτέλη απέναντι στη δηµοκρατία του 

Κλεισθένη και ίσως να την ενέτασσε στο δεύτερο ή τρίτο είδος τα οποία όµως δεν αναπτύσσει 

περισσότερο. Ίσως πάλι το τέταρτο είδος να περιγράφει συνολικά τα χαρακτηριστικά της 

δηµοκρατίας στην ιστορική της εξέλιξη, από τον Κλεισθένη έως το τέλος της. 

Οπωσδήποτε η αθηναϊκή δηµοκρατία πέρασε από διάφορα στάδια τα οποία και η 

Αθηναίων Πολιτεία περιγράφει ως µεταβολάς, και µπορούµε να διακρίνουµε grosso modo  

τρεις ουσιαστικές µεταρρυθµίσεις, οι οποίες µετέβαλλαν ουσιωδώς το πολίτευµα: Κλεισθένης, 

Εφιάλτης-Περικλής και 403 π.Χ. µετά την πτώση των Τριάκοντα. Εάν υποτεθεί ότι για τον 

Αριστοτέλη η κλεισθένεια πολιτεία είναι ένα είδος δηµοκρατίας το οποίο δεν ταυτίζεται µε 

την εσχάτη, τότε πάλι γίνεται  συγκάλυψη του πραγµατικού νοήµατος της δηµοκρατίας, η 

οποία δεν είναι ένα τετελεσµένο και κλειστό πολίτευµα αφού χαρακτηρίζεται από τη διαρκή 

ρητή αυτοθέσµιση, από τη στιγµή που κύριος είναι ο δήµος. Η άποψη συνεπώς η οποία 

υποστηρίζεται από πολλούς ερευνητές ότι ο Αριστοτέλης ασκεί κριτική µόνο στην 

υποτιθέµενη «ριζοσπαστική» ή «ακραία» δηµοκρατία, δηµιουργεί πολλά προβλήµατα σχετικά 

µε το νόηµα και την πρακτική της δηµοκρατίας. Συγκαλύπτει την ουσία η οποία είναι η 

διαρκής αυτοθέσµιση και δεν µπορεί να νοηθεί ως ένα παγιωµένο και τετελεσµένο άπαξ δια 

παντός πολίτευµα. Το αντίθετο θα σήµαινε ότι πρέπει κάπου να σταµατήσει τις 

µεταρρυθµίσεις και να εδραιωθεί σε ένα παγιωµένο και νεκρό σύστηµα το οποίο θα είναι το 

καλύτερο δυνατό, η αρίστη πολιτεία. Τα  ερωτήµατα όµως ανακύπτουν: ποιο είναι αυτό το 

κρίσιµο σηµείο στο οποίο πρέπει να σταµατήσει η δηµοκρατία την αυτοθέσµισή της, ποιος το 

                                                                                                                                                      
179 4, 1298α 29-33: τέταρτος δὲ τρόπος τό πάντας περὶ πάντων βουλεύεσθαι συνιόντας, τὰς δ’ ἀρχὰς 
περὶ µηθενὸς κρίνειν ἀλλὰ µόνον προανακρίνειν, ὅνπερ ἡ τελευταία δηµοκρατία νῦν διοικεῖται 
τρόπον,  ἥν ἀνάλογον φαµὲν εἶναι ὀλιγαρχία τε δυναστευτικῆ καὶ µοναρχία τυραννικῆ. 
180 Την αναφέρει µόνο στη φυλετική µεταρρύθµιση (6, 1319β 21 κεξ) και στην πολιτογράφιση των µετοίκων (3, 
1275β 35 κεξ.). 
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γνωρίζει , ποιος αποφασίζει για την µη περαιτέρω εξέλιξη; Βεβαίως στη δηµοκρατία ο δήµος 

είναι το κύριον της πολιτείας και δεν υπάρχει άλλος εγγυητής και γνώστης, εξωκοινωνικός 

και εξωπολιτικός. Στην περίπτωση του Αριστοτέλη, η «ριζοσπαστική» δηµοκρατία 

τοποθετείται στην περίοδο που εκτείνεται από τις µεταρρυθµίσεις του Εφιάλτη το 462 (ή από 

τον θάνατο του Περικλή το 429;)   έως την εποχή του181. 

   

Από την κριτική την οποία ο Αριστοτέλης ασκεί στην δηµοκρατία, καθώς επίσης και 

από την κριτική του Πλάτωνα, πολλοί ερευνητές συνάγουν το συµπέρασµα ότι επρόκειτο περί 

«ριζοσπαστικής» ή «ακραίας» δηµοκρατίας κατά την οποία ο δήµος ασκούσε την εξουσία 

µόνο µε ψηφίσµατα, χωρίς να τηρεί τους νόµους, και στρεφόµενος κατά των συµφερόντων 

των πλουσίων182. Η αντίληψη αυτή απηχεί τους φόβους της οικονοµικώς ανώτερης τάξεως 

και των ολιγαρχικών, αλλά απέχει πολύ από την πραγµατικότητα183.  

Η αντίληψη ότι υπήρξε κάποια «ριζοσπαστική» δηµοκρατία σε αντίθεση µε τη 

«µετριοπαθή» δηµοκρατία (η οποία εκτείνεται από το 508 έως το 462;), είναι µάλλον µία 

ιδεολογική κατασκευή η οποία σκοπό έχει να αµαυρώσει την δηµοκρατία γενικώς. Είναι µία 

κατασκευή ίσως των ολιγαρχικών και εν γένει των αντιπάλων της δηµοκρατίας, του Πλάτωνα 

και του Αριστοτέλη συµπεριλαµβανοµένων. Ο αντικειµενικός σκοπός είναι η αποδυνάµωση 

των εξουσιών του δήµου, όπως φαίνεται σαφώς στον Αριστοτέλη, και επιστροφή στο 

πολίτευµα του Σόλωνος. Αν υποθέσουµε ότι η υποτιθέµενη «ριζοσπαστική δηµοκρατία» 

αρχίζει µε τον θάνατο του Περικλή (429), και οφείλεται στην άνοδο των δηµαγωγών, τότε 

τίθενται τα ερωτήµατα: Πως οι δηµαγωγοί κατάφεραν να επιβληθούν ενώ πριν όχι; Τους 

συγκρατούσε ο Περικλής; Σε αυτά τα ερωτήµατα οι κατασκευαστές των δύο δηµοκρατιών δεν 

απαντούν. Σηµειωτέον ότι µετά τον θάνατο του Περικλή δεν υπήρξαν σηµαντικές θεσµικές 

αλλαγές που να δικαιολογούν την µετατροπή της υποτιθεµένης «µετριοπαθούς» δηµοκρατίας 

σε «ριζοσπαστική».  Για όσους πάλι η «ριζοσπαστική» δηµοκρατία αρχίζει µε τον Εφιάλτη 

τότε ο Περικλής και ο χρυσοῦς αἰὼν πιστώνεται στη «ριζοσπαστική» δηµοκρατία, δηλαδή 

πάλι αδιέξοδο. 

Η κατασκευή αυτής της υποτιθέµενης «ριζοσπαστικής» (αλλά και της θεωρούµενης 

«µετριοπαθούς» δηµοκρατίας) αποκρύβει επίσης το γεγονός ότι από της γεννήσεώς της µέχρι 

της εξαφανίσεώς της η δηµοκρατία είχε εχθρούς, και µάλιστα σκληρούς. Τους αντιπάλους και 

                                                 
181 2, 1274 α11-15: τῆς ναυαρχίας γὰρ ἐν τοῖς Μηδικοῖς ὁ δῆµος αἴτιος γενόµενος ἐφρονηµατίσθη καὶ 
δηµαγωγοὺς ἔλαβε φαύλους ἀντιπολιτευοµένων τῶν ἐπιεικῶν.  
182 Λ.χ. Aubonnet (1973), 274. Μπαγιόνας (2003), 204, 216 κε. Τουλουµάκος (1979), 207.   
183 Βλ. κεφάλαιο «Η κυριαρχία του νόµου» (Mέρος ΙΙ).   



 328

τους εχθρούς της η δηµοκρατία δεν τους νίκησε πείθοντάς τους δια του διαλόγου (ο διάλογος 

δεν λειτουργεί πάντα), αλλά πείθοντας το πλήθος, τους ανθρώπους, τον δήµο ότι πρέπει να 

διατηρηθεί η δηµοκρατία και φυσικά να επεκταθεί, να ανανεωθεί, να µεταρρυθµισθεί, να 

αυτοπεριορισθεί. Ο αντίπαλος συνήθως δεν πείθεται αλλά καταπολεµάται και 

εξουδετερώνεται, και προκειµένου για τη δηµοκρατία δεν υπάρχει άλλος τρόπος προς τούτο 

από την ενδυνάµωσή της, τη διεύρυνσή της, την επέκτασή της  και την εµβάθυνσή της – από 

την στιγµή που δεν θέλει να καταφεύγει σε πογκρόµ και διωγµούς, φυλακίσεις και εκτελέσεις 

των αντιπάλων της, όπως οι τελευταίοι έπραξαν στις δύο ολιγαρχικές εκτροπές. Αυτό είναι το 

συµπέρασµα το οποίο συνήγαγε ο δήµος από την πολυετή πείρα του, αυτή είναι η µόνη οδός 

µὴ καταλύσεώς τοῦ δὴµου από τους εχθρούς του.  

             Σηµειωτέον ότι οι εχθροί της δηµοκρατίας δεν έλειψαν από την ιστορία της. 

Απεργάζονται τακτικές και στρατηγικές για να τη φθείρουν και να τη βλάψουν, επινοούν 

τεχνικές και κυρίως ιδεολογικές κατασκευές µε σκοπό την αποδυνάµωσή της.  ο πολιτικός 

αγώνας συνεχίζεται ανά πάσα στιγµή, η σύγκρουση είναι διαρκής, οµολογηµένη ή µη, έκδηλη 

ή λανθάνουσα. Το ιδεώδες του Αριστοτέλη (και του Πλάτωνα) περί µιας σταθερής και 

αστασίαστης πόλεως είναι εξωπραγµατικό. Ούτε οι ολιγαρχικές ή αριστοκρατικές πολιτείες 

(Λακεδαίµων, Καρχηδών, Συρακούσαι) απέφυγαν τις έριδες, τις διαιρέσεις και τις στάσεις.  Η 

πολιτική σύγκρουση είναι αναπόφευκτη, πολλές δε φορές είναι σκληρή και αδυσώπητη, χωρίς 

ροµαντισµούς, ηθικές αρχές και αβρότητες. 

 
Η δηµοκρατία  είχε φροντίσει για την σωτηρία της, είχε λάβει µέτρα αυτοπροστασίας 

της και είχε  µεριµνήσει φυσικά για την διατήρηση της και την σταθερότητά της, κατά των 

έχθρων της, κατά της τυραννίδος και της ολιγαρχίας. Ο κύριος παράγων γι αυτό είναι  η 

ενεργός συµµετοχή και επαγρύπνηση του δήµου, ο οποίος  φροντίζει να κατοχυρώνει την 

προάσπιση της δηµοκρατίας νοµικώς και θεσµικώς. Με ψηφίσµατα και νόµους προσπαθεί να 

δηµιουργήσει το θεσµικό και το παιδευτικό πλαίσιο για την προστασία της. Ο ∆ηµοσθένης 

αναφέρει χαρακτηριστικώς ότι για την αποφυγή καταλύσεως του δήµου ὑπήρχαν  ἀραὶ καὶ 

νόµοι καὶ φυλακαὶ184. Ο οστρακισµός επίσης ήταν ένα µέτρο αυτοπροστασίας της 

δηµοκρατίας. Τα τεκµήρια περὶ τῆς τοῦ δήµου καταλύσεως  που έχουν διασωθεί είναι: το 

ψήφισµα-νόµος του ∆ηµοφάντου (410)185, ο  νόµος του Ευκράτους (337/336) 186 και  ο Όρκος 

                                                 
184 ∆ηµοσθένης Προς Λεπτίνην 107. 
185Aνδοκίδης, Περι των µυστηρίων, 96-98. Ο νόµος αυτός υπήρχε σε µαρµάρινη στήλη έµπροσθεν του 
βουλευτηρίου (όπ. π., 95). 
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των Ηλιαστών187. 

 

Τα µέτρα σωτηρίας της δηµοκρατίας είναι µέτρα    καταργήσεώς της 
 

Ο Αριστοτέλης προτείνει µέτρα για την σωτηρία  όλων των πολιτειών, σύµφωνα µε το 

ρεαλιστικό πνεύµα που εγκαινιάζεται στο βιβλίο 4 και συνεχίζεται στα βιβλία 5 και 6. Στο  

πνεύµα αυτό εντάσσονται και τα µέτρα σωτηρίας της δηµοκρατίας, χωρίς αυτό να σηµαίνει 

ότι αυτός εµφορείται από κάποια δηµοκρατική ηθική, µέριµνα ή αγωνία για τη σωτηρία της, 

αλλά απλώς αναφέρει τα µέτρα στο πλαίσιο σωτηρίας γενικώς όλων των πολιτειών.188  

Γενικώς τα µέτρα τα οποία προτείνει ο Αριστοτέλης προς το βέλτιον της  δηµοκρατίας 

είναι εις βάρος των κατωτέρων τάξεων και αποβλέπουν στη µείωση της πολιτικής τους ή και 

της αριθµητικής τους δυνάµεως. Χαρακτηριστικά µέτρα που στηρίζουν αυτή την άποψη είναι 

αυτά που προτείνει για την µάλιστ’ εἶναι δοκούση δηµοκρατία: οι αιρετοί ή οι κληρωτοί 

άρχοντες για το βουλευόµενον να είναι ίσοι αριθµητικώς και από τα δύο µέρη, δηλαδή και από 

τους ευπόρους και από τους απόρους. ∆εδοµένης της αριθµητικής υπεροχής των απόρων είναι 

εµφανές ότι το µέτρο αυτό αποβλέπει στην περιστολή της εξουσίας των απόρων. Εάν δε οι 

άποροι υπερβαίνουν κατά πολύ τους γνωρίµους προτείνει να µη δίνεται µισθός σε όλους, αλλά 

σε ίσο αριθµό απόρων µε εκείνον των γνωρίµων. Το µέτρο αυτό έχει ως σκοπό να 

αποθαρρύνει τους απόρους από την συµµετοχή στις αρχές αφού δεν θα υπάρχει οικονοµική 

αποζηµίωση. Ακόµη δε χειρότερα προτείνει να αποκλεισθούν µε κλήρωση οι υπεράριθµοι.189    

Είναι χαρακτηριστικό ένα χωρίο στο οποίο ο Αριστοτέλης προσπαθεί να συνδυάσει 

την ολιγαρχική και την δηµοκρατική έννοια του δικαίου. Οι µεν δηµοκρατικοί θεωρούν 

δίκαιο τη γνώµη, τη δόξα, της πλειοψηφίας, οι δε ολιγαρχικοί τη γνώµη αυτών που κατέχουν 

τη µεγαλύτερη περιουσία. Και οι δύο απόψεις ενέχουν ανισότητα και αδικία κατά τον 

Αριστοτέλη190. Η αδικία από τη δηµοκρατική πλευρά έγκειται στο ότι οι άποροι ως 

πλειοψηφία θα δηµεύσουν τις περιουσίες των πλουσίων191. Προτείνει λοιπόν ένα συνδυασµό 

                                                                                                                                                      
186 Σε αθηναϊκή µαρµάρινη ενεπίγραφη στήλη, η οποία βρίσκεται στο µουσείο της Στοάς Αττάλου, Αρχαία 
Αγορά Αθηνών. Βλ. Η γέννηση της δηµοκρατίας, Γεννάδιος Βιβλιοθήκη Αµερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 
1993, σ. 79.  
187 ∆ηµοσθ. Κατά Τιµοκράτους, 149-151. 
188 6, 1317 α33-35: χρήσιµον δ’ἕκαστον αὐτῶν γνωρίζειν πρὸς τε τὸ κατασκευάζειν ἥν ἂν τις αὐτῶν 
τύχῃ βουλόµενος καὶ πρὸς διορθώσεις. 
189 4, 1298β 21-26. Βλ. επίσης 6, 1320α 22-35.  
190 6, 1318α 19-22: φασί γὰρ οἱ δηµοτικοὶ τοῦτο εἶναι δίκαιον ὃ τι ἂν δόξη τοῖς πλείοσιν οἱ δ’ 
ὀλιγαρχικοὶ ὃ τί ἂν δόξη τῆ πλείονι οὐσία.κατὰ πλῆθος γὰρ οὐσίας φασί κρίνεσθαι δεῖν. Ἔχει δ’ 
ἀµφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν. 
191 6, 1318α 25-26. 
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των δύο πλευρών, ο οποίος είναι τελικώς ο ολιγαρχικός τρόπος. Πράγµατι γράφει ότι το 

αποτέλεσµα της ψηφοφορίας δεν πρέπει να καθορίζεται σύµφωνα µε την αρχή της απλής 

αριθµητικής πλειοψηφίας, αλλά από την διαφορά της συνολικής περιουσίας των 

αντιτιθεµένων µερών, έκαστο των οποίων αποτελείται από απόρους και ευπόρους. Το κύριον 

δηλαδή πρέπει να είναι αυτό το µέρος που έχει το µεγαλύτερο τίµηµα. Αλλάζει δηλαδή ο 

Αριστοτέλης τον όρο και από ουσία τον µετατρέπει σε τίµηµα192.  Σε άλλο σηµείο προτείνει η 

ψήφος κάθε πλουσίου να υπολογίζεται διπλή193. Η επινοητικότητα του Αριστοτέλη είναι 

ανεξάντλητη προκειµένου να αναιρέσει και να αποδυναµώσει την δηµοκρατία., όπως φαίνεται 

όµως και ο ίδιος βρίσκει τελικώς ανεφάρµοστες αυτές τις προτάσεις194.   

 ∆ιατυπώνει επίσης ο Αριστοτέλης και µία πιο ανοικτή εναλλακτική πρόταση για την 

εκλογή των αρχόντων. Εκτός από το τίµηµα, το οποίο θεωρεί απαραίτητο για τη συµµετοχή 

στην πολιτεία, προτείνει επίσης να εκλέγονται στα αξιώµατα οι δυνάµενοι, αυτοί οι οποίοι 

έχουν τη δυνατότητα και την ικανότητα να άρχουν195. Αυτοί οι δυνάµενοι βεβαίως δεν µπορεί 

να είναι οι άποροι, οι οποίοι αφ’ ενός µεν δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα και αφ’ 

ετέρου δεν έχουν τις ικανότητες, την αρετή (ἀδύνατον γὰρ τὸν ἀποροῦντα καλῶς ἄρχειν 

καὶ σχολάζειν)196. Επιπλέον, από τη στιγµή που δεν θα υπάρχει για τους απόρους η 

οικονοµική αποζηµίωση για τα αξιώµατα , όπως προτείνει ο Αριστοτέλης197 , δεν θα είναι 

δυνατόν αυτοί να συµµετέχουν σε αυτά. Συνεπώς αναγκαστικώς τα αξιώµατα θα ασκούνται 

από τους ευπόρους, τους δυναµένους, οι οποίοι δεν έχουν οικονοµικό πρόβληµα και δεν 

εξαρτώνται από το δηµόσιο ταµείο198. Αυτή η αντίληψη υπάρχει και αλλού: ἀναγκαῖον οὖν 

εἶναι τινάς τούς δυναµένους ἄρχειν καὶ λειτουργοῦντας ἤ συνεχῶς ἢ κατὰ µέρος τῆ 

πόλει ταύτην τὴν λειτουργίαν.199 Πρέπει να σηµειωθεί εδώ ο τονισµός του όρου 

λειτουργία, που παραπέµπει στις λειτουργίες της  αθηναϊκής δηµοκρατίας, τις οποίες οι 

εύποροι αναλάµβαναν υποχρεωµένοι από την πόλιν. Εδώ ο όρος λειτουργοῦντας και 

                                                 
192 6, 1318α 33: τοῦτο κύριον ἔστω…ὃ τι ἂν οἱ πλείους καὶ ὧν το τίµηµα πλεῖον. 6, 1318α 37-38: 
ὁποτέρων οὖν τὸ τίµηµα ὑπερτείνει συναριθµουµένων ἀµφοτέρων ἐκατέροις, τοῦτο κύριον. 
193 6, 1318α 11 κεξ. 
194 6, 1318β 1-3:  
195 6, 1318β 27-32: διὸ δὴ και συµφέρον ἐστὶ τῆ πρότερον ρηθείσῃ δηµοκρατίᾳ, καὶ ὑπάρχειν εἴωθεν, 
αἱρεῖσθαι µὲν τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς µεγίστας αἱρετοὺς καὶ 
ἀπὸ τιµηµάτων, τὰς µείζους ἀπὸ µειζόνων, ἢ καὶ ἀπὸ τιµήµατος µὲν µηδεµίαν, ἀλλὰ τοὺς 
δυναµένους.  
196 2, 1273α 24-25. 
197 5, 1308β 31-34. 
198 5, 1309α 5-7: οἱ γὰρ ἄποροι οὐ βουλήσονται ἄρχειν τῷ µηδὲν κερδαίνειν, ἀλλὰ πρὸς τοῖς ἰδίοις εἶναι 
µᾶλλον οἱ δὲ εὔποροι δυνήσονται διὰ τὸ µηδενὸς προσδεῖσθαι τῶν κοινῶν.   
199 4, 1291α 36-38. 
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λειτουργία υποδηλώνει και τονίζει την απουσία οικονοµικής αποζηµιώσεως για τα αξιώµατα. 

Συνεπώς ο Αριστοτέλης είναι εναντίον της µισθοφορίας όπως αυτή ήταν θεσµοθετηµένη στην 

αθηναϊκή δηµοκρατία– πράγµα άλλωστε που είδαµε και στο πρώτο κεφάλαιο (Μέρος Ι). 

Μία  ακόµη πιο εντυπωσιακή φιλο-ολιγαρχική πρόταση είναι να καταργηθούν οι 

λειτουργίαι, όπως η χορηγία και η λαµπαδαρχία, διότι κατά την γνώµη του Αριστοτέλη είναι 

δαπανηρές και άχρηστες200. ∆ηλαδή απορρίπτει ένα βασικό θεσµό της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας, ο οποίος επέτρεπε στους απόρους να συµµετέχουν στις εορτές, στο θέατρο και 

τις άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις, δια των οποίων ελάµβαναν ψυχαγωγία, πνευµατική τροφή, 

κοινωνική και πολιτική παιδεία.   Στην ίδια λογική κινείται και η άποψή του για περιορισµό 

των συνόδων της εκκλησίας στὰς ἀναγκαίας  (6,1320 β3).  

 Από την άλλη, ενώ προτείνει διάφορα άλλα µέτρα, δεν εξηγεί τον τρόπο 

πραγµατοποιήσεως τους, όπως λ.χ. αυτό στο χωρίο 6, 1320 β30, όπου αντί των οικονοµικών 

ενισχύσεων που παρείχε η δηµοκρατική πόλις στους απόρους, προτείνει µέτρα πιο διαρκή και 

ασφαλή, χωρίς όµως να  διευκρινίζει ποιά εννοεί.  

Συνελόντι ειπείν, ο φιλόσοφος είναι σαφής ότι οι βασικες αρχές και πρακτικές της 

δηµοκρατίας δεν πρέπει να διατηρηθούν διότι δήθεν δεν συντελούν στην διατήρησή της αλλά 

στην φθορά της: πολλὰ γὰρ τῶν δοκούντων δηµοτικῶν λύει τὰς δηµοκρατίας201. 

Επίσης ουδέν µέτρο προτείνει προς τον σκοπό διευρύνσεως της δηµοκρατίας (πολιτογράφηση 

πολιτών από δούλους, γυναίκες ή µετοίκους, οικονοµικές µεταρρυθµίσεις προς όφελος των 

κατώτερων στρωµάτων, διεύρυνση δικαιωµάτων, εισαγωγή γενικευµένης δηµοσίας παιδείας 

για τα κατώτερα στρώµατα), αλλά αντιθέτως όλα τα µέτρα που προτείνει είναι προς 

ακρωτηριασµό και φαλκίδευση της δηµοκρατίας.  

 

Εντύπωση προκαλεί εξάλλου η πλήρης απουσία από τα Πολιτικά των Μακεδόνων και 

της πολιτικής τους, η οποία ήδη πριν από το 350 π.Χ. είχε αρχίσει να γίνεται απειλητική για 

την ελευθερία και την αυτονοµία των ελληνικών πόλεων (ενός µοναδικού φαινοµένου µε 

διάρκεια περίπου τεσσάρων αιώνων, που έδωσε µία εκπληκτική πολιτικο-ηθικο-πολιτισµική 

δηµιουργία). Οξυδερκείς πολιτικοί είχαν διαβλέψει την µακεδονική απειλή και αγωνίζονταν 

να την αποτρέψουν µε κάθε µέσο, όπως λ.χ. ο ∆ηµοσθένης. Ενώ δηλαδή κύριο µέληµα του 

Σταγειρίτη ήταν τα αίτια της φθοράς και της σωτηρίας των ορθών και µη ορθών πολιτειών, 

και ενώ προτείνει µέσα προς τούτο, εν τούτοις δεν φαίνεται να έχει συλλάβει την κρισιµότητα 

των καταστάσεων και της εποχής στην οποία ζει. Η φιλοσοφία στάθηκε δηλαδή αδύναµη να 

                                                 
200 5, 1309α 17-19. πρβ. 6, 1320 β3-4. 
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συλλάβει την ιστορική και πολιτική πραγµατικότητα και να συµβάλλει στη διαύγαση των 

καταστάσεων, απαραίτητο στοιχείο  για την αποσόβηση της ήττας ή τουλάχιστον για τη 

συνειδητοποίηση του κρισίµου της καταστάσεως. Ο φιλόσοφος παρέµεινε µακράν των 

γεγονότων και της ιστορίας, χωρίς πολιτική διορατικότητα και ευαισθησία, εγκλωβισµένος 

στην υπό στενή έννοια πολιτική (ή µικροπολιτική) της σωτηρίας των πάσης φύσεως 

πολιτειών, και στoν οραµατισµό της εγκαθίδρυσης της ἀρίστης πολιτείας, έχοντας  

εµπιστοσύνη στον κατ’αρετήν άνδρα, ο οποίος θα φροντίζει το κοινό συµφέρον και την αρετή 

των υπηκόων του, σύµφωνα µε την θεωρητική του ουτοπία. Η ελευθερία και η σωτηρία των 

ελληνικών πόλεων δεν απασχόλησε τον φιλόσοφο, ούτε µετά τη µάχη της Χαιρώνειας, και 

δυνάµεθα να τον αντιπαραβάλουµε µε τον τραγικό πολιτικό ∆ηµοσθένη, ο οποίος διείδε την 

στρατηγική πολιτική του Φιλίππου καθώς και τις αδυναµίες των ελληνικών πόλεων από πολύ 

νωρίς, και αγωνίσθηκε µαζί µε άλλους να την αποτρέψει.   

Ορισµένοι υπερβάλλουν ως προς τον ρόλο των φιλοσόφων ή της φιλοσοφίας  και της 

αριστοτελικής φιλοσοφίας ειδικότερα. Όπως απεδείχθη ιστορικώς, χωρίς τους πολιτικούς 

Μαραθώνες δεν υφίστανται και πνευµατικοί Μαραθώνες, και δυστυχώς δεν υπήρξε δεύτερος 

Μαραθών για να ηττηθεί για δεύτερη φορά η δεσποτεία, πράγµα που είχε ως  συνέπεια την 

απώλεια της ελληνικής ελευθερίας, της πολιτικής και της δηµοκρατίας. Ο υπερέχων κατ’ 

αρετήν βασιλεύς υπήρξε ο ενταφιαστης της αυτονοµίας των ελληνικών πόλεων.   

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                      
201 5, 1309 β20. Σε  αυτήν την θέση  συµφωνούν και διάφοροι άλλοι όπως λ.χ. ο Μπαγιόνας (2003), 26-219. 
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6. Η ΕΥ∆ΑΙΜΟΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΟΛΗ 

 
 

Η αριστοτελική ηθική  (και πολιτική), αν και χρησιµοποιεί ως βάση τις επικρατούσες 

αντιλήψεις (τα ἔνδοξα), αν και αντλεί από την κοινωνικο-ιστορική πραγµατικότητα και 

προβαίνει σε εµπειρικές αναλύσεις, εν τούτοις στηρίζεται πολλές φορές σε µεταφυσικές 

αρχές, αξιώµατα και προϋποθέσεις. Αν και καθορίζεται από τη διαπίστωση ότι τα ζητήµατα 

που αφορούν το αγαθόν και την πράξιν, ατοµική και συλλογική, δεν χαρακτηρίζονται από 

σταθερότητα και ακρίβεια202, ή ότι η εξουσία διαφθείρει τον άνθρωπο203,  εν τούτοις διέπεται 

από γενικούς αφηρηµένους κανόνες και καθολικές αξίες ηθικής (ή πολιτικής)  πράξεως. 

Ορισµένες πτυχές αυτής της µεταφυσικής θεµελιώσεως της ηθικής και της πολιτικής είναι 

εµφανείς στα πρώτα κεφάλαια των Ηθικών Νικοµαχείων, που αναλύουν την άµεση συνάφεια 

της εὐδαιµονίας µε την αὐτάρκεια και το τέλειο ἀγαθὸν, πράγµα που είναι και ο στόχος 

των αναλύσεων των Πολιτικών.  

  Ο Αριστοτέλης καθορίζει από τον σκοπός του ανθρώπου, το ἄριστον ἀγαθὸν, 

γενικώς ως η εὐδαιµονία, η οποία  διακρίνεται σαφώς από την εὐτυχία και την εὐηµερία, 

που αναφέρονται κυρίως στα εξωτερικά αγαθά204. Η ευδαιµονία είναι ενέργεια σύµφωνη µε 

την αρετή και αδιανόητη χωρίς την αρετή: ἐνέργειαν εἶναι (τὴν εὐδαιµονίαν) καὶ χρῆσιν 

ἀρετῆς τελείαν, καὶ ταύτην οὐκ ἐξ ὑποθέσεως ἀλλ’ ἁπλῶς. λέγω δ’ ἐξ ὑποθέσεως 

                                                 
202 Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1104α 3-9: Τὰ δ’ ἐν ταῖς πράξεσι καὶ τὰ συµφέροντα οὐδὲν ἐστηκός ἔχει, ὥσπερ 
οὐδὲ τὰ ὑγιεινά. τοιούτου δ’ ὄντος τοῦ καθόλου λόγου, ἔτι µάλλον ὁ περὶ τῶν καθ’ ἕκαστα λόγος οὐκ 
ἔχει τάκριβές. οὔτε γὰρ ὑπὸ τέχνην οὔθ’ ὑπὸ παραγγελίαν οὐδεµίαν πίπτει, δεῖ δ’ αὐτοὺς ἀεὶ τοὺς 
πράττοντάς τα πρὸς τὸν καιρὸν σκοπεῖν, ὥσπερ καὶ ἐπὶ τῆς ἰατρικῆς ἔχει καὶ τῆς κυβερνητικῆς ( «τα 
ζητήµατα που αφορούν τις πράξεις και τα συµφέροντα δεν έχουν τίποτε το στατικό, όπως ακριβώς ούτε τα της 
υγείας. Εάν αυτό ισχύει για την έρευνα του καθόλου, ισχύει πολύ περισσότερο για την έρευνα των καθ’ έκαστα 
ότι δηλαδή δεν δύναται να είναι ακριβής. ∆ιότι αυτά δεν εµπίπτουν ούτε σε κάποια τέχνη ούτε σε κάποιον 
κανόνα (επάγγελµα), αλλά πρέπει σε κάθε περίπτωση αυτοί οι οποίοι πράττουν να σκέφτονται τι απαιτούν οι 
περιστάσεις, όπως ακριβώς και  στην ιατρική και τη διακυβέρνηση του πλοίου»). 
203 Βλ. π.χ. 5, 1308β 11-15, όπου προτείνει µικρής διαρκείας θητεία στα αξιώµατα διότι υπάρχει πάντα η 
δυνατότητα διαφθοράς των ανθρώπων από την άσκηση της εξουσίας. Και 6, 1318β 38-40: τό γάρ 
ἐπανακρέµασθαι, καί µή πᾶν ἐξεῖναι ποιεῖν ὅ τι ἄν ἐθέλη τις οὔ δύναται φυλλάττειν τό ἐν ἑκάστῳ 
τῶν ἀνθρώπων φαῦλον.   
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τἀναγκαία, τὸ δ’ ἁπλῶς τὸ καλῶς205.  Επίσης, κατά τον Αριστοτέλη ο σκοπός της πόλεως 

είναι η ευδαιµονία και η αρετή, δηλαδή ο ηθικός βίος και η δηµιουργία αγαθών πολιτών, και 

αυτό την διαφοροποιεί από µία συµµαχία πόλεων ή µία συνθήκη γεωγραφικής 

συνενώσεως206. Το εὖ ζῆν  και η εὐδαιµονία    είναι το υπέρτατο αγαθόν και η υπέρτατη 

αξία των Νικοµαχείων207, και τα Πολιτικά ήδη από την αρχή τονίζουν αυτήν τη 

σκοποθεσία208. Τα πάντα πρέπει να αποσκοπούν και να συντελούν σε αυτό τον σκοπό, η 

διακυβέρνηση, η πολιτική, το δίκαιο της πόλεως209. Η τελεολογική σύλληψη του κόσµου έχει 

και εδώ την εφαρµογή της, όλα συντείνουν και εξυπηρετούν το τέλος αυτό της ευδαιµονίας.  

Οι καταλληλότεροι για αυτό το σκοπό είναι οι έχοντες την αρετή, οι αγαθοί άνδρες 

που εκλέγονται από τους αγαθούς πολίτες. Η λογική είναι η εξής: Επειδή η ευδαιµονία ειναι 

χρήσις τέλειός τῆς ἀρετῆς, ο βίος κατ’ αρετή, συνεπάγεται ότι δικαιούνται να 

συµµετέχουν στην πολιτική και την εξουσία µόνον οι κατέχοντες την αρετη, δηλαδή τα 

ανώτερα κοινωνικώς και οικονοµικώς στρώµατα. Ο ἀγαθὸς ἀνὴρ  ο οποίος ζει σε µία 

                                                                                                                                                      
204 7, 1323 α26-29: ... ἐπεὶ καὶ τὴν εὐτυχίαν τῆς εὐδαιµονίας διὰ ταῦτ΄ ἀναγκαῖον ἑτέραν εἶναι. Τῶν µὲν 
γὰρ ἐκτὸς ἀγαθῶν τῆς ψυχῆς αἴτιον ταυτόµατον καὶ ἡ τύχη, δίκαιος δ’ οὐδεὶς οὐδὲ σώφρων ἀπὸ 
τύχης οὐδὲ διὰ τύχην ἐστίν. 
205 7,1332 α9-11. πρβλ. 7,1328α37-38. Ηθικά Νικοµάχεια 1,1102α5-6. και  1,1098 α16. 
206 τέλος µὲν οὖν πόλεως τό εὖ ζῆν…Πόλις δὲ ἡ γενῶν καὶ κωµῶν κοινωνία ζωῆς τελείας καὶ 
αὐτάρκους. τοῦτο δ’ἐστὶν, ὡς φαµὲν, τὸ ζῆν εὐδαιµόνως καὶ καλῶς. Τῶν καλῶν ἄρα πράξεων χάριν 
θετέον εἶναι τὴν πολιτικὴν κοινωνίαν, ἀλλ’ οὐ τοῦ συζῆν  (3, 1280β 39-1281α 4). Ἡ δὲ ἀρίστη πολιτεία 
εἶναι ἡ µάλιστ’εὐδαίµων (Ηθικά Νικοµάχεια 1,1095α 14-21).  Ἐπεὶ δὲ τὸ προκείµενον ἔστι τὴν ἀρίστην 
πολιτείαν ἰδεῖν, αὕτη δ’ ἐστὶ καθ’ ἥν ἄριστ’ ἂν πολιτεύοιτο πόλις, ἄριστα δ’ ἂν πολιτεύοιτο καθ’ ἥν 
εὐδαιµονεῖν µάλιστα ἐνδέχεται τὴν πόλιν ( 7, 1332α4-6).  περὶ δ’ ἀρετῆς καὶ κακίας πολιτικῆς 
διασκοποῦσιν ὅσοι φροντίζουσιν εὐνοµίας (3,1280 β6-7). ὁρῶµεν δὲ καὶ τὰς ἐντιµοτάτας τῶν 
δυνάµεων ὑπὸ ταύτην [τὴν πολιτικήν] οὔσας, οἷον στρατηγικην οἰκονοµικὴν ρητορικήν. χρωµένης δὲ 
ταύτης ταῖς λοιπαῖς [πρακτικαῖς] τῶν ἐπιστηµῶν, ἐτι δὲ νοµοθετούσης τί δεῖ πράττειν καὶ τινῶν 
ἀπέχεσθαι, τὸ ταύτης τέλος περιέχοι ἂν τὰ τῶν ἄλλων, ὥστε τούτ’ ἂν εἴη τανθρώπινον ἀγαθὸν. εἰ 
γὰρ καὶ ταυτόν ἔστιν ἐνί καὶ πόλει , µεῖζον γε καὶ τελειότερον τό τῆς πόλεως φαίνεται καὶ λαβεῖν 
καὶ σώζειν  (Ηθικά Νικοµάχεια 1, 1094β 2-7). Επίσης Ηθικά Νικοµάχεια 1095α 14-15: ἐπειδὴ πᾶσα γνῶσις 
καὶ προαίρεσις ἀγαθοῦ τινὸς ὀρέγεται, τί ἐστίν οὗ λέγοµεν τὴν πολιτικὴν ἐφίεσθαι καὶ τί τό πάντων 
ἀκρότατον τῶν πρακτων ἀγαθῶν. Ὀνόµατι µὲν οὖν σχεδὸν ὑπὸ τῶν πλείστων ὁµολογεῖται καὶ οἱ 
πολλοὶ καὶ οἱ χαρίεντες λέγουσιν, τὸ δ’ εὖ ζῆν καὶ τὸ εὖ πράττειν ταυτόν ὑπολαµβάνουσι τῷ 
εὐδαιµονεῖν. Και: Ἡ δ’ ἐκ πλειόνων κωµῶν κοινωνία τέλειος πόλις, ἤδη  πάσης ἔχουσα πέρας τῆς 
αὐταρκείας  ὡς ἔπος εἰπεῖν, γινοµένη µὲν οὖν τοῦ ζῆν ἕνεκεν, οὖσα δὲ τοῦ εὖ ζῆν  (1, 1252β 27-30).  
ἄριστον ἄρα καὶ κάλλιστον καὶ ἥδιστον ἡ εὐδαιµονία (Ηθικά Νικοµάχεια 1,1099α25). 
207 Ηθικά Νικοµάχεια 1,1102 α1-4: ἠµῖν δὲ δῆλον ἐκ τῶν εἰρηµένων  ὅτι ἔστιν ἡ εὐδαιµονία τῶν τιµίων 
καὶ τελείων. ἔοικε δ’ οὕτως ἔχειν καὶ διὰ τὸ εἶναι ἀρχή. ταύτης γὰρ χάριν τά λοιπὰ πάντα πάντες 
πράττοµεν, τὴν ἀρχὴν δὲ καὶ τὸ αἴτιον τῶν ἀγαθῶν τίµιον τι καὶ θεῖον τίθεµεν.       
208 1,1252 α1: ἐπειδὴ πᾶσαν πόλιν ὁρῶµεν κοινωνίαν τινὰ οὖσαν καὶ πᾶσαν κοινωνίαν ἀγαθοῦ τινὸς 
ἕνεκεν συνεστηκυῖαν.   
209 Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1129β 17-18: ὥστε ἕνα µὲν τρόπον δίκαια λέγοµεν τά ποιητικὰ καὶ φυλακτικά 
εὐδαιµονίας καὶ τῶν µορίων αὐτῆς τῆ πολιτικῆ κοινωνὶᾳ. 
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ηθικώς προσανατολισµένη πόλιν, είναι ο καταλληλότερος και ικανώτερος να συνεισφέρει 

στον ηθικό σκοπό αυτής της πόλεως. Συνεπώς για να υπάρξει ευδαιµονία για την πόλιν 

πρέπει να αποκλεισθουν από την πολιτική ζωή οι µη έχοντες αρετή, οι βάναυσοι, οἱ 

ἀγοραῖοι, οἱ γεωργοί, ὁ ναυτικὸς ὄχλος. Τα στρώµατα αυτά ένεκα του ότι στερούνται 

σχολῆς, παιδείας καὶ ἀγωγῆς είναι αδύνατο να αποκτήσουν την αρετή και συνεπώς είναι 

ακατάλληλα για την ευδαιµονία και την ηθική πόλιν.  Ετσι η αντίληψη του Αριστοτέλη περί 

ευδαιµονίας και αρετής φωτίζει από µία άλλη πλευρά την  θεωρία του περί δικαίου που 

βασίζεται, το κατ’ ἀξίαν  ή κατ’ ἀναλογίαν δίκαιον, όπως ελέχθη στο αντίστοιχο 

κεφάλαιο. Αυτή η αντίληψη, η οποία δικαίως χαρακτηρίσθηκε αριστοκρατική, είναι εντελώς 

διαφορετική από τη δηµοκρατική άποψη και στρέφεται ευθέως εναντίον της. Είναι άλλωστε  

χαρακτηριστικό και λίαν ενδεικτικό των προτιµήσεων του Αριστοτέλη το χωρίο, όπου 

εκφράζεται υπέρ των ολιγαρχικών-αριστοκρατικών πολιτειών, των Κρητών και των 

Λακεδαιµονίων, διότι αυτοί νοµοθέτησαν καλώς περί της ευδαιµονίας210. 

Η ευδαιµονία αποκτάται όχι σε οποιαδήποτε πολιτεία αλλά στην ἀρίστη, σε αυτή που 

είναι στραµµένη στην ηθική σκοποθεσία. Και ως προς αυτό  ο Αριστοτέλης κατατάσσει , 

κατηγοριοποιεί τις πολιτείες αναλόγως της συµµετοχής του πληθυσµού στην ευδαιµονία: «η 

πόλις είναι µία κοινωνία ὁµοίων µε σκοπό την άριστη δυνατή ζωή. Επειδή όµως το άριστο 

είναι η ευδαιµονία, η οποία είναι ενέργεια και χρήση τέλεια της αρετής, και επειδή συµβαίνει 

άλλοι µεν να µετέχουν  αυτής, άλλοι δε ολίγον ή καθόλου, είναι εµφανές ότι αυτό είναι το 

αίτιο της υπάρξεως διαφόρων ειδών πόλεων και πολιτειών»211. Αυτό σηµαίνει ότι η µετοχή ή 

µη στην ευδαιµονία κατηγοριοποιεί τις πολιτείες και τα πολιτεύµατα, και συνεπώς και τους 

ανθρώπους: σε αυτούς που ουδόλως  συµµετέχουν  στην ευδαιµονία αντιστοιχεί η χειρίστη 

πολιτεία, σε αυτούς που µετέχουν εις µικρόν η µέση πολιτεία και σε αυτούς που µετέχουν στην 

ευδαιµονία η αρίστη πολιτεία. Στους πρώτους ανήκουν οι βάναυσοι, οι αγοραίοι, οι γεωργοί, οι 

τεχνίται, διότι ο βίος τους είναι αντίθετος στην αρετή και ἀγεννὴς  και  δεν έχουν παιδεία και 

                                                 
210 Τάχα γὰρ οὕτως ἂν βέλτιον καὶ περὶ τῆς εὐδαιµονίας θεωρήσαιµεν. δοκεῖ δὲ καὶ ὁ κατ’ἀλήθειαν 
πολιτικὸς περὶ ταύτην µάλιστα πεπονῆσθαι. βούλεται γὰρ τοὺς πολίτας ἀγαθοὺς ποιεῖν καὶ τῶν 
νόµων ὑπηκόους. παράδειγµα δὲ τούτων ἔχοµεν τούς Κρητῶν καὶ Λακεδαιµονίων νοµοθέτας, καὶ εἰ 
τινὲς ἕτεροι τοιοῦτοι γεγένηνται (Ηθικά Νικοµάχεια 1,1102α7-12). 
2117,1328α 35 κεξ: ἡ δὲ πόλις κοινωνία τις ἐστὶ τῶν ὁµοίων, ἕνεκεν δὲ ζωῆς τῆς ἐνδεχοµένης ἀρίστης. 
Ἐπεὶ δ’ ἔστιν εὐδαιµονία το ἄριστον, αὕτη δὲ ἀρετῆς ἐνέργεια καὶ χρῆσις τις τέλειος, συµβέβηκε δὲ 
οὕτως ὥστε τοὺς µὲν ἐνδέχεσθαι µετέχειν αὐτῆς, τούς δὲ µικρὸν ἢ µηδέν, δῆλον ὡς τοῦτ’ αἴτιον τοῦ 
γίγνεσθαι πόλεως εἴδη καὶ διαφορὰς καὶ πολιτείας πλείους. ἄλλον γὰρ τρόπον καὶ δι’ ἄλλων 
ἕκαστοι τοῦτο θηρεύοντές τούς τε βίους ἑτέρους ποιοῦνται καὶ τὰς πολιτείας.     
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χορηγία212, και στους τελευταίους ανήκουν οι έχοντες όλα τα ανωτέρω (εὐγένεια, τύχη, 

φύσιν, σχολή, παιδεία, χορηγία). Έτσι τα κατώτατα στρώµατα υποβιβάζονται πολιτικώς 

στην θέση (status) των δούλων αφού οι τελευταίοι δεν µετέχουν της ευδαιµονίας σύµφωνα µε 

τα λεγόµενά του213.     

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρεις κατηγορίες αγαθών, τα εξωτερικά, τα σωµατικά και τα 

ψυχικά,  θεωρεί δε τα τελευταία  ως τα κυριότερα και τα κατεξοχήν αγαθά, αξιολογικώς 

ανώτερα από τα υλικά και τα σωµατικά214. Κατ’ επέκτασιν και οι σπουδαίοι πολίτες θα είναι 

αυτοί που κατέχουν σε µείζονα βαθµό τα ψυχικά αγαθά. Όµως οι συνθήκες αποκτήσεως του 

αγαθού και η δυνατότητα αποκτήσεώς του δεν είναι δεδοµένα και ασφαλή διότι υπάρχει ο 

παράγων της τύχης, ο οποίος διακρίνεται από τον παράγοντα της ανθρώπινης δυνατότητας (τὰ 

ἐφ’ ἠµῖν). Η ευδαιµονία εξαρτάται από την ατοµική και κοινωνική κατάσταση, δεν είναι κάτι 

το συγκεκριµένο ούτε κάτι το δεδοµένο. Η ελληνική φιλοσοφία διαποτίζεται από αυτήν τη 

µέριµνα και έκαστος των φιλοσόφων δίνει τη δική του απάντηση. Και σε αυτό το σηµείο η 

ελληνική σκέψη χωρίζεται σε δύο αντιτιθέµενα ρεύµατα. Το ένα είναι η πλατωνική 

µεταφυσική απάντηση, δηλαδή ότι η ανθρώπινη ύπαρξη µπορεί να ελέγξει την τύχη µε 

αποφασιστικό τρόπο αλλά µόνο πέραν των ανθρωπίνων συνθηκών, στον  υπερουράνιο χώρο 

των Ιδεών. Ο Αριστοτέλης µε τις δικές του έννοιες και αναλύσεις προσυπογράφει κατά κάποιο 

τρόπο αυτήν την αντίληψη, αφού στο τελευταίο βιβλίο των Ηθικών Νικοµαχείων υποστηρίζει 

ότι το ἀγαθὸν και η εὐδαιµονία έγκειται στον θεωρητικόν βίον, πράγµα που σηµαίνει ότι δεν 

εξαρτάται τόσο από τις εξωτερικές κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες215.   

Η άλλη απάντηση προέρχεται από την τραγωδία η οποία εκφράζει και την 

δηµοκρατική αντίληψη, ότι δηλαδή η ανθρώπινη ύπαρξη είναι εξαρτηµένη από παράγοντες 

ανεξέλεγκτους, αστάθµητους, µη προβλέψιµους, µη υποκείµενους στην κυριαρχία του λόγου. 

Οι παράγοντες αυτοί αφορούν είτε τις εξωτερικές κοινωνικο-ιστορικές συνθήκες είτε τα 

                                                 
2127, 1328 β40 και  7, 1331 β40. 
213 3,1280 α32-34: καὶ γὰρ ἂν δούλων καὶ τῶν ἄλλων ζώων ἦν πόλις, νῦν δ’οὐκ ἔστι διὰ τὸ µὴ µετέχειν 
εὐδαιµονίας µηδὲ τοῦ ζῆν κατὰ προαίρεσιν. Πρβλ. 1, 1260β 1: ὁ γὰρ βάναυσος τεχνίτης ἀφωρισµένην 
τινὰ ἔχει δουλείαν. 
214 Ηθικά Νικοµάχεια 1098β 9-18: …νενεµηµένων δὴ τῶν ἀγαθῶν τριχῆ, καὶ τῶν µὲν ἐκτὸς λεγοµένων 
τῶν δὲ περὶ ψυχὴν καὶ σῶµα, τὰ περὶ ψυχὴν κυριώτατα λέγοµεν καὶ µάλιστα ἀγαθὰ…Πρβλ. 7, 1323β 
16-21.  
215 Αντιθέτως ο Σκαλτσάς (1991), 80 φαίνεται να υποστηρίζει την άποψη ότι ο Αριστοτέλης πουθενά δεν 
καθορίζει το ἀγαθὸν, συνεπώς θα µπορούσε κανείς να υποθέσει ότι αυτό αφήνεται στην εκλογή του ατόµου, 
του εκάστοτε ιστορικού και κοινωνικού ατόµου. Ο Σκαλτσάς φαίνεται ότι έχει κατά νου το χωρίο, Ηθικά 
Νικοµάχεια  2, 1109β 2-5: «πρέπει να σκοπεύουµε εκείνα για τα οποία έχουµε κλίση από την ύµας. αυτό θα το 
µάθουµε από την ηδονή ή την λύπη που µας προκαλείται και να αποφεύγουµε τα αντίθετα». Πρβλ. Ηθικά 
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άλογα, µη ελέγξιµα στοιχεία του ανθρώπου είτε, τέλος, τη σχετικότητα και τη διαµάχη των 

αξιών. Η τραγωδία  είναι µια ατέρµονη αναζήτηση και ένας διαρκής προβληµατισµός επ’  

αυτού του θέµατος216, και ενώ διδάσκει ότι ο ανθρώπινος βίος δεν δύναται να ελεγχθεί 

πλήρως, εν τούτοις δεν υπάρχει προσφυγή σε κανένα µεταφυσικό ή θεϊκό παράγοντα. Η µόνη 

οδός είναι πάντα η ανθρώπινη προσπάθεια, η βασισµένη όσο το δυνατόν στην ανθρώπινη 

γνώση των ορίων και του αυτοπεριορισµού, στη φρόνησιν και τη σωφροσύνη. Η προσπάθεια 

συνεπώς της ηθικής και της πολιτικής είναι να καταστήσει τον ανεξέλεγκτο και  απρόβλεπτο 

παράγοντα όσον το δυνατόν  υποκείµενο στον λόγο, δηλαδή στη φρόνησιν και στην τέχνη. 

Σε µεταφυσικές προϋποθέσεις στηρίζεται άλλωστε ο φιλόσοφος και για την 

πραγµάτευση της ἡδονῆς.  Το ἀγαθὸν  και κατά συνέπεια η ορθότητα της εκλογής του 

πορίζει ηδονή στο άτοµο217. Το πρόβληµα όµως είναι τι είδους είναι αυτή η ηδονή ή η οικεία 

ηδονή, µε την οποία ασχολείται ο Σταγειρίτης σε δύο µέρη των Ηθικών Νικοµαχείων, και 

µάλιστα στο τελευταίο  βιβλίο, πριν καταλήξει στα συµπεράσµατά του για την ευδαιµονία. 

αυτό σηµαίνει ότι η ηδονή είναι αποφασιστικής σηµασίας για την ευδαιµονία218. Υποστηρίζει 

δε ότι η  αληθής ηδονή στηρίζεται στον λόγο και την αρετή, θέση που θεµελιώνει µε τρεις 

µεταφυσικές προτάσεις. Η πρώτη από αυτές υποστηρίζει ότι η ηδονή δεν είναι κίνησις219,  

διότι ηδονή σηµαίνει την ολοκλήρωση της ενέργειας, άρα σηµαίνει ηρεµία, ενώ αντιθέτως η 

κίνησις σηµαίνει ότι κάτι δεν  έχει ολοκληρωθεί. Η δεύτερη µεταφυσική πρόταση απαλείφει 

την εµπειρική γενική διαπίστωση ότι όλα τα όντα  επιδιώκουν την ηδονή και ανάγει την 

επιδίωξη της ηδονής σε µετοχή στο θείον. ∆ηλαδή όλα τα όντα επιδιώκουν την ηδονή διότι 

έχουν φύσει κάτι το θείον220. Και η τρίτη µεταφυσική πρόταση είναι ότι έκαστο ον επιδιώκει 

την οικεία ηδονή, δηλαδή εκείνη που αντιστοιχεί στην οντολογική ουσία του, στη φύσιν 

                                                                                                                                                      
Νικοµάχεια 1, 1097 α30-β3. Όµως το αγαθόν αυτό το ορίζει ο Αριστοτέλης διαρρήδην και είναι η ευδαιµονία, 
και δή του θεωρητικού βίου (βλ. κεφάλαιο «Ο δηµόσιος χώρος», όπου αναπτύσσουµε αυτο το θέµα).  
216 Βλ. Arendt (1986), 258-272. Μ. Nussbaum (1986), 3-4. Η τελευταία στο βιβλίο της αυτό εξετάζει την 
ελληνική ηθική σκέψη, της τραγωδίας συµπεριλαµβανοµένης, στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει στον 
άνθρωπο µία έλλογη αυτάρκεια, δηλαδή να εξασφαλίσει το αγαθό µιας ευδαίµωνος ζωής από τις µεταβολές της 
τύχης µέσω του ελέγχου του λόγου , όπως άλλωστε και ο υπότιτλος του βιβλίου δηλώνει (Luck and ethics in 
Greek tragedy and philosophy). Αντιπαραβάλλει δε  τις απαντήσεις των φιλοσόφων και των τραγικών και 
συγκεκριµένα αντιπαραθέτει στην πλατωνική µεταφυσική τις απαντήσεις της τραγωδίας και του Αριστοτέλη. 
Στο τελευταίο σηµείο που αφορά τον Αριστοτέλη διαφωνούµε όπως επιχειρηµατολογήθηκε ανωτέρω.  
217 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1174α 24: οἰόµεθα τε δεῖν ἡδονὴν παραµεµίχθαι τῆ εὐδαιµονίᾳ. Και  Ηθικά 
Νικοµάχεια 10, 1177β20-22 όπου αναφέρεται στην οἰκεία ἡδονὴ  την οποία πορίζει ο θεωρητικός βίος.  Πρβλ. 
και Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1109β 2-5.  
218 Το  πρώτο µέρος (Ηθικά Νικοµάχεια 7, 1152 β1-1154 β35) δεν θεωρείται ότι είναι του Αριστοτέλη αλλά του 
Ευδόξου, όπως δέχονται οι ερευνητές. Το δεύτερο µέρος καταλαµβάνει το πρώτο τµήµα  του τελευταίου βιβλίου 
(Ηθικά Νικοµάχεια 10,1172 β1-1176 α30).  
219 Ηθικά Νικοµάχεια 7,1154β27: ἡδονὴ µᾶλλον ἐν ἠρεµίᾳ ἐστὶν ἢ ἐν κινήσει. Και Ηθικά Νικοµάχεια 10, 
1173 α30-31. 
220 Ηθικά Νικοµάχεια 7, 1153β32: πάντα γὰρ φύσει ἔχει τι θεῖον. Και  Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177 α15κεξ. 
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του221. Η ανώτερη ηδονή είναι αυτή που καθορίζεται από την αρετή και τον λόγο του 

σπουδαίου και αγαθού ανδρός222. Συνεπώς το αποτέλεσµα είναι η ιεράρχηση των ηδονών σε 

ανώτερες και κατώτερες223, ακριβώς όπως  έχουµε την ιεράρχηση των αρετών, των πράξεων 

και των τρόπων του βίου. Η αριστοτελική σύλληψη του ανθρώπινου βίου θεµελιώνεται στη 

µεταφυσική και στην αξιολογική ιεραρχία224, και συνεπώς  αναιρεί τις επικρατούσες απόψεις 

των πολλών. πλησιάζει έτσι προς την πλατωνική ηθική, η οποία προσπαθεί να θεµελιώσει 

αντικειµενικές ηθικές αξίες που µικρή σχέση έχουν µε τις πραγµατικές ανθρώπινες κοινωνικές 

συνθήκες και ανάγκες.  

 

Η αναίρεση αυτή είναι έκδηλη και σε µία άλλη βασική αριστοτελική έννοια, την 

έννοια της σχολής, η οποία συνδέεται στενότατα µε την ευδαιµονία. Πράγµατι  η ευδαιµονία 

είναι αδιανόητη χωρίς τη σχολήν: δοκεῖ τε ἡ εὐδαιµονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι. 

ἀσχολούµεθα γὰρ ἵνα σχολάζοµεν225. H αριστοκρατική αυτή ιδέα. χρησιµοποιείται από 

τον Αριστοτέλη για τη θεµελίωση της ηθικής και της πολιτικής του θεωρίας, η οποία αποδίδει 

την ιδιότητα του πολίτη σε αυτούς που κατέχουν την αρετή. 

Οι εύποροι, οι ευγενείς ως κάτοχοι µεγάλων γεωργικών εκτάσεων, δεν εργάζονται και 

απολαµβάνουν το προνόµιο του ελευθέρου χρόνου, της σχολής, αντιµετωπίζοντας µε σχετική 

περιφρόνηση τα κατώτερα στρώµατα τα οποία είναι υποχρεωµένα να κερδίζουν την ζωή τους 

µε κάποια α-σχολία226. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η Σπάρτη, στην οποία η σχολή ήταν 

                                                 
221 Ηθικά Νικοµάχεια 10,1176 α3 κεξ. Και 9, 1169β33 και 10, 1178 α6-8. 
222 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1176 α16-19: εἰ δὲ τοῦτο καλὼς λέγεται, καθάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν ἑκάστου 
µέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ἀγαθός, ἧ τοιοῦτος, καὶ ἡδοναὶ εἶεν ἂν αἱ τούτῳ φαινόµεναι καὶ ἡδέα οἷς οὗτος 
χαίρει. 
223 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1175 β32-1176 α4 και 10, 1178 α9κεξ.  
224Πολλοί µελετητές υποστηρίζουν ότι η αριστοτελική ηθική έχει µεταφυσικές βάσεις, όπως ο T. H. Irwin 
(1980),  ο Κονδύλης (1992), 21-23. Επίσης  η Βαλαλά (1999), 255κεξ, η οποία γράφει ότι  µόνο µέσα από την 
αριστοτελική µεταφυσική νοείται και ερµηνεύεται η αριστοτελική ηθική και συνεπώς και η αριστοτελική 
πολιτική σκέψη αγγίζεται και αυτή από την µεταφυσική µέσω της ηθικής. Επίσης το ίδιο υποστηρίζουν ο 
Αubenque ([1990], 402-411), ο Ross ([1991], 332), ο Τερέζης ([1999], 416). Ορισµένοι ερευνητές δεν 
αποδέχονται τον µεταφυσικό χαρακτήρα της αριστοτελικής  ηθικής (Mια απάντηση στον Irwin υπάρχει στον 
Σκαλτσά [1993],  75-76), βασιζόµενοι στο ότι ο Αριστοτέλης δεν δέχεται την πλατωνική αντίληψη για τις Ιδέες 
και το αγαθόν, και της ασκεί κριτική. Πράγµατι αυτό γίνεται σε πολλά σηµεία, και εν αντιθέσει προς τον 
Πλάτωνα ο Αριστοτέλης ορίζει το αγαθόν ως πολλαπλό και ανθρώπινο, όπως προανεφέρθη, αυτό όµως δεν 
σηµαίνει ότι η αριστοτελική ηθική δεν είναι µεταφυσική µε άλλον τρόπο. Την ιδέα του αγαθού καταλαµβάνει 
στον Αριστοτέλη η ευδαιµονία, ή η φύσις και η τελεολογία, όπως δηλώνει και ο Düring (1991B), 209.  
225Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177β4. πρβλ. 7,1334 α14-16, 33,37,39.   
226Παραδόξως ο Μπαγιόνας (2003), 217 θεωρεί ότι αυτοί οι οποίοι έχουν περισσότερη σχολή  είναι οι άποροι, 
επειδή δεν τους απασχολεί η φροντίδα για την περιουσία τους. Βεβαίως ορισµένοι ευγενείς προτιµούν οι ίδιοι να 
ελέγχουν αυτοπροσώπως την όλη διαδικασία της γεωργικής παραγωγής, όπως ο Ισχόµαχος (Ξενοφών 
Οικονοµικός 10,9-18), αυτό όµως δεν τους εξισώνει µε τους ά-σχολους των κατωτέρων στρωµάτων. Η ανώτερη 
τάξη που διέθετε την σχολήν  υπολογίζεται απο τους ιστορικούς ότι αριθµούσε  5000 έως 8000 µέλη, σε σύνολο 
περίπου 40000 πολιτών (βλ. Davies [1981], 6-14, 28-35. Rhodes [1982], 8).      
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ιδεολογία και πραγµατικότητα των ὁµοίων, δηλαδή των πολιτών-πολεµιστών και ασκούντων 

την εξουσία. Ο Πλούταρχος γράφει ότι στην Λακεδαίµονα υπήρχε ἀφθονία σχολῆς  και 

περιφρόνηση των ασκούντων εργασία227. Ο ελεύθερος χρόνος των ανώτερων τάξεων στις 

ελληνικές πόλεις διατίθεται σε γυµναστική και άθληση, σε ιππασία και αρµατοδροµίες, στο 

κυνήγι,   στην µουσική και την φιλοσοφία, στις εορτές και τα συµπόσια, και σε παν είδος 

εκδηλώσεων που προάγουν το ιδεώδες του καλοῦ καγαθοῦ, το ιδεώδες της ανδρείας και της 

αρετής, µε άλλα λόγια της υπεροχής. Από την τάξη των ευγενών προέρχεται η πλειονότητα 

εκείνων που λαµβάνουν µέρος στους Ολυµπιακούς αγώνες. Κυρίως όµως οι  προνοµιούχοι 

ασχολούνται µε τα κοινά,  την διακυβέρνηση της πόλεως και την απόδοση του δικαίου, ενώ 

απαξιώνουν την εργασία. Στην Αθήνα αντιθέτως η εργασία δεν εθεωρείτο όνειδος αλλά 

φυσιολογική, όπως δηλώνεται στον «επιτάφιο»: τὸ πένεσθαι οὐχ ὁµολογεῖν τινί αἰσχρόν, 

ἀλλὰ µὴ διαφεύγειν ἔργω αἴσχιον. Υπήρχε επίσης νόµος ἀργίας που αποδίδεται στον 

Σόλωνα, ο οποίος προστάτευε τον εργαζόµενο, επέβαλλε κυρώσεις σε αυτούς που δεν 

ασκούσαν κάποια εργασία και είχε στόχο αυτούς που είχαν άδηλους πόρους 228. 

Κατά τον Σταγειρίτη η σχολή δεν σηµαίνει µόνο τον ελεύθερο χρόνο, την ανάπαυση, 

τη διασκέδαση ή την παιδιά229, αλλά επίσης την µελέτη, την άσκηση, όχι µόνο για την 

κατάκτηση των επιστηµών και της φιλοσοφίας230, αλλά και για την απόκτηση της αρετής231.  

Για να αποκτηθεί όµως η αρετή χρειάζεται έθος, διδαχή και παιδεία, αφού βεβαίως υπάρχει 

                                                 
227 Πλούταρχος Λυκούργος 24: οὕτω δουλοπρεπὲς ἡγοῦντο τὴν περὶ τὰς τέχνας καὶ τὸν χρηµατισµὸν 
ἀσχολίαν.  
228 Ηρόδοτος 2, 177. Πλούταρχος Σόλων 17, 22. ∆ηµοσθένης Προς Ευβουλίδην 32. Λυσίας (απο τον ∆ιογένη 
Λαέρτιο 1,2,55). Βλ. σχετικώς  Ober (2003), 415. Wallace (1993), 401. Γιούνη (1998), 186.   
229 8, 1338 α21 κε: λείπεται τοίνυν πρὸς τὴν ἐν τῇ σχολῇ διαγωγήν...(διαγωγὴ=ευγενής ψυχαγωγία). 
Πρβλ.  7, 1334 α17 και Ηθικά Νικοµάχεια  2, 1105 α9.    
230 Μετά τα φυσικά  Α 981 β23-25: ὅθεν ἤδη πάντων τῶν τοιούτων κατεσκευασµένων αἱ µὴ πρὸς ἡδονὴν 
µηδὲ πρὸς ταναγκαία τῶν ἐπιστηµῶν εὑρέθησαν, καὶ πρῶτον ἐν τούτοις τοῖς τόποις οὗπερ 
ἐσχόλασαν. διό περί Αἴγυπτον αἱ µαθηµατικαὶ πρῶτον τέχναι συνέστησαν, ἐκεῖ γὰρ ἀφέθη 
σχολάζειν τό τῶν ἱερέων γένος. Πρβλ. Guthrie (1969 I), 30, που κάνει λογο για “leisure the mother of 
philosophy”, κάτι µε το οποίο θα συµφωνούσαν πολλοί, όπως λ.χ. ο Hobbes. Η Arendt (1986), 28 ερµηνεύει την 
σχολή ως ελευθερία όχι µόνο από τη φροντίδα για τις υλικές ανάγκες αλλά και απο την πολιτική ενασχόληση, 
ταυτίζοντάς την µε το λατινικό otium. Αντιθέτως στη σ. 117 την αναφέρει ως προϋπόθεση της πολιτικής ζωής.  
231Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1177 α1-2: δοκεῖ δ’ ὁ εὐδαίµων βίος κατ’ ἀρετὴν εἶναι. οὗτος δὲ µετὰ σπουδῆς, 
ἀλλ’ οὐκ ἐν παιδιᾷ. Πρβλ. Ηθικά Νικοµάχεια 10,1176 β33: οὐκ ἐν παιδιᾷ ἄρα ἡ εὐδαιµονία. Από την έννοια 
αυτή της σχολής, προέρχεται και η λέξη ‘σχολείο’ (scuola, school, ecole), συνδεοµένη µε την σπουδή και την 
µελέτη, την οποία συναντάµε και στον Αριστοτέλη (7, 1323β39: ἑτέρας γὰρ ἔστιν ἔργον σχολῆς 
ταῦτα=αυτά είναι έργο άλλης µελέτης). Πρβλ. 8,1338 α9-12: ὥστε φανερὸν ὅτι δεῖ καὶ πρὸς τὴν ἐν τῇ 
διαγωγῇ σχολὴν µανθάνειν ἄττα καὶ παιδεύεσθαι, καὶ ταῦτα µὲν τὰ παιδεύµατα καὶ ταύτας τὰς 
µαθήσεις ἑαυτῶν εἶναι χάριν. Και  7, 1334 α22-23: Ἀνδρείας µὲν οὖν καὶ καρτερίας δεῖ πρὸς τὴν 
ἀσχολίαν, φιλοσοφίας δὲ πρὸς τὴν σχολήν, σωφροσύνης δὲ καὶ δικαιοσύνης ἐν ἀµφοτέροις τοῖς 
χρόνοις,  καὶ µᾶλλον εἰρήνην ἄγουσι καὶ σχολάζουσι.      
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φύσει η προδιάθεση, ή το ταλέντο232,  χειάζεται συνεπώς ελεύθερο χρόνο και χρήµατα, άρα 

απαλλαγή από την εργασία την αναγκαία για τον βίο, πράγµα το οποίο δεν είναι εφικτό όχι 

µόνο για τους δούλους233,  αλλά ούτε και για τα κατώτερα στρώµατα, τους θήτες, 

βαναύσους,κ.λπ (7, 1328 β39-41). Σε πολλά µέρη των Πολιτικών συναντάµε την ιδεολογία 

της σχολής, ήδη από το βιβλίο 2: ὅτι µὲν οὖν δεῖ τῆ µελλούσῃ καλῶς πολιτεύεσθαι τήν 

τῶν ἀναγκαίων ὑπάρχειν σχολήν, ὁµολογούµενον ἔστιν234. Η απαλλαγή από την 

εργασία για τα αναγκαία, η σχολή, είναι η απαραίτητη συνθήκη για το καλώς πολιτεύεσθαι, 

διότι προσφέρει αφ’ ενός µεν τον απαιτούµενο χρόνο για την απόκτηση της αρετής δια της 

ασκήσεως και παιδείας και αφ’ ετέρου τον απαιτούµενο χρόνο για την ενασχόληση µε την 

πολιτική και τα κοινά.  Με άλλα λόγια, πολίτης της ἀρίστης πόλεως πρέπει να είναι αυτός 

που είναι απαλλαγµένος από τη φροντίδα για τις βιοτικές ανάγκες: ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ 

ποιήσει βάναυσον πολίτην.  Το επιχείρηµα του Αριστοτέλη για τον αποκλεισµό των 

βαναύσων είναι ακριβώς η έλλειψη της σχολῆς, η οποία είναι  απαραίτητη για την απόκτηση 

της αρετής και την ενασχόληση µε την πολιτική.  Εδώ γίνεται επιπλέον µία απόκρυψη από τον 

Αριστοτέλη, διότι οι ευγενείς και οι πλούσιοι, δεν αποκτούν την εξουσία ένεκα της σχολής 

και της ικανότητάς τους, αλλά µόνο και µόνο επειδή  είναι κοινωνικώς, οικονοµικώς και 

ιδεολογικώς ισχυροί.  

  Εποµένως η σχολή, που είναι απαραίτητη για την παιδεία, την αρετή, την πολιτική, την 

εξουσία και την ευδαιµονία, είναι εµφανές ότι συνδέεται µε όλο το αριστοτελικό 

ηθικοπολιτικό σύµπαν, και στρέφεται κατά των πολλών και της δηµοκρατίας. 

         

 

 

 

                                                 
232 ἀλλὰ µὴν καὶ σπουδαῖοι γίγνονται διὰ τριῶν. τὰ τρία δὲ ταῦτα ἔστι φύσις, ἔθος, λόγος (7, 1332α 
39-β 3). Επίσης: τὸ δὲ λοιπὸν ἔργον ἤδη παιδείας. τὰ µὲν γὰρ ἐθιζόµενοι µανθάνουσι, τὰ δ’ ἀκούοντες  
(7,1332β 10-11). Και 4, 1291 β29. 4,1295 α26κε. Πρβλ. Πλάτων Νόµοι 6,757 γ. 
233 οὐ σχολὴ δούλοις  (7,1334 α20). 
234 2,1269 α34. Επίσης  7,1329 α1-2: δεῖ γὰρ σχολῆς καὶ πρὸς τὴν γένεσιν τῆς ἀρετῆς καὶ πρὸς τὰς 
πράξεις τὰς πολιτικάς.  Πρβλ. 7,1334 α11-14:  Ἐπεὶ δὲ τὸ αὐτὸ τέλος εἶναι φαίνεται καὶ κοινῆ καὶ ἰδίᾳ 
τοῖς ἀνθρώποις, καὶ τὸν αὐτὸν ὅρον ἀναγκαῖον εἶναι τῷ τε ἀρίστῳ ἀνδρὶ καὶ τῆ ἀρίστῃ πολιτείᾳ, 
φανερὸν ὅτι δεῖ τὰς εἰς τὴν σχολὴν ἀρετὰς ὑπάρχειν. Τον  αποκλεισµό των µη εχόντων σχολή επικροτεί 
και ο Coulanges δίνοντας δίκηο στον Αριστοτέλη ([1991],  βιβ.4, κεφ. 11).   
   



 341

 

 

7. Η ΑΡΙΣΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
 

 

Η αναζήτηση των Πολιτικών αλλά και των Ηθικών είναι η ἀρίστη πολιτεία  η οποία 

είναι µία µόνο παντού κατά φύσιν235. Ορισµένοι ερευνητες πιστεύουν ότι η ἀρίστη πολιτεία  

ιδίως των β. 7, 8 δεν είναι κάποιο έβδοµο είδος πολιτείας, δηλαδή ξεχωριστό είδος όπως η 

πολιτεία του Πλάτωνα236, αλλά ταυτίζεται µε την «πολιτεία»237. Σε αυτό θα συνηγορούσε και 

η αναφορά από τον Αριστοτέλη στον πολίτη της αρίστης πολιτείας στο βιβλίο 3, όχι µε  όρους 

των ορθών πολιτειών, τις οποίες εξέτασε στο βιβλίο αυτο, αλλά µε  όρους της αρίστης 

πολιτείας του βιβλίου 7.  Πράγµατι ο πολίτης ορίζεται µε αναφορά όχι στο συµφέρον αλλά 

στην αρετή: πολίτης δὲ κοινῆ µὲν ὁ µετέχων τοῦ ἄρχειν καὶ ἄρχεσθαι ἔστι, καθ’ 

ἑκάστην δὲ πολιτείαν ἕτερος, πρὸς δὲ τὴν ἀρίστην ὁ δυνάµενος καὶ προαιρούµενος 

ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν πρὸς τὸν βίον τὸν κατ’ ἀρετὴν 238. Εάν δεχθούµε ότι αυτη η αρίστη 

πολιτεία είναι ένα έβδοµο είδος, το οποίο υπήρχε στην σκέψη του ήδη στο βιβλίο 3 και 

αναπτύσσεται στο βιβλίο 7, τότε είναι εµφανές ότι πάλι ισχύει η τριµερής κατηγοριοποίηση 

των πολιτειών που είδαµε στο προηγούµενο κεφάλαιο, έστω ελαφρώς τροποποιηµένη: η 

ἀρίστη, αἱ ὀρθαὶ πολιτεῖαι καὶ αἱ παρεκβεβηκυῖαι πολιτεῖαι. Η πρώτη αποβλέπει στον 

κατ’ ἀρετὴν βίον,  οι δεύτερες στο κοινό συµφέρον  και οι τελευταίες στο ταξικό 

συµφέρον. 

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η ἀρίστη πολιτεία (ἢ κατ’ εὐχὴν)239 είναι ηµιτελής, δεν 

έχει ολοκληρωθεί στην περιγραφή της, είναι µάλλον ένα γενικό πλαίσιο µε φυσικές και 

κοινωνικές προδιαγραφές και εν µέρει µε πολιτικές προϋποθέσεις για την υποτιθέµενη 

                                                 
235 …µὶα µόνον πανταχοῦ κατὰ φύσιν ἡ ἀρίστη [πολιτεία].  Ηθικά Νικοµάχεια 5, 1135α 5. πρβλ. 1,1260 
β24. 2,1260 β28. 2,1262 β39.  
236 Πλάτων Πολιτεία 8,544γ. 8, 545 δ κεξ: άριστη πολιτεία των βασιλέων φιλοσόφων, τιµοκρατία, ολιγαρχία, 
δηµοκρατία, τυραννίς. Το σχήµα των έξι συναντάται στον Πολιτικό 301 α κεξ.   
237 P. Rodrigo (1987), 78, 92. Ένα από τα επιχειρήµατά του είναι ότι ο Αριστοτέλης δεν  ονόµασε την ορθή 
πολιτεία των πολλών δηµοκρατία αλλά «πολιτεία», διότι ακριβώς ήθελε να ταυτίσει την αρίστη πολιτεία των 
βιβλίων 7, 8 µε την «πολιτεία». Ένα αντεπιχείρηµα στην άποψη αυτή του Rodrigo θα ήταν ότι ο Αριστοτέλης 
δεν ονοµάζει την ὀρθὴ πολιτεία  των πολλών δηµοκρατία, επειδή  ακριβώς  δεν θεωρεί τη δηµοκρατία ὀρθὴ 
πολιτεία για τους λόγους που παραθέτει και αναλύει ο ίδιος και τους οποίους επεσήµανε σε πολλά σηµεία η 
παρούσα έρευνα.   
2383, 1284α 1-3. Τα σχετικά χωρία του β.7 είναι τα 7, 1323 α14κεξ και 7,1328 β34 κεξ.    
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ἀρίστη πολιτεία, εν ολίγοις είναι µία υποτύπωση της ἀρίστης πολιτείας. Πράγµατι τα 

κεφάλαια 1, 2, 3 του βιβλίου 7 εξετάζουν γενικές αρχές περί της ευδαιµονίας και της αρετής 

στην άριστη πολιτεία, ενώ τα κεφάλαια 4, 5, 6, 7, 11, 12 τις εξωτερικές συνθήκες της άριστης 

πολιτείας ( αναγκαίος αριθµός κατοίκων, έκταση, έδαφος, θαλάσσια επικοινωνία, ναυτικό, 

εµπόριο, κλίµα, προσανατολισµός, οχύρωση, πολεοδοµία, δηµόσια κτίρια, αγορά ωνίων). 

Μόνο τα κεφάλαια 8, 9, 10 παρέχουν ορισµένες γενικές κοινωνικές και πολιτικές αρχές. 

∆ηλαδή αυτό που ο Αριστοτέλης περιγράφει στα βιβλία 7, 8 δεν είναι ακριβώς πολιτεία µε 

νόµους, θεσµούς και όργανα εξουσίας, κακώς λοιπόν χαρακτηρίζεται ως πολιτεία, αφού είναι 

ένα γενικό πλαίσιο, ένα προσχέδιο, εντός του οποίου και µε βάση το οποίο θα κατεσκεύαζε 

την άριστη πολιτεία.  

Τέσσερις εικασίες υπάρχουν για τη µη ολοκλήρωσή της : Η πρώτη είναι ότι ίσως δεν 

πρόλαβε να την ολοκληρώσει και η δεύτερη ότι την εγκατέλειψε και δεν τη συνέχισε για 

λόγους πιο ουσιαστικούς, ένεκα αλλαγής προσανατολισµού και µεθόδου όπως φαίνεται στα 

λεγόµενα ρεαλιστικά βιβλία 4, 5, 6. ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης  εγκατέλειψε το σχέδιο της 

αρίστης πολιτείας κατά το πρότυπο της πλατωνικής ουτοπίας, και την αναζήτησε στα 

υπάρχοντα πολιτεύµατα και στην µίξη ολιγαρχίας και δηµοκρατίας («πολιτεία») και στις 

διατυπώσεις του περί αριστοκρατίας  (ἄριστοι κατ’ ἀρετὴν, όχι οι παραδοσιακοί ευγενείς) . 

Η φράση οδηγός των βιβλίων 4, 5, 6 είναι: Χρή δὲ τοιαύτην εἰσηγεῖσθαι τάξιν ἥν ραδίως 

ἐκ τῶν ὑπαρχουσῶν καὶ πεισθήσονται καὶ δυνήσονται κοινωνεῖν, ὡς ἔστιν οὐκ 

ἔλαττον ἔργον τὸ ἐπανορθῶσαι πολιτείαν ἢ κατασκευάζειν ἐξ ἀρχῆς240. Ο 

Αριστοτέλης στα βιβλία 4, 5, 6 θα αναζητήσει την άριστη πολιτεία στις πραγµατικά 

υπάρχουσες πολιτείες, θα αναλάβει το εγχείρηµα να  τις διορθώσει ή να αναµείξει στοιχεία 

τους και να κατασκευάσει την καλύτερη δυνατή, και όχι να κατασκευάσει εξ αρχής την 

αρίστη πολιτεία. Η εγκατάλειψη του εγχειρήµατος των βιβλίων 7, 8, εν συνδυασµώ µε την 

αλλαγή µεθόδου και προσανατολισµού των βιβλίων 4, 5, 6 (δεύτερος πλοῦς  θα έλεγε ο 

Πλάτων)  συνιστούν µία έµµεση πλην σαφή οµολογία αποτυχίας του πρώτου πλοῦ, 

ιδεαλιστικού για πολλούς (Jaeger). Η πλατωνική επιρροή στο βιβλίο 7 φαίνεται και από την 

προϋπόθεση της αρίστης πολιτείας που είναι ο αἱρετώτατος βίος, ο οποίος στηρίζεται στα 

αγαθά της ψυχής και όχι στα εξωτερικά (εκτός), και είναι ο φιλοσοφικός ή θεωρητικός βίος. Η 

υπόθεση αυτή επιβεβαιώνεται από το ότι ο Αριστοτέλης αναφέρεται στους ἐξωτερικοὺς 

                                                                                                                                                      
239 7, 1325β 36. 7,1324 α18. 7, 1328 β33. Επίσης 6, 1322 β38. Και 4, 1288β 23.  
240 4, 1289α 1-4.  
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λόγους του και λέει ότι θα χρησιµοποιήσει αυτά που έγραψε σε αυτούς περί ἀρίστου βίου  

(7,1323 α23). Οι ἐξωτερικοὶ λόγοι ταυτίζονται από τους µελετητές µε τα πρώτα έργα, τον  

Προτρεπτικό, τον Εύδηµο, το Περί βασιλείας κ.ά., που έχουν χαθεί, και στα οποία η πλατωνική 

επίδραση ήταν καθοριστική. 

Η τρίτη εικασία έχει να κάνει µε τη µακεδονική εκστρατεία. Κατ’ αρχήν η ἀρίστη 

πόλις εξαρτάται από (πρέπει να έχει) ορισµένες απαραίτητες, φυσικές εξωτερικές 

προδιαγραφές:241 να µην είναι πολύ µεγάλη ούτε πολύ µικρή, να είναι εύκολη στην προστασία 

της (κεφ. 5), να έχει πρόσβαση στη θάλασσα (κεφ. 6), να κατοικείται από Έλληνες οι οποίοι 

συνδυάζουν τις αρετές και όχι τα αρνητικά των βορείων και των ασιατών (κεφ. 7), να είναι 

αρκετά πλούσια ώστε να είναι αυτάρκης εν πολέµω και εν ειρήνη (κεφ. 5), να είναι 

στραµµένη προς την ανατολή γιατί είναι υγιεινότερο και η ρυµοτοµία της να στηρίζεται στην 

ευθεία γραµµή (κεφ. 11), κ.λπ. Οι λεπτοµέρειες που παραθέτει ο Αριστοτέλης για τη φυσική 

σύσταση της πολιτείας  προκαλούν εντύπωση,  διότι είναι σαν να απευθύνεται σε µέλλοντες 

οικιστές και ιδρυτές πόλεων. Αναπόφευκτα έρχεται στον νου ο Αλέξανδρος και η ίδρυση των 

νέων πόλεων, κατά την κατάκτηση της Ανατολής. Οι προδιαγραφές αυτές δεν απευθύνονται 

σε κατοίκους των κανονικών, υπαρχουσών πόλεων, οι οποίες διαθέτουν δεδοµένα φυσικά και 

κοινωνικά χαρακτηριστικά. Ίσως τα βιβλία 7, 8 να αποτελούσαν τµήµα εγχειριδίου προς 

χρήσιν των Μακεδόνων κατακτητών για την ίδρυση των νέων πόλεων. Την άποψη αυτή 

ενισχύει και η εισαγωγή που εκθέτει ο Αριστοτέλης πριν από την εξέταση των φυσικών 

προϋποθέσεων, και στην οποία  γράφει ότι για να κατασκευάσει την άριστη πολιτεία ο 

πολιτικός και ο νοµοθέτης θα πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα υλικά υπό τις επιθυµητές 

συνθήκες. Ακριβώς όπως οι τεχνίτες, όπως  ο υφαντής και ο ναυπηγός οι οποίοι πρέπει να 

έχουν τα κατάλληλα υλικά για να κατασκευάσουν εξ αρχής και να επιτελέσουν το έργο 

τους242. Συνήθως ο πολιτικός και ο νοµοθέτης των συνηθισµένων πόλεων έχει δεδοµένα 

υλικά, φυσικά και ανθρώπινα, και δεν µπορεί να τα επιλέξει όπως επιλέγει ο υφάντης και ο 

ναυπηγός  τα δικά του. Μόνο σε µια περίπτωση αυτή η επιλογή είναι δυνατή, όταν υπάρχει 

κατάκτηση µιας άλλης χώρας, οπότε  είναι δυνατή η ίδρυση εξ αρχής µιας νέας πόλεως, και 

συνεπώς υπάρχει η δυνατότητα επιλογής τοποθεσίας, εδάφους, ρυµοτοµίας, αριθµού 

κατοίκων, αριθµού πολιτών, κ.λπ. Αυτό δεν είναι τόσο ξένο στην ελληνική πραγµατικότητα, 

                                                 
241 7, 1325α 37: οὐ γὰρ οἷον τε πολιτείαν γενέσθαι τὴν ἀρίστην ἄνευ συµµέτρου χορηγίας. ∆ιὸ δεῖ 
πολλὰ προϋποτεθεῖσθαι καθάπερ εὐχοµένους, εἶναι µέντοι µηθὲν τούτων ἀδύνατον. 
242 7, 1326α 1-2: ὥσπερ γάρ καί τοῖς ἄλλοις δηµιουργοῖς, οἷον ὑφάντῃ καὶ ναυπηγῶ, δεῖ τὴν ὕλην 
ὑπάρχειν ἐπιτηδείαν οὖσαν πρός τήν ἐργασίαν...οὕτω καί τῶ πολιτικῶ καί τῶ νοµοθέτῃ δεῖ τὴν 
οἰκείαν ὕλην ὑπάρχειν ἐπιτηδείως ἔχουσαν. 
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διότι ως γνωστόν αυτό συνέβαινε στην εποχή του αποικισµού, κατά την οποία οι άποικοι 

µετέφεραν στην υπό ίδρυση πόλιν τους θεσµούς και τις αξίες της µητροπόλεως, δηλαδή 

κατεσκεύαζαν εξ αρχής µία πολιτεία ή αναδιοργάνωναν εκ βάθρων την ήδη υπάρχουσα. Ίσως 

το σχέδιο της ἀρίστης πολιτείας  να εγκαταλείφθηκε γιατί ο Σταγειρίτης απογοητεύθηκε 

από τη συµπεριφορά του πρώην µαθητή του, ο οποίος φόνευσε και τον ανιψιό του Σταγειρίτη 

τον Καλεισθένη, όταν αυτός δεν συµφώνησε µε την προσκύνησιν που απαιτούσε ο 

Αλέξανδρος από Έλληνες και βαρβάρους, συνήθεια άγνωστη και ταπεινωτική για τους 

Έλληνες.  

Αλλά και να ήθελε να την τελειώσει ο Αριστοτέλης αυτά που θα πρότεινε δεν µπορεί 

να ήταν διαφορετικά από αυτά που λέει στο βιβλίο 3 για την ἀρίστη πολιτεία και συνεπώς 

θα ήταν µία σύνοψη ή εξήγηση των απόψεων που εκθέτει και αναλύει σε αυτό το βιβλίο. Έτσι 

ερχόµαστε στην τέταρτη εικασία για την µη ολοκλήρωση της ἀρίστης πολιτείας. Η αρχή 

του βιβλίου 7 είναι η ίδια µε το τέλος του βιβλίου 3 (περὶ δὲ πολιτείας ἀρίστης τὸν 

µέλλοντα ποιήσασθαι τὴν προσήκουσαν ζήτησιν…). Αυτό σηµαίνει ότι το βιβλίο 7, 

όπως πολλοί µελετητές πιστεύουν (π.χ. ο Newman ο οποίος το ονόµασε και βιβλίο 4), έρχεται 

αµέσως µετά το βιβλίο 3. Στο βιβλίο 3 έχει ήδη γίνει η  ανάλυση και η συζήτηση περί 

ἀρίστης πολιτείας  και έχει καταλήξει ο Αριστοτέλης περί αυτής, όπως δηλώνεται στην 

καταληκτική παράγραφό του. Πράγµατι εκεί δηλώνεται σαφέστατα ότι τρεις είναι οι άριστες 

πολιτείες η βασιλεία, η αριστοκρατία και η «πολιτεία», και είναι άριστες διότι υπάρχουν σε 

αυτές αντιστοίχως εἷς, γένος, πλῆθος  ὑπερέχον κατ’ ἀρετὴν  και αυτό δύναται και 

πρέπει να άρχει κατ’ αρετήν243. Και στην περίπτωση που δεχθούµε ότι η καταληκτική φράση 

του βιβλίου 3 (ή και όλο το καταληκτικό κεφάλαιο 18) προστέθηκε αργότερα, τότε πάλι 

ισχύει το ίδιο, διότι και το κεφάλαιο 17 καταλήγει µε τον εκθειασµό της ἀρίστης πολιτείας  

υπό το όνοµα της βασιλείας244.    

Εν πάσει περιπτώσει, µπορεί το εγχείρηµα της ἀρίστης πολιτείας να µην 

ολοκληρώθηκε στο βιβλίο 7, τα υπάρχοντα όµως στοιχεία προδιαγράφουν τις αντιλήψεις του 

Αριστοτέλη  για µια τέτοια πολιτεία. Και οι αντιλήψεις του είναι σαφώς ολιγαρχικές-

αριστοκρατικές. Πράγµατι αποκλείει από την ιδιότητα του πολίτη, δηλαδή από την πολιτική 

ζωή και εξουσία, πολλά κοινωνικά στρώµατα: τοὺς γεωργούς, τὸν ναυτικὸν ὄχλο, τοὺς 

βαναύσους καὶ τοὺς ἀγοραίους. Τους γεωργούς αποκλείει διότι δεν έχουν σχολή, η οποία 

                                                 
243 3, 1288α 32-37. 
244 3, 1288 α15-29. Βλ. και κεφάλαιο «Η αριθµητική ισότητα» (Μέρος ΙΙ).  
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απαιτείται για την απόκτηση  παιδείας και αρετής στοιχείων απαραιτήτων για την πολιτική245. 

Μάλιστα οι γεωργοί πρέπει να είναι δούλοι, δηλαδή η άριστη πολιτεία ρητώς στηρίζεται στη 

δουλεία246. Τους βαναύσους και τους αγοραίους τους αποκλείει επίσης διότι στερούνται την 

αρετή και ο βίος τους είναι ἀγεννὴς247. Τον ναυτικό όχλο τον αποκλείει λόγω 

πολυανθρωπίας248. Ο αποκλεισµός αυτός στηρίζεται στη βασική αρχή της αριστοτελικής 

πολιτειακής θεωρίας: η ευδαιµονία της πόλεως υπάρχει ένεκα της αρετής, η οποία πρέπει να 

υπάρχει σε όλους τους πολίτες και όχι µόνο σε ένα µέρος των πολιτών. Συνεπώς εφ’ όσον οι 

προαναφερόµενοι στερούνται αρετής πρέπει να στερηθούν και της πολιτείας249.   

Ο Αριστοτέλης είναι αρκετά σαφής σε αυτό το σηµείο, και βεβαίως οι αντιλήψεις του 

δεν έχουν καµία απολύτως σχέση µε την δηµοκρατία και ορισµένοι ερευνητές εθελοτυφλούν 

υποστηρίζοντας το αντίθετο. Πρόσφατο παράδειγµα η M. Nussbaum 250 η οποία πιστεύει ότι ο 

Αριστοτέλης “rejects the almost universal tendency in his time to assign offices on the basis of 

wealth, or property, or honor, preferring the claims of virtue and service. He disapproves even 

more strongly of assigning citizenship itself in accordance with wealth or birth, as is done in 

Sparta”. Ακόµη και η θεωρητική υποστήριξη µιας πολιτείας βασισµένης στην αρετή και στις 

ικανότητες θέτει το πρακτικό ζήτηµα ποιος κατέχει την αρετή και τις ικανότητες. Ασφαλώς 

είναι δύσκολο να ευρεθεί στα κατώτερα στρώµατα η αρετή, κατά τον Αριστοτέλη πάντα. Η 

αρετή και η πολιτική ικανότητα συµβαδίζει µε το κοινωνικο-οικονοµικο-πολιτιστικό 

περιβάλλον εντός του οποίου ζει και µεγαλώνει το ανθρώπινο όν. ∆ηλαδή ακόµη και αν έχει 

κανείς καλή πίστη και πιστεύει στην κατ’ αξίαν δικαιοσύνη («αξιοκρατία»), αυτοί οι οποίοι θα 

εκλέγονται θα είναι οι εύποροι, οι ευγενείς, οι έχοντες εκπαίδευση και ψυχολογική διάθεση, 

δύναµη και φίλους, σχέσεις οικογενειακές και κοινωνικο-οικονοµικές, οι ευνοούµενοι και 

                                                 
245 7, 1329α 1-2.  
246  7, 1329α 25-26: ἀναγκαῖον εἶναι τούς γεωργοὺς δούλους ἢ βαρβάρους ἢ περιοίκους. Και 7, 1330 α25-
33. Την ίδια γνώµη έχει και ο Πλάτων στους Νόµους (8, 806 δ). 
247 7, 1328β 39-41. Βλ. και 7, 1329α 20. Βλ. και 3, 1278α 9: ἡ δὲ βελτίστη πόλις οὐ ποιήσει βάναυσον 
πολίτην. 
248 7, 1327β 7-9: τὴν δὲ πολυανθρωπίαν τὴν γιγνοµένην περὶ τὸν ναυτικὸν ὄχλον οὐκ ἀναγκαῖον 
ὑπάρχειν ταῖς πόλεσιν οὐθὲν γὰρ αὐτοὺς µέρος εἶναι δεῖ τῆς πόλεως. Σε άλλο σηµείο τονίζει πάλι τον 
αποκλεισµό των κατώτερων στρωµάτων από τα ιερατικά αξιώµατα : οὔτε γὰρ γεωργὸν οὔτε βάναυσον ἱερέα 
καταστατέον. ὑπὸ γὰρ τῶν πολιτῶν πρέπει τιµᾶσθαι τούς θεούς (7, 1329α 28-30).   
249 7, 1329α 20-24: τὸ γὰρ βάναυσον οὐ µετέχει τῆς πόλεως, οὐδ’ ἄλλο οὐθὲν γένος ὃ µὴ τῆς ἀρετῆς 
δηµιουργὸν ἐστίν. Τοῦτο δὲ δῆλον ἐκ τῆς ὑποθέσεως. τὸ µὲν γὰρ εὐδαιµονεῖν ἀναγκαῖον ὑπάρχειν 
µετὰ τῆς ἀρετῆς, εὐδαίµονα δὲ πόλιν οὐκ εἰς µέρος τι  βλέψαντας δεῖ λέγειν αὐτῆς, ἀλλ’ εἰς πάντας 
τοὺς πολίτας.    
250 Nussbaum (2000), 111. H Nussbaum (1990) πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης είναι σοσιαλδηµοκράτης µε την 
σηµερινή έννοια - η σοσιαλδηµοκρατία στο σηµερινό αντιπροσωπευτικό σύστηµα υποτίθεται ότι φροντίζει για 
το γενικό συµφέρον και την αναδιανοµή του πλούτου και των αγαθών έτσι ώστε τα κατώτερα στρώµατα να µην 
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υποστηριζόµενοι από αυτούς, και ουδόλως οι άποροι και οι αδύνατοι, που στερούνται όλα 

αυτά.  

Επικαλείται επίσης η M. Nussbaum και ένα άλλο χωρίο: ὅτι µὲν οὖν ἀναγκαῖον 

εἶναι πολιτείαν ἀρίστην ταύτην, καθ’ ἥν τάξιν κἄν ὁστισοῦν ἄριστα πράττοι καὶ ζώη 

µακαρίως 251, και ερµηνεύει το ὁστισοῦν ως «anyone whatsoever»: «anyone who has (as 

women and natural slaves do not) the basic capacities to perform the judicial and legislative 

functions associated with citizenship». Αυτό είναι σωστό, αρκεί να συµπληρωθεί ότι δεν είναι 

όλοι πολίτες της αρίστης πολιτείας αλλά ορισµένοι µόνο, αφού ο Αριστοτέλης έχει αποκλείσει 

τοὺς γεωργούς, τοὺς βαναύσους, τὸν ναυτικὸν ὄχλον, τοὺς τεχνίτας καὶ τοὺς 

ἀγοραίους. Αυτό το «anyone» σηµαίνει έκαστος από το περιορισµένο πλήθος που κατέχει 

την σχολήν και την αρετή και είναι πολίτης της αρίστης πολιτείας, όπως ανεφέρθη στα 

προηγούµενα.  

Άλλοι ερευνητές χαρακτηρίζουν την ἀρίστη πολιτεία των βιβλίων 7, 8 ως 

δηµοκρατία ή σχεδόν δηµοκρατία. Παράδειγµα ο Ε. Barker ο οποίος την θεωρεί moderate and 

almost (µετριοπαθή και οιονεί) δηµοκρατία διότι οι γεωργοί και οι τεχνίτες είναι δούλοι. Η 

αλήθεια είναι ότι αυτά που λέει ο Barker δεν είναι σαφή, διότι αλλού παραδέχεται ότι αυτή 

δεν µπορεί τεχνικώς (technically) να ονοµασθεί δηµοκρατία, αλλά αριστοκρατία, όσον αφορά 

τον σκοπό της εν λόγω πολιτείας και όσον αφορά τον χαρακτήρα της κυρίαρχης τάξεως 252.  

Ένα άλλο χαρακτηριστικό της ἀρίστης πολιτείας είναι η απόδοση των αξιωµάτων 

στην τάξη που φέρει τα όπλα, το πολεµικόν. Τα πολιτικά αξιώµατα αποδίδονται δηλαδή σε 

µέλη αυτής της τάξεως όταν αυτά γίνουν ώριµα και αποκτήσουν τη φρόνηση συµφωνώντας 

έτσι και µε τον κατ’ αξίαν κανόνα αποδόσεως των πολιτικών εξουσιών, του οποίου είναι 

υπέρµαχος ο Αριστοτέλης253. Όταν δε οι άρχοντες αυτοί εξέλθουν της ενεργού πολιτικής 

ζωής, τότε θα εξασκούν τα ιερατικά αξιώµατα.254 Είναι συνεπώς σαφές ότι η κυρίαρχη τάξη 

είναι αυτή που κατέχει τον οπλισµό, και παραµένει κυρίαρχη καθ’ όλη τη διάρκεια του βίου. 

Πρόκειται δηλαδή περί της ευπόρου τάξεως, διότι αυτή µπορεί και διαθέτει οπλισµό, και αυτή  

                                                                                                                                                      
οδηγούνται στην πενία και στο περιθώριο. Αυτή είναι πάντως µία πιο σωστή τοποθέτηση από το να θεωρείται ο 
Αριστοτέλης δηµοκράτης µε την αρχαία έννοια.  
251 7, 1324α 23-25. Nussbaum (2000), 111. 
252 (1959), 421 και 422. 
253 Λείπεται τοίνυν τοῖς αὐτοῖς µὲν ἀµφοτέροις ἀποδιδόναι τὴν πολιτείαν ταύτην, µὴ ἅµα δέ, ἀλλ’ 
ὥσπερ πέφυκεν, ἡ µὲν δύναµις ἐν νεωτέροις, ἡ δὲ φρόνησις ἐν πρεσβυτέροις ἐστίν. Οὐκοῦν οὕτως 
ἀµφοῖν νενεµῆσθαι συµφέρει καὶ δίκαιον εἶναι δοκεῖ. ἔχει γὰρ αὕτη ἡ διαίρεσις τὸ κατ’ ἀξίαν  (7, 
1329α 13-17).  
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πρέπει να είναι και η µοναδική κάτοχος της καλλιεργούµενης γης. Οι βάναυσοι, οι γεωργοί, 

κ.λπ. δεν δικαιούνται να κατέχουν γη, διότι αυτό είναι δικαίωµα µόνο των πολιτών255. 

Συνεπώς οι γεωργοί πρέπει να είναι δούλοι,  βάρβαροι ή περίοικοι256.      

Επίσης ένα χαρακτηριστικό της ἀρίστης πολιτείας  είναι ότι  όλες οι πολιτικές 

αποφάσεις και πρωτοβουλίες ανήκουν σε κάποιον νοµοθέτη και πολιτικό ή σε κάποιους 

νοµοθέτες  και πολιτικούς, προς τους οποίους και απευθύνεται ο Αριστοτέλης δίνοντάς τους 

συµβουλές και οδηγίες, κατευθυντήριες γραµµές και προδιαγραφές. Πρόκειται δηλαδή για ένα 

ειδικό σώµα, το οποίο έχει την αρµοδιότητα των πολιτικών αποφάσεων και των θεσµίσεων 

και όχι για τους  πολίτες, τον δήµο.  

Οι  κοινωνικές και πολιτικές διακρίσεις που επιβάλλει ο Αριστοτέλης στην ἀρίστη 

πολιτεία του διασφαλίζονται και εξυπηρετούνται και από την πολεοδοµική οργάνωσή της 

και τη συγκρότηση του πολιτειακού χώρου της. Πράγµατι προβλέπει δύο αγορές: η πρώτη 

είναι η ελεύθερη, στην οποία  απαγορεύεται κάθε είδους αγοραπωλησία καθώς και η 

πρόσβαση των γεωργών, των βαναύσων και των άλλων παραγωγικών τάξεων, και η δεύτερη 

είναι η αγορά των αγοραπωλησιών. Το µοντέλο είναι, κατά τον ίδιο τον Σταγειρίτη, η 

ολιγαρχική Θεσσαλία, αν και θα µπορούσε κανείς να αναφέρει και άλλες ολιγαρχικές πόλεις 

όπως η Σπάρτη και η Βοιωτία, στις οποίες η χωροταξική διευθέτηση είναι έκφραση της 

πολιτικής ανισότητας και σκοπό έχει να τη διασφαλίσει257.  

Για να εξασφαλίζεται επίσης  η οµαλή εκλογή των αρχόντων και των δικαστών από 

τους ἀρίστους κατ’ ἀξίαν θα πρέπει να υπάρχει σαφής εξωτερική διάκριση των πολιτών 

από τους µη πολίτες, τους ξένους και τους µετοίκους258. Επίσης υποστηρίζει ότι στην ἀρίστη 

πολιτεία το µέτρο του ὀστρακισµοῦ δεν πρέπει να ισχύει. Αντιθέτως µάλιστα ο υπερέχων 

κατ’ αρετήν θα πρέπει να αναγνωρίζεται από όλους ως ο µοναδικός και ισόβιος βασιλεύς τον 

                                                                                                                                                      
254 7, 1329α 32-34:…πρέπει δὲ τὴν τε θεραπείαν ἀποδιδόναι τοῖς θεοῖς καὶ τὴν ἀνάπαυσιν ἔχειν περὶ 
αὐτούς τούς διὰ τὸν χρόνον ἀπειρηκότας, τούτοις ἂν εἴη τὰς ἱερωσύνας ἀποδοτέον.   
255 7, 1329β 35-39. Ο Αριστοτέλης δικαιολογεί τον χωρισµό σε τάξεις και τον αποκλεισµό ορισµένων εξ αυτών 
από τα πολιτικά δικαιώµατα βασιζόµενος στην παράδοση, συγκεκριµένα στην Αίγυπτο και στον  Μίνωα (7, 
1329β 1-4 και 7, 1329β 22-25).   
256 7, 1329α 26.  
257 7, 1331 α 30-41. βλ Bertrand (1992), 59. Vilatte (1995), όπου αναδεικνύεται το γεγονός ότι  ο αριστοτελικός 
πολιτειακός χώρος είναι διαφορετικός από αυτόν της πόλεως.  Απ’ ό,τι φαίνεται από την αρχαιολογική έρευνα οι 
απόψεις του Αριστοτέλη βρήκαν εφαρµογή στους ελληνιστικούς χρόνους, τουλάχιστον στη Μακεδονία, όπως 
σηµειώνει η L.  Brocas-Deflassieux (1999), 63 – ιδίως οι απόψεις του  περί διακρίσεως µεταξύ ελευθέρων 
πολιτών και πολιτών β΄ κατηγορίας (τῶν ἀγοραία τέχνη κεχρηµένων), όπως φαίνεται στον γυµνασιαρχικό 
νόµο της Βέροιας  του 2ου αιώνα π.Χ (βλ. Γουναροπούλου-Χατζόπουλος [1999], 80) . 
258 7, 1326β 14-21. Πρβλ. ψευδο-Ξενοφών Αθηναίων Πολιτεία 1, 10. 2, 10. Πλάτων Πολιτεία  8, 562.  
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οποίο πρέπει να έχουν όλοι ως θεό και στον οποίο πρέπει  όλοι να υπακούουν259. Ακόµη µια 

φορά διαπιστώνουµε την αριστοκρατική και ελιτίστικη αντίληψη του Αριστοτέλη περί 

πολιτικής, η οποία πόρρω απέχει από την δηµοκρατική. 

Τέλος ένα  άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο στην αριστοτελική σκέψη είναι η επιµονή 

στην αυτάρκεια260, στην οποία αποβλέπουν οι γενικές περιγραφές της ἀρίστης πολιτείας. 

Αυτό που παρατηρούµε στην πραγµατικότητα των πόλεων είναι η απουσία αυτής της 

αυτάρκειας, όπως λ.χ. στην Αθήνα η οποία ήταν εξαρτηµένη από τα δηµητριακά της Μαύρης 

Θάλασσας. Βεβαίως υπάρχει η επιθυµία και η προσπάθεια εκάστης πόλεως για εξασφάλιση 

της µεγίστης δυνατής αυτάρκειας, να µην εξαρτάται από εξωτερικές συνθήκες για την 

ικανοποίηση των αναγκών της πράγµα που θα ήθελε εκάστη πόλις πολιτευοµένη καλώς και 

όχι αφρόνως. Στον Αριστοτέλη όµως λαµβάνει την µορφή µεταφυσικού ιδεολογήµατος, 

έµµονης ιδέας εάν συνδυασθεί µε την  άποψή του κατά της πλεονεξίας και κατά του 

πλουτισµού µέσω του εµπορίου261.    

Είναι σαφές από τα παραπάνω ότι η ἀρίστη πολιτεία  των βιβλίων 7, 8  ουδεµία 

σχέση µπορεί να έχει µε τη δηµοκρατία, µε καµία περίοδο της πραγµατικής αθηναϊκής 

δηµοκρατίας. Πρόκειται περί µιας  ολιγαρχίας, ή ‘αριστοκρατικής ολιγαρχίας’ υπό την 

αριστοτελική έννοια, δηλαδή περί της πολιτείας  των ἀρίστων κατ’ ἀρετὴν, και υπ’ αυτήν 

την έννοια είναι µία συνεπής θεωρητική κατασκευή. Αυτό φαίνεται επίσης στις αναφορές που 

συναντάµε και στα άλλα βιβλία των Πολιτικών, όπου  σχεδόν ταυτίζει την ἀρίστη πολιτεία  

µε την αριστοκρατία και την βασιλεία262, ενώ αλλού χαρακτηρίζει ως ἀρίστη πολιτεία την 

αριστοκρατία, και πιο συγκεκριµένα το πρώτο είδος αριστοκρατίας στο οποίο η εξουσία 

ανήκει στοὺς  ἀρίστους ἁπλῶς κατ’ ἀρετὴν καὶ µὴ πρὸς ὑπόθεσιν τινὰ. Είναι άλλωστε 

και η µόνη πολιτεία, κατά τον Σταγειρίτη, η οποία αξίζει να αποκαλείται αριστοκρατία αφού 

σε αυτήν µόνο ταυτίζεται ο αγαθός ανήρ και ο αγαθός πολίτης263. Η αριστοκρατία ορίζεται 

                                                 
259 3, 1284α 3-17. 1284β 25-34. 1288α 5-6. 1288α 8-9. 1288α 15-29. Τα χωρία αυτά αναλύονται στο κεφάλαιο 
«Η αριθµητική ισότητα» (Μέρος ΙΙ). 
260 7, 1328β16-17: ἡ  γὰρ πόλις πλῆθος ἔστιν οὐ τό τυχὸν ἀλλὰ πρὸς τὸ ζωὴν αὔταρκες, ὡς φαµὲν. Το 
φαµέν αναφέρεται σε πολλες επαναλήψεις της εννοίας αυτής, όπως λ.χ.  2,1252β29. 2,1253 α1. 2,1261β12. 3, 
1275β20-21. 3,1281 α1. 5,1303 α26-27. 7,1326β24. Ηθικά Νικοµάχεια 1,1097β6.   
261 7,1327 α30. Για τις µεταφυσικές προυποθέσεις της αριστοτελικής αυτάρκειας βλ. Aubonnet (1971), 244. 
262 4, 1289α 30. Καὶ περὶ µὲν ἀριστοκρατίας καὶ βασιλείας εἴρηταί (το γὰρ περὶ τῆς ἀρίστης πολιτείας 
θεωρῆσαι ταυτό καὶ περὶ τούτων ἐστὶν εἰπεν τῶν ὀνοµάτων. Αναφέρεται στη συζήτηση περι βασιλείας 
και αριστοκρατίας στο 3, 1288α 33-37: ἐπεὶ δὲ τρεῖς φαµὲν εἶναι τὰς ὀρθὰς πολιτείας, τούτων δ’ 
ἀναγκαῖον ἀρίστην εἶναι τὴν ὑπὸ τῶν ἀρίστων οἰκονοµουµένην. Τοιαύτη δ’ ἐστὶν ἐν ἧ πλῆθος 
ὑπερέχον εἶναι κατ’ ἀρετήν, τῶν µὲν ἄρχεσθαι δυναµένων τῶν δ’ ἄρχειν πρὸς τὴν αἱρετωτάτην 
ζωήν. βλ. J. Aubonnet (1971), 295 . E. Barker (1946), 157 , Stalley (1995),  366.     
263 4,1293 β3-7. Επίσης την αποκαλεί  ἀρίστη πολιτεία  (4,1293 β19) και ὀρθοτάτη πολιτεία  (4, 1293 β25). 
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εξάλλου ως η πολιτεία στην οποία το κύριον είναι οι εύποροι και οι έχοντες αρετήν (ὅπου γε 

µὴ µόνον πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ ἀριστίνδην αἱροῦνται τὰς ἀρχάς), δηλαδή σε αυτήν οι 

άρχοντες εκλέγονται από ορισµένους ή όλους τους πολίτες, µεταξύ των ευγενών και πλουσίων 
264. Αυτό σηµαίνει, ακόµη µια φορά, ότι τα όρια της αριστοκρατίας, της ολιγαρχίας και της 

«πολιτείας» ορισµένες φορές δεν είναι τόσο σαφή στην αριστοτελική ανάλυση. 

Συνεπώς η ἀρίστη πολιτεία είναι ακόµη µία αριστοτελική επινόηση, η οποία 

αντιµάχεται την υπαρκτή δηµοκρατία, της ασκεί εµµέσως πλην σαφώς κριτική και την 

απαξιώνει. Με άλλα λόγια η δηµοκρατία αποκλείεται να είναι ἀρίστη πολιτεία, κατά τον 

φιλόσοφο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
264 4, 1293 β10-11. Πρβλ. 4,1300 β4-5. 
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8. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

 

 

Μια κοινή τρέχουσα αντίληψη είναι ότι ο Αριστοτέλης είναι ο εισηγητής της 

µεσότητος και του µέσου, πράγµα που δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα διότι τη λέξη 

και την έννοια συναντάµε τόσο στην καθηµερινότητα των Ελλήνων όσο και στα κείµενα των 

προγενεστέρων , όπως λ.χ. στον Φωκυλίδη, στον Σόλωνα και στον Θαλή τον 6ο π. Χ., στον 

Ευριπίδη265 κ.ά. Ο Σταγειρίτης την επεξεργάσθηκε θεωρητικώς, της έδωσε το δικό του νόηµα 

και την έκανε βάση της ηθικής και πολιτικής του φιλοσοφίας, στηρίζεται δε στην άποψή του 

ότι η αρετή είναι µέσον µεταξύ δύο άκρων, της ελλείψεως και της υπερβολής. Σε αυτή την 

ιδέα στηρίζεται και η πολιτεία των µέσων. 

Η πολιτεία των µέσων είναι µία άλλη κατασκευή του Αριστοτέλη, η οποία δεν είναι 

ούτε δηµοκρατία ούτε ολιγαρχία, διότι σε αυτές υπάρχει έλλειψη της µεσαίας τάξεως. Η µέση 

τάξη είναι χαρακτηριστικό της µέσης πολιτείας266. Στις ολιγαρχίες κυρίαρχοι είναι οι ολίγοι 

πλούσιοι και στις δηµοκρατίες οι πολλοί άποροι, δηλαδή όχι η µεσαία τάξη, η οποία 

χαρακτηρίζεται από µια µέση περιουσία ανάµεσα ανάµεσα σε πλουσίους και στους 

απόρους267. Αυτό σηµαίνει ότι η µέση τάξη είναι κοινωνικοοικονοµική κατηγορία268. 

                                                 
265Αυτό διαπιστώνεται και από την αναφορά του Αριστοτέλη στην κοινή πεποίθηση (4, 1295 β4: ἐπεὶ τοίνυν 
ὁµολογεῖται τὸ µέτριον ἄριστον καὶ τὸ µέσον.  Πρβλ. Φωκυλίδης (4, 1295 β34): Πολλὰ µέσοισιν ἄριστα. 
µέσος θέλω ἐν πόλει εἶναι. Θαλής (Πλούταρχος Των επτά σοφών συµπόσιον, 154 ε): τὴν µήτε πλουσίους 
ἄγαν µήτε πένητας ἔχουσαν [τὴν ἰσόνοµον πολιτείαν] πολίτας.  Η µέση τάξη επαινείται και από τον 
Ευριπίδη (Ικέτιδες 238-245: τριῶν δὲ µοιρῶν ἡ’ ν µέσω σώζει πόλεις,/ κόσµον φυλάσσουσ’ ὄντιν’ ἂν τάξη 
πόλις.   Πρβλ. Κλεόβουλος (∆ιογένης Λαέρτιος 1,93):  µέτρον ἄριστον και Θέογνις (στ.335):  µηδέν ἄγαν 
σπεύδειν. πάντων µέσ’ ἄριστα.  Σόλων  (4c West). 
2664, 1296α 22-36: φανερὸν δ’ ἐκ τούτων καὶ διότι αἱ πλεῖσται πολιτεῖαι αἱ µὲν δηµοκρατικαὶ εἰσὶν αἱ δ’ 
ὀλιγαρχικαί. ∆ιά γάρ τὸ ἐν ταύταις πολλάκις ὀλίγον εἶναι το µέσον, αἰεὶ ὁπότεροι ἂν ὑπερέχωσιν, 
εἰθ’ οἱ τὰς οὐσίας ἔχοντες εἰθ’ ὁ δῆµος, οἵ τὸ µέσον ἐκβαίνοντες καθ’ αὐτοὺς ἄγουσι τὴν πολιτείαν, 
ὥστε ἢ δῆµος γίγνεται ἢ ὀλιγαρχία   
267 4, 1295β 35-1296 α3: δῆλον ἄρα ὅτι καὶ  ἡ κοινωνία ἡ πολιτικὴ ἀρίστη ἡ διὰ τῶν µέσων, καὶ τὰς 
τοιαύτας ἐνδέχεται εὖ πολιτεύεσθαι πόλεις, ἐν αἷς δὴ πολύ τό µέσον καὶ κρεῖτον µάλιστα µὲν 
ἀµφοῖν, εἰ δὲ µή, θατέρου µέρους. προστιθέµενον γὰρ ποιεῖ ροπὴν καὶ κωλύει γίνεσθαι τὰς ἐναντίον 
ὑπερβολάς. ∆ιόπερ εὐτυχία µεγίστη τοὺς πολιτευοµένους οὐσίαν ἔχειν µέσην καὶ ἱκανήν, ὡς ὅπου οἱ 
µὲν πολλὰ σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ µηδέν, ἢ δῆµος ἔσχατος γίγνεται ἢ ὀλιγαρχία ἄκρατος ἢ τυραννὶς 
δι’ἀµφοτέρας τὰς ὑπερβολὰς. βλ. Davies (1981), 9. Fritz-Kapp (1974), 154.14.   
268Μεταξύ άλλων, εύλογο είναι το χωρίο που αναφέρεται στην εξέλιξη των πόλεων, στο οποίο ο Αριστοτέλης 
αναφέρει ότι ένεκα της ολιγανθρωπίας οι αρχαιότερες πόλεις είχαν µικρή µεσαία τάξη και συνεπώς είχαν 
ολιγαρχίες και βασιλείες, διότι οι άνθρωποι υπέµεναν πιο εύκολα την εξουσία. Όταν όµως µεγάλωσαν οι πόλεις 
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Κατά τον Αριστοτέλη, η µέση τάξη, έχει πολλά πλεονεκτήµατα και αρετές: πειθαρχεί 

εύκολα στον λόγο εν αντιθέσει αφ’ ενός µεν προς τους εὐπόρους σφόδρα, οι οποίοι είναι 

ὑβρισταὶ, και αφ΄ετέρου προς τους ἀπόρους σφόδρα, οι οποίοι είναι κακοῦργοι. Επίσης η 

τάξη αυτή δεν ενδιαφέρεται πολύ για τις αρχές και τα αξιώµατα. Πολιτεύεται δὲ καλῶς ως 

τάξη ελευθέρων, εν αντιθέσει προς τους πλουσίους οι οποίοι ένεκα τρυφής δεν έχουν µάθει να 

άρχονται και ούτε το επιθυµούν, και εν αντιθέσει προς τους απόρους οι οποίοι δεν έχουν 

µάθει να άρχουν. Το αποτέλεσµα είναι ότι οι µεν πλούσιοι δεν υπακούουν σε καµία αρχή και 

οι  άποροι υπακούουν σε δεσποτική αρχή, οι µεν καταφρονούν και οι δε φθονούν, µε συνέπεια 

να µην υπάρχει ισορροπία και ησυχία269. Αντιθέτως η µέση τάξη εξασφαλίζει κοινωνία 

πολιτική και φιλία  ακριβώς διότι απέχει εξίσου από τα δύο άκρα και συνεπώς και από τις 

κακίες τους. Αφ’ ενός µεν δεν φθονεί την ανώτερη τάξη όπως οι άποροι σφόδρα,  αφ’ ετέρου 

δε δεν φθονείται από τους απόρους σφόδρα όπως η ανώτερη τάξη270. Εν ολίγοις η µεσαία 

τάξη δίνει την εικόνα της ισότητας και της οµοιότητας271 και για αυτό τον λόγο η πόλις 

πολιτεύεται άριστα (εὖ πολιτεύεσθαι)272 και εξασφαλίζει την µεγίστην εὐτυχία273 και 

σταθερότητα274. Αυτές οι αρετές της µεσαίας τάξεως θα έλεγε κανείς ότι είναι µόνο ηθικές και 

όχι πολιτικές275. Για την ενίσχυση της απόψεώς του ο Αριστοτέλης επιστρατεύει και τους 

φηµισµένους και αναγνωρισµένους ανά το πανελλήνιο νοµοθέτες, τον Σόλωνα, τον 

Λυκούργο, τον Χαρώνδα, οι οποίοι κατ’αυτόν  ανήκαν στη µεσαία τάξη, όπως άλλωστε και οι 

περισσότεροι νοµοθέτες276. Αυτήν την τάξη πρέπει να λαµβάνουν υπ’ όψιν τους οι νοµοθέτες, 

να τη  συµπεριλαµβάνουν στην απόδοση τιµών και εξουσίας µαζί µε την τάξη που ευνοούν 

όταν νοµοθετούν – είτε τους εύπορους είτε τους άπορους, αναλόγως εάν πρόκειται για 

ολιγαρχικούς ή για δηµοκρατικούς νόµους277.  

                                                                                                                                                      
και κατά συνέπεια η µεσαία τάξη, η οποία παρείχε και τους οπλίτες, οι πόλεις µεταβλήθηκαν σε δηµοκρατίες, 
όπως τις ονόµαζαν οι προηγούµενοι, ενώ οι σύγχρονοί του, και προφανώς ο ίδιος ο Αριστοτέλης, τις ονόµαζαν 
«πολιτείες» (4, 1297β22-28).  
269 4, 1295α 5- 23. 
270 4, 1295β 29-34. 
271Βούλεται δὲ γε ἡ πόλις ἐξ ἴσων εἶναι καὶ ὁµοίων ὅτι µάλιστα, τοῦτο δ’ ὑπάρχει µάλιστα τοῖς µέσοις  
(4, 1295β 25-27).  
272 4, 1295β 29-33.  
273 4, 1295β 40. 
274 4, 1296β 40.   
275 Παπαδής (2001) 15,225. 
276 4, 1296α 18-20: σηµεῖον δὲ δὴ νοµίζειν καὶ τὸ τοὺς βελτίστους νοµοθέτας εἶναι τῶν µέσων πολιτῶν. 
Σόλων τε γὰρ ἦν τούτων (δηλοῖ δ’ ἐκ τῆς ποιήσεως) καὶ Λυκοῦργος (οὐ γὰρ ἦν βασιλεύς) καὶ 
Χαρώνδας καὶ σχεδὸν οἱ πλεῖστοι των ἄλλων.  βλ. Rhodes (1981), 123-124. 
277 4,1296 β35-36: δεῖ δ’ἀεὶ τὸν νοµοθέτην ἐν τῆ πολιτείᾳ προσλαµβάνειν τούς µέσους. ἂν τε γὰρ 
ὀλιγαρχικούς τούς νόµους τιθῆ, στοχάζεσθαι χρή τῶν µέσων. Ἐὰν τε δηµοκρατικούς, προσάγεσθαι 
τοῖς νόµοις τούτους.   
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Η πολιτεία των µέσων ή µέση πολιτεία κατασκευάζεται  για να µπορέσει να 

πραγµατοποιηθεί από τις περισσότερες πόλεις και ανθρώπους. Αυτή εξυπηρετεί την άριστη 

πολιτεία και τον άριστο βίο στις περισσότερες πόλεις και στους περισσότερους ανθρώπους,  

αυτούς τους συνηθισµένους που µήτε για αρετή διακρίνονται, µήτε για παιδεία, η οποία 

απαιτεί φύση και εκ τύχης χορηγία, µήτε ικανούς για την πολιτεία την κατ’ ευχήν γινοµένη.  

εξυπηρετεί τον βίο που είναι δυνατός στους περισσοτέρους, και την πολιτεία την οποία οι 

περισσότερες πόλεις είναι δυνατόν να πραγµατοποιήσουν278. ∆ηλαδή αν η πολιτεία αυτού του 

χωρίου είναι η των µέσων, τότε αυτή προτάσσεται ως υποκατάστατο ταυτοχρόνως και της 

άριστης πολιτείας και της «πολιτείας». ∆ιότι και οι δύο αυτές κυβερνώνται από τους 

ἀρίστους κατ’ ἀρετὴν  καὶ κατὰ παιδείαν, τα οποία είναι αδύνατα για τους πολλούς, 

αφού απαιτούν φυσικά προσόντα και οικονοµική άνεση. Εκ πρώτης όψεως, λοιπόν, φαίνεται 

ότι η πολιτεία των µέσων δεν είναι η «πολιτεία», αφού η τελευταία πλησιάζει προς την 

αριστοκρατία, την οποία είναι αδύνατον να πραγµατοποιήσουν οι υπάρχουσες πόλεις279. 

∆ηλαδή η διαφορά τους είναι ότι ενώ η µέση πολιτεία σχεδιάζεται για όλες τις πόλεις,  η 

«πολιτεία» φαίνεται να αφορά ορισµένες µόνο, διότι ως γνωστόν ισχύει το αριστοτελικό 

αξίωµα ότι η αρετή δεν απαντάται παντού, είναι χαρακτηριστικό των ολίγων εκλεκτών. Από 

την άλλη όµως η µέση πολιτεία, κατά τον Αριστοτέλη, είναι πλησιέστερη προς τη δηµοκρατία 

παρά προς την ολιγαρχία, επειδή είναι ασφαλέστερη από την ολιγαρχία όπως και η 

δηµοκρατία280. 

Όµως, κατά τα λεγόµενα του ίδιου του Αριστοτέλη, αυτή η µέση πολιτεία είναι 

δύσκολο να πραγµατοποιηθεί και δεν συναντάται  σχεδόν ποτέ στις υπάρχουσες πολιτείες, και 

µία αιτία αυτού του γεγονότος είναι µεταξύ άλλων η ολιγαριθµία και το ανίσχυρον της µέσης 

τάξεως281. Μόνο µια φορά υπήρξε υπό την καθοδήγηση ενός ανδρός ο οποίος δεν 

                                                 
278 4,1295 α25κε. 
2794, 1295α 31-34. Η Romilly (1987) πιστεύει ότι η µέση πολιτεία δεν αντιστοιχούσε σε καµία κοινωνική ή 
οικονοµική πραγµατικότητα, αλλά επινοήθηκε µε την ελπίδα να αποτελέσει αντίβαρο αποφυγής των εµφυλίων 
συγκρούσεων. O Finley (1996), 12, στηριζόµενος στο 4,1289 β28-32, θεωρεί ότι η µέση τάξη είναι  καθαρή 
κατασκευή του φιλόσοφου και η εισαγωγή της  γίνεται κατά τρόπο µηχανικό και γι’ αυτό και την εγκαταλείπει 
αµέσως,.  
280 5, 1302 α14-15: ἔτι δὲ ἡ ἐκ τῶν µέσων πολιτεία ἐγγυτέρῳ τοῦ δήµου ἢ τῶν ὀλίγων, ἥπερ ἐστὶν 
ἀσφαλεστάτη τῶν τοιούτων πολιτειῶν. 
281 4, 1296 α22-26. 5, 1304 α και 4,1289 β28-32. Στο  τελευταίο χωρίο κάνει λόγο για τρεις τάξεις, τους 
εὐπόρους, τοὺς ἀπόρους καὶ τοὺς µέσους, ενώ όµως οι εύποροι είναι το ὁπλιτικὸν και οι άποροι το 
ἄνοπλον, οι µέσοι δεν αναφέρονται ως έχοντες δυνατότητα να φέρουν όπλα. Πέραν της ασυνέπειας αυτής µια 
νόµιµη εικασία είναι ότι η µέση τάξη είναι για τον Σταγειρίτη αδύναµη και ανάξια λόγου για την πολιτική 
εξέλιξη και την ανάλυσή του.  
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κατονοµάζεται282, και µερικοί πιστεύουν ότι είναι ο Σόλων283, άλλοι ο Θηραµένης284 και 

άλλοι ο Ερµείας285.  Ευλόγως λοιπόν τίθεται το ερώτηµα: προς τι µία καινούρια  κατασκευή 

αφού αυτή είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί; όπως επίσης το ερώτηµα, κατά τι διαφέρει η 

των µέσων πολιτεία από την «πολιτεία»; 

   Oρισµένοι ερευνητές ταυτίζουν την «πολιτεία» µε τη µέση πολιτεία286. Ήδη ο 

Αρποκρατίων πιστεύει ότι «πολιτεία» σηµαίνει την διακυβέρνηση των µεσαίων τάξεων υπό 

το καθεστώς των νόµων287. Υπάρχει βεβαίως ένα χωρίο στο οποίο προτείνεται η µίξη των 

ευπόρων και των απόρων η οποία θα δώσει την «πολιτεία»288, αλλά εγείρεται το ερώτηµα: µε 

ποιον άραγε τρόπο αυτή η µίξη θα δώσει τη µέση τάξη; Αυτό δεν απαντάται από τον 

φιλόσοφο. Εξ άλλου όταν ο Αριστοτέλης αναζητά µέτρα για να αποφεύγονται οι στάσεις που 

οφείλονται στις ανισότητες προτείνει δύο εναλλακτικές λύσεις: ή να γίνει µίξις των απόρων 

και των ευπόρων ή να αυξηθεί η µέση τάξη, πράγµα που σηµαίνει ότι πρόκειται για δύο 

                                                 
2824, 1296α 36: ὥστε διὰ ταύτας τὰς αἰτίας ἢ µηδέποτε τὴν µέσην γίνεσθαι πολιτείαν ἢ ὀλιγάκις καὶ 
παρ’ ὀλίγοις. Εἷς γὰρ ἀνὴρ συνεπείσθη µόνος τῶν πρότερον ἐφ’ ἡγεµονία γενοµένων ταύτην 
ἀποδοῦναι τὴν τάξιν. 
283 A. Lintott (1992),  126. 
284 Newman  (1973 I), 370 και (1973 IV), 220.  
285 J. Aubonnet (1971),  317 n. 4. ∆εδοµένου ότι ο Αριστοτέλης χρησιµοποιεί το εύγλωττο ρήµα συνεπείσθη, 
δύναται κάποιος να υποθέσει ότι ο άνδρας αυτός πείσθηκε από κάποιον φιλόσοφο όπως ο Αριστοτέλης, και 
συνεπώς ο πιο πιθανός είναι ο Ερµείας, φίλος του Αριστοτέλη, πλησίον του οποίου έζησε και του οποίου την 
ανηψιά έλαβε σύζυγο, και για τον οποίο έγραψε τον γνωστό ύµνο της αρετής.   
286 Ross (1991),  351: η «πολιτεία» είναι ουσιαστικώς η κυβέρνηση της µεσαίας τάξεως». Barker (1959),  477-
478. Romilly (1992), 176-177: η «πολιτεία» βασίζεται στην µεσαία τάξη, στο κέντρο, στον µέσον όρο. Παπαδής 
(2001), 225.  Μπαγιόνας (2003), 203. ∆ιαφορετική άποψη έχει ο Johnson (1990), 143-152 που δέχεται ότι εν 
προκειµένω ο φιλόσοφος διακρίνεται απο αντιφάσεις και σύγχυση. Επίσης ο P. Rodrigo (1987), 92 o οποίος 
εξετάζει τα σχετικά χωρία υπό το πρίσµα µιας «ερµηνευτικής της ανθρωπίνης υπάρξεως», βασιζόµενος στη 
διαφορά οὐσίας και ὑποκειµένου. ∆εν είναι πολύ πειστικός και χάνεται µεταξύ Πλάτωνος, Πολύβιου, 
Κικέρωνος και Rousseau.    
287 Βλ. J. Aubonnet (1971),  235 n. 1, ο οποίος πιστεύει ότι ο Αρποκρατίων αναφέρεται χωρίς αµφιβολία στον 
Ισοκράτη Πανηγυρικός 125 και στον ∆ηµοσθένη Κατά Φιλίππου ΙΙ, 21. Οι υποστηρικτές αυτής της απόψεως 
θεωρούν ότι ο Αριστοτέλης υποστηρίζει εν τέλει µία ρεαλιστική πολιτεία, που είναι σύµφωνη και µε αυτά που 
λέει στην αρχή του βιβλίου 4. Όπως όµως έδειξε ο Pellegrin (1987), και (1990), 34-35 βασιζόµενος στο ίδιο 
χωρίο του βιβλίου 4, ο Αριστοτέλης δεν παραιτείται καθόλου από την πίστη του στην ἀρίστη πολιτεία. 
Φαίνεται ότι ο Pellegrin έχει δίκιο αφού ο ρεαλισµός του Αριστοτέλη οφείλεται, κατά την γνώµη µας, στις 
πρακτικές ανάγκες της σχολής του, επειδή έπρεπε  να απαντήσει σε προβλήµατα της εποχής που αντιµετώπιζαν 
οι υπαρκτές πολιτείες και οι πολιτευόµενοι, όπως και οι µαθητές και οι φίλοι του που επρόκειτο να ασχοληθούν 
µε τα πολιτικά πράγµατα. Εκτός από θεωρητικό έργο τα Πολιτικά έχουν και πρακτικό σκοπό, όπως δηλώνει 
άλλωστε ο ίδιος ο φιλόσοφος, κλείνοντας τα Ηθικά Νικοµάχεια και προαναγγέλλοντας το πρόγραµµα των 
Πολιτικών: 10,1181β 15-16: παραλιπόντων οὖν τῶν προτέρων ἀνερεύνητον τό περὶ τῆς νοµοθεσίας, 
αὐτοὺς ἐπισκέψασθαι µᾶλλον βέλτιον ἴσως, καὶ ὅλως δὴ περὶ πολιτείας, ὅπως εἰς δύναµιν ἡ περὶ τὰ 
ἀνθρώπεια φιλοσοφία τελειωθεῖ. Η φιλοσοφία περί της πόλεως πρέπει να τελειωθεί, δηλαδή όχι µόνο να 
ολοκληρωθεί η πραγµάτευση των πολιτικών θεµάτων, αλλά και να  οδηγήσει σε τέλος, σε αποτέλεσµα, να 
εφαρµοσθεί στην πράξη. Πρβ. Ηθικά Νικοµάχεια 2,1103β 26-31: ἐπεὶ οὖν ἡ παροῦσα πραγµατεία οὐ 
θεωρίας ἕνεκα ἔστιν ὥσπερ αἱ ἄλλαι (οὐ γὰρ ἵνα εἰδῶµεν τί ἔστιν ἡ ἀρετὴ σκεπτόµεθα, ἀλλ’ ἵν’ 
ἀγαθοὶ γενώµεθα. Βλ. και Pellegrin (1990), 67 και Bodeus (1996), 19, 33. Φαίνεται λοιπον ότι ο Σταγειρίτης 
είναι ο εισηγητής  της soft ουτοπίας, η οποία εκλαµβάνεται ως ρεαλιστική πρόταση από πολλούς µελετητές.  
288 4, 1294α 22-23: τὴν µὲν τοῖν δυοῖν µίξιν, τῶν εὐπόρων καὶ τῶν ἀπόρων, πολιτείαν λεκτέον. 
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διαφορετικούς τρόπους. ∆ηλαδή η µίξις των ευπόρων και των απόρων της «πολιτείας» δεν 

είναι η µέση τάξη της µέσης πολιτείας. Σηµειωτέον ότι πάλι ο Σταγειρίτης δεν εξηγεί τι είναι 

αυτή η µίξις289.  

Ανεξαρτήτως της απαντήσεως την οποία µπορεί να δώσει κανείς σε αυτά τα 

ερωτήµατα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι τρόποι τους οποίους προτείνει ο Αριστοτέλης για 

την κατασκευή αυτής της µέσης πολιτείας, το πως δηλαδή θα επιτευχθεί η συγκρότηση αυτής 

της µεσαίας τάξεως. Όπως προανεφέρθηκε, η τάξη αυτή είναι κοινωνικοοικονοµική, και σε 

τούτο φαίνεται να διαφέρει η µέση πολιτεία από την «πολιτεία», στην οποία η µίξις αφορά 

µάλλον τα πολιτικά στοιχεία των δύο πολιτειών από τις οποίες αυτή προκύπτει. Βεβαίως ο 

αποκλεισµός των κατώτερων στρωµάτων από την «πολιτεία» µε  τον καθορισµό τιµήµατος 

είναι βασικότατο κοινωνικό και οικονοµικό µέτρο, αλλά πέραν τούτου τα υπόλοιπα µέτρα τα 

οποία προτείνει ο Αριστοτέλης αφορούν  πολιτικά στοιχεία (θα το δούµε στο επόµενο 

κεφάλαιο). Με άλλα λόγια η επίτευξη αυτής της µέσης τάξεως  θα απαιτούσε 

κοινωνικοοικονοµικά µέτρα και προτάσεις, πράγµα το οποίο δεν φαίνεται να κάνει εδώ ο 

Αριστοτέλης. Θα απαιτούσε δηλαδή κοινωνικο-οικονοµικές µεταρρυθµίσεις οι οποίες θα 

έθιγαν κυρίως τους ευπόρους, έτσι ώστε να γίνει ανακατανοµή περιουσίας και εισοδήµατος. 

Τέτοια µεταρρύθµιση θα ήταν η τροποποίηση του συστήµατος ιδιοκτησίας προς όφελος των 

απόρων, για να µειωθεί η ανισότητα και να αµβλυνθούν οι διαφορές και έτσι να συγκροτηθεί 

η µέση τάξη. Άλλο κοινωνικο-οικονοµικό µέσο για την επίτευξη αυτού του σκοπού δεν 

φαίνεται να υπάρχει.  

Μερικά τέτοια µέτρα φαίνεται να υπανίσσεται ο Αριστοτέλης σε µερικά χωρία. 

Προτείνει π.χ. για τις ολιγαρχίες ότι εάν κάποιος από τους εύπορους υβρίσει να του 

επιβάλλονται υψηλά πρόστιµα290. Επίσης στην περίπτωση κληρονοµιών να µην 

µεταβιβάζονται αυτές µε δωρεά, αλλά κατά γένος στους απογόνους, οι οποίοι θα κληρονοµούν 

µια φορά έκαστος. Τοιουτοτρόπως οι περιουσίες θα γίνουν οµαλώτεραι και θα βελτιωθεί η 

οικονοµική κατάσταση των  απόρων291. Πώς θα γίνει αυτό δεν το εξηγεί και είναι δύσκολο να 

το φαντασθεί κανείς. Αυτά τα µέτρα δεν είναι βεβαίως αρκετά για την συγκρότηση της µέσης 

τάξεως, και το µόνο µέσο που αποµένει είναι ο αποκλεισµός από την πολιτεία των ἀπόρων 

σφόδρα, όπως αναφέρει ο Αριστοτέλης σε πολλά σηµεία, έτσι ώστε µε τον αποκλεισµό αυτόν 

να αποµείνει αριθµητικά κυρίαρχη η µέση τάξη.   

                                                 
289 5, 1308β 28-31: καὶ τὸ πειρᾶσθαι ἢ συµµιγνύναι τό τῶν ἀπόρων πλῆθος καὶ τὸ τῶν εὐπόρων ἢ τὸ 
µέσον αὔξειν. τοῦτο γὰρ διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα στάσεις. 
290 5, 1309α 22-23. 
291 5, 1309α 23-26 
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Πρέπει να αναφερθεί ότι µε τη µέση πολιτεία αναβαθµίζονται οι µεσαίες τάξεις ως 

αντίβαρο και εξισορρόπηση των δύο ακραίων τάξεων, των εὐπόρων σφόδρα  και των 

ἀπόρων σφόδρα. Με την έννοια αυτή και η πολιτεία των µέσων είναι µία άρνηση της 

δηµοκρατίας που στηρίζεται στους απόρους, οι οποίοι ως πλειοψηφία καθορίζουν την 

πολιτική της πόλεως. ∆ηλαδή η πολιτεία των µέσων είναι ακόµη µία απόπειρα του φιλοσόφου 

να αποκλείσει από την εξουσία τους απόρους, να µεταλλάξει την δηµοκρατία σε άλλο 

πολίτευµα.   

 

Η σταθερότητα της πολιτείας 
 

Εάν σε κάθε συγγραφέα υπάρχει κάποια έµµονη ιδέα είναι σίγουρο ότι στον 

Αριστοτέλη αυτή είναι η σταθερότητα  (το διαµένειν) της πολιτείας, η οποία συναντάται σε 

όλο σχεδόν το έργο του, όµως αναλύεται ιδιαιτέρως και προτείνονται σχετικά µέτρα στο 

βιβλίο 5292. Φαίνεται ότι oι ανατροπές και οι αλλαγές ήταν συνηθισµένο φαινόµενο, το δε 

µέγιστο πρόβληµα του αρχαίου κόσµου ήταν η οµαλή διακυβέρνηση και η αποφυγή στάσεων, 

πράγµα που  ενδιαφέρει τους εκάστοτε κρατούντες.  Σε αυτή την ανάγκη φαίνεται ότι 

ανταποκρίνεται και η συγγραφή των βιβλίων 4,5,6 τα οποία πραγµατεύονται τα αίτια της 

φθοράς  και της σωτηρίας όλων των πολιτειών, και προτείνονται ρεαλιστικές έως κυνικές 

λύσεις για τη διατήρησή τους. 

Κατά τον Αριστοτέλη η µέση τάξη εξασφαλίζει την ηρεµία της πόλεως και την 

σωτηρία της µε την αποφυγή στάσεων, και δια τούτο υπενθυµίζει πάντα την σπουδαιότητα 

της και συνιστά πάντα στους νοµοθέτες και πολιτικούς  την αύξησή της293. Εκεί όπου η µέση 

τάξη απουσιάζει και υπερισχύουν είτε οι άποροι είτε οι εύποροι, εκεί και επικρατεί 

                                                 
292 2, 1272β30-32 (όπου αναφέρεται στην Καρχηδονίων πολιτεία ως  καλώς συντεταγµένη πολιτεία και σηµείο 
αυτού είναι η υπακοή του δήµου και η απουσία στάσεων). 6,1320 α2-4: καὶ µὴ νοµίζειν τοῦτ’ εἶναι 
δηµοτικὸν µήδ’ ὀλιγαρχικὸν ὃ ποιήσει τὴν πόλιν ὅτι µάλιστα δηµοκρατεῖσθαι ἢ ὀλιγαρχεῖσθαι, ἀλλ’ 
ὃ πλεῖστον χρόνον. Πρβλ. 2,1273β20-23. 2, 1272β17-18. 3,1280 β39. Στα Ηθικά Νικοµάχεια 9, 1167 α26κεξ: 
τὰς πόλεις ὁµονοεῖν φασίν, ὅταν περὶ τῶν συµφερόντων ὁµογνωµονῶσι καὶ ταυτὰ προαιρῶνται καὶ 
πράττωσι τά κοινῆ δόξαντα. Στα βιβλία 8 και 9 αναπτύσσει την έννοια της φιλίας και της οµονοίας µε το 
χαρακτηριστικο χωρίο 8,1155 α21κεξ: ἔοικε δὲ καὶ τὰς πόλεις συνέχειν ἡ φιλία...   
293 5, 1309β 18: παρὰ πάντα δὲ ταῦτα δεῖ µὴ λανθάνειν, ὅ νῦν λανθάνει τὰς παρεκβεβηκυίας 
πολιτείας, τὸ µέσον. 
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αντιστοίχως δῆµος ἔσχατος ἢ ὀλιγαρχία ἄκρατος καὶ τυραννὶς294. Εκεί όµως που 

υπερισχύει η µέση τάξη εκεί η πολιτεία είναι σταθερή και µόνιµος295. 

Υπάρχει βεβαίως µια γενική αναφορά για τη σταθερότητα των δηµοκρατιών εν 

συγκρίσει µε τις ολιγαρχίες, διότι οι πρώτες έχουν πολυπληθέστερη µέση τάξη η οποία µετέχει 

των τιµῶν περισσότερο από ό,τι στις δεύτερες296. Συµπληρώνει όµως ο Αριστοτέλης, ότι 

όταν κυριαρχούν οι άποροι επέρχεται κακοπραγία καὶ ἀπόλλυνται ταχέως.297 Προφανώς 

αναφέρεται στην νεανικωτάτη δηµοκρατία των Αθηνών πράγµα που επαναλαµβάνει και πιο 

πριν (καὶ γὰρ ἐκ δηµοκρατίας τῆς νεανικωτάτης καὶ ἐξ ὀλιγαρχίας γίγνεται 

τυραννίς, ἐκ δὲ τῶν µέσων καὶ τῶν σύνεγγυς πολὺ ἧττον). ∆ηλαδή ακόµη µια φορά ο 

Αριστοτέλης παραµένει δέσµιος των προκαταλήψεών του κατά της δηµοκρατίας, και βεβαίως 

την αδικεί, διότι  η αθηναϊκή δηµοκρατία υπήρξε από τα πιο σταθερά πολιτεύµατα της 

αρχαιότητας επι δύο περίπου αιώνες, εξαιρέσει των δύο βραχυχρονίων ολιγαρχικών εκτροπών 

οι οποίες συνέβησαν σε άκρως δύσκολες στιγµές αλλά ανατράπηκαν από τον δήµο (λ.χ. η 

τελευταία του 404 οφείλεται στη στρατιωτική ήττα της Αθήνας, και κυρίως στα 

επακολουθήσαντα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα µε κυριότερο την σιτοδεία). Ενώ 

αντιθέτως η σολώνεια πολιτεία (ἡ ἀρχαιοτάτη δηµοκρατία),  την οποία προτιµά ο 

Αριστοτέλης δεν διετηρήθη επί πολύ, διότι µετά τρεις δεκαετίες κατελύθη από τον 

Πεισίστρατο και αργότερα από τους υιούς του. Ούτε επίσης άλλες πολιτείες, αριστοκρατίες ή 

ολιγαρχίες υπήρξαν πιο σταθερές, όπως λ.χ η πολιτεία του Θηραµένη, που είχε διάρκεια 

ολίγων µηνών, ή των Συρακοσίων, η οποία γνώρισε πολλές µεταβολές.  

   

 

 
                                                 
294 4, 1296 α1-3: ὡς ὅπου οἱ µὲν πολλὰ σφόδρα κέκτηνται οἱ δὲ µηδέν, ἢ δῆµος ἔσχατος γίγνεται ἢ 
ὀλιγαρχία ἄκρατος ἢ τυραννὶς δι’ ἀµφοτέρας τὰς ὑπερβολάς. Επίσης 4,1296 α23-27. 
295 4,1296 β38-40: Ὅπου δὲ τὸ τῶν µέσων ὑπερτείνει πλῆθος ἢ συναµφοτέρων τῶν ἄκρων ἢ καὶ 
θατέρου µόνον, ἐνταῦθ’ ἐνδέχεται πολιτείαν εἶναι µόνιµον. 4, 1296α 7-12: ὅτι δ’ ἡ µέση βελτίστη, 
φανερόν. µόνη γὰρ ἀστασίαστος. ὅπου γὰρ πολύ τό διὰ µέσου, ἤκιστα στάσεις καὶ διὰ στάσεις 
γίνονται τῶν πολιτῶν. Καὶ αἱ µεγάλαι πόλεις ἀστασιαστότεραι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολύ τό 
µέσον. 5, 1308β 30: τὸ µέσον αὔξειν-τοῦτο γὰρ διαλύει τὰς διὰ τὴν ἀνισότητα στάσεις. Πρβ. 5,1304 
α39-β4. 5,1309 β20.  
296Καὶ αἱ µεγάλαι πόλεις ἀστασιαστότεραι διὰ τὴν αὐτὴν αἰτίαν, ὅτι πολύ το µέσον. ἐν δὲ ταὶς 
µικραις ράδιον τὲ διαλαβεὶν εἰς δυὸ πάντας, ὥστε µηθὲν καταλιπεὶν µέσον, καὶ πάντες σχεδὸν 
ἄποροι ἢ εὔποροι εἰσίν. Καὶ αἱ δηµοκρατίαι δὲ ἀσφαλέστεραί των ὀλιγαρχιῶν εἰσὶ καὶ 
πολυχρονιώτεραι διὰ τοὺς µέσους (πλειους τὲ γὰρ εἰσὶ καὶ µάλλον µετέχουσί των τιµῶν ἐν ταὶς 
δηµοκρατίαις ἢ ταὶς ὀλιγαρχίαις (4,1296α 9-16). Επίσης  5, 1302a 8-9. 5,1307α 17-18. 
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9. Η  ΟΛΙΓΑΡΧΙΚΗ «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» 

 AΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 

 

Η  «πολιτεία» είναι µια καθαρή επινόηση του Σταγειρίτη και δεν υπάρχει στην 

πραγµατικότητα298, όπως ο ίδιος ο Αριστοτέλης οµολογεί:  η «πολιτεία» απλώς υπάρχει ως 

όνοµα (ἐν µὲν οὖν ταῖς πλείσταις πόλεσι τὸ τῆς πολιτείας εἶδος καλεῖται)299, και 

σπανίως συναντάται στην πραγµατικότητα και δια τούτον τον λόγο ουδείς την αναφέρει300. 

Αντιθέτως οι αναφορές της λέξεως πολιτεία, οι οποίες συναντώνται στα κείµενα, άλλοτε 

σηµαίνουν το νόµιµο πολίτευµα ή την πόλιν, και άλλοτε φαίνεται να ταυτίζονται  µε την 

ιστορική δηµοκρατία301. Ο Αριστοτέλης αλλάζει τη σηµασία της λέξεως πολιτεία, και της 

δίνει το νόηµα ουσιαστικά της ολιγαρχίας, όπως επιχειρηµατολογώ κατωτέρω. 

Η ιδρυτική φράση της «πολιτείας» είναι: Ἐστὶ γὰρ ἡ πολιτεία ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν 

µίξις ὀλιγαρχίας καὶ δηµοκρατίας302. Πρέπει κατ’ αρχάς να παρατηρηθεί  ότι από την 

στιγµή που ο Αριστοτέλης έχει βγει από τα ιδεαλιστικά και κανονιστικά πλαίσια των βιβλίων 

                                                                                                                                                      
297 4, 1296α 16-17. 
298 Ο όρος πολιτεία έχει υποστεί πολλές χρήσεις και καταχρήσεις. Η αρχή γίνεται µε τον Πλάτωνα, ο οποίος τον 
χρησιµοποιεί για να δηλώσει το δική του ἀρίστη πολιτεία και συνεχίζεται µε τον Αριστοτέλη. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι κατά τους ρωµαϊκούς αυτοκρατορικούς χρόνους πολιτεία σήµαινε τη διοικητική κοινότητα  
(territoire municipale, βλ. F. Papazoglou [1959], 100 -105).  Για τις σηµασίες και την ιστορία του όρου  πολιτεία  
βλ. J. Bordes (1980), 250, η  οποία αποδίδει λανθασµένα τον όρο πολιτεία ως “republique”, επαναλαµβάνοντας 
το λάθος πολλών άλλων, οι οποίοι αποδίδουν κατά τον ίδιο τρόπο αυτόν τον όρο (republic, state etc),  
δηµιουργώντας έτσι συγχύσεις.   
299 4, 1294α 15. Αναφέρει ως παράδειγµα «πολιτείας» τις Συρακούσες, πόλη την οποία ο δήµος µετέβαλλε σε 
δηµοκρατία µετά τη νίκη του επί των Αθηναίων το 413 π.Χ. (5, 1304α 27). Κατά τον Αριστοτέλη στο διάστηµα 
που µεσολαβεί από την πτώση της τυραννίδος (466 π.Χ.) έως το 413 π. Χ. οι Συρακούσες ἐπολιτεύοντο 
καλώς.  Στο 5, 1306α 1 χαρακτηρίζει τις Συρακούσες ως ολιγαρχία.   
300 4, 1293α 40-42:  διά τό µὴ πολλάκις γίνεσθαι λανθάνει τοὺς πειρωµένους ἀριθµεῖν τὰ τῶν 
πολιτειῶν εἴδη καὶ χρῶνται  ταῖς τέτταρσι µόνον.   
301 Ισοκράτης Πανηγυρικός 125: Νῦν δὲ τοσοῦτον µεταβεβλήκασιν (οἱ Λακεδαιµόνιοι), ὥστε ταῖς µὲν 
πολιτείαις πολεµοῦσι, τὰς δὲ µοναρχίας συγκαθιστάσι. Ισοκράτης Περι ειρήνης, 99: ἀνήρουν δὲ τὰς ἐν 
Ἰταλίᾳ καὶ Σικελία πολιτείας καὶ τυράννους καθίστασαν.  Επίσης Ισοκράτης Επιστολή 4, 6: . Επιστολή 6, 
11. ∆ηµοσθένης Ολυνθιακός 1, 5: καὶ ὅλως ἄπιστον οἶµαι ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς.  Του ιδίου Κατά 
Φιλίππου Α, 48: τῶν Θηβαίων  κατάλυσιν καὶ τὰς πολιτείας διασπᾶν. ∆ηµοσθένης Κατά Φιλίππου Β, 21: 
οὐ γὰρ ἀσφαλεῖς ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς. ∆ηµοσθένης Ὑπὲρ  τῆς τῶν Ροδίων ἐλευθερίας,20: 
τοὺς…τὰς πολιτείας καταλύοντας καὶ µεθιστάντας εἰς ὀλιγαρχίαν. Σε όλα αυτά τα χωρία η πολιτεία 
αντιδιαστέλλεται προς τη µοναρχία, την τυραννίδα και την ολιγαρχία.   
302 4, 1293β 33-34. Η ανάπτυξη της έννοιας της «πολιτείας» γίνεται στο βιβλίο 4, κεφάλαια 8-9, 10-11. 
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1, 3, 7, 8 και έχει υιοθετήσει τη ρεαλιστική προσέγγιση της πολιτικής πραγµατικότητας, δεν 

αισθάνεται την ανάγκη να δικαιολογήσει την επιλογή του για την µίξη των δύο 

ἡµαρτηµένων πολιτειών. Η µίξη αυτή θα ήταν ανεπίτρεπτη για τον πλατωνίζοντα 

Σταγειρίτη, ενώ για τον πραγµατιστή και συµβουλάτορα πασών των πολιτειών είναι 

αποδεκτή303. Οπότε τίθεται το εύλογο ερώτηµα:  γιατί µία ὀρθὴ πολιτεία προκύπτει από την 

µίξιν δύο ἡµαρτηµένων; Η δεύτερη παρατήρηση είναι ότι η µίξη δηµοκρατίας και 

ολιγαρχίας χρησιµοποιείται και για την τυραννίδα, αλλά εδώ φαίνεται ότι αφορά τα κακά και 

των δύο πολιτειών304.  

       Η αριστοτελική µίξις και σύνθεσις  γίνεται µε τρεις τρόπους: Ο πρώτος είναι να 

συνδυασθούν στοιχεία από τη δηµοκρατία και την ολιγαρχία, όπως π.χ. στον τοµέα των 

δικαστηρίων. Στη µεν ολιγαρχία επιβάλλουν πρόστιµο στους εύπορους όταν δεν δικάζουν και 

δεν δίνουν µισθό στους άπορους, στη δε δηµοκρατία δεν επιβάλλουν πρόστιµο στους 

εύπορους όταν δεν δικάζουν και δίνουν µισθό στους απόρους. Ο συνδυασµός των δύο θα 

περιλαµβάνει πρόστιµο στους εύπορους που δεν δικάζουν και µισθό στους άπορους που 

παρίστανται305. Εδώ υπάρχει ένα πρόβληµα διότι στις ολιγαρχίες δεν δικάζουν οι άποροι αλλά 

οι εύποροι, εκτός και αν ο Αριστοτέλης έχει υπ’ όψιν του το τιµοκρατικό πολίτευµα του 

Σόλωνος στο οποίο δικάζουν και οι άποροι. Όµως αυτό δεν είναι αντιπροσωπευτικό 

ολιγαρχικό πολίτευµα για τον Αριστοτέλη που  το τοποθετεί στην δηµοκρατία ή στην 

«πολιτεία». Σε αυτό όµως το τιµοκρατικό πολίτευµα δεν επιβάλλεται πρόστιµο στους 

εύπορους που δεν δικάζουν αλλά ούτε µισθός στους απόρους που δικάζουν. 

                                                 
303Πρέπει να σηµειωθεί ότι και ο Πλάτων στο τελευταίο του έργο προτείνει µία πολιτεία ως µίξιν µοναρχίας και 
δηµοκρατίας (Νόµοι  3, 701 ε), όπως επίσης όταν αναφέρεται στην δικαιολόγηση του τρόπου ορισµού των µελών 
της Βουλής συνδυάζει αἵρεσιν και κλήρωσιν (Νόµοι 6, 756ε 8-9). Πρβλ. 6, 759β-γ. Οι όροι που απαντώνται 
είναι ἄκρατος και ἄµεικτος  για τον χαρακτηρισµό πολιτειών που δεν εφαρµόζουν τη µίξη (3,693 β): οὐ δεῖ 
µεγάλας ἀρχὰς καὶ ἀµείκτους νοµοθετεῖν. (4,723 α): ἄκρατος νόµος. (6,773 α): τὸ ὁµαλὸν καὶ 
σύµµετρον ἀκράτου µυρίῳ διαφέρει πρὸς ἀρετὴν. Η ιδέα αυτή ίσως βασίζεται στην φιλοσοφική έννοια της 
µίξεως του Φίληβου, και ο Αριστοτέλης θα  εµπνεύσθηκε µάλλον από αυτήν, τροποποιώντας τη βέβαια και 
προσαρµόζοντάς τη στις δικές του απαιτήσεις. Περιέργως, στην κριτική του κατά της πλατωνικής πολιτείας των 
Νόµων ο Αριστοτέλης,, κάνει λόγο για µίξη δηµοκρατίας και τυραννίδος (ἐν δὲ τοῖς νόµοις εἴρηται τούτοις 
ὡς δέον συγκεῖσθαι τὴν ἀρίστην πολιτείαν ἐκ δηµοκρατίας καὶ τυραννίδος. 2, 1266α 1-3). Αυτό αδικεί 
τον Πλάτωνα, ο οποίος, αφ’ ενός µεν οµιλεί περί µοναρχίας και όχι περί τυραννίδος που του αποδίδει ο 
Αριστοτέλης, αφ’ ετέρου δε σε άλλο σηµείο λέει ότι αυτή η πολιτεία δεν θα περιέχει τυραννικά στοιχεία (4, 712γ 
κεξ.). Σηµειωτέον ότι η µοναρχία και η δηµοκρατία είναι, κατά τον Πλάτωνα, τα δύο πολιτεύµατα-µήτρες των 
άλλων πολιτευµάτων (3, 693δ).  Ο Ισοκράτης επίσης εκδηλώνει µία προτίµηση για τον συγκερασµό δηµοκρατίας 
και αναλογικού δικαίου (Περί αντιδόσεως 309. Παναθηναϊκός 145κεξ.) 
304 5,1310 β 3: ἡ δὲ  τυραννὶς ἐξ ὀλιγαρχίας τῆς ὑστάτης σύγκειται καὶ δηµοκρατίας. διὸ καὶ 
βλαβερωτάτη τοῖς ἀρχοµένοις ἐστίν, ἅτε ἐκ δυοῖν συγκειµένη κακῶν καὶ τὰς παρεκβάσεις καὶ τὰς 
ἁµαρτίας ἔχουσα τὰς παρ’ ἀµφοτέρων τῶν πολιτειῶν.  Πρβλ. 5,1311 α8κε.  
305 4, 1294α 37-41. 
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Ο δεύτερος τρόπος συνδυασµού είναι να λαµβάνεται το µέσον από τα δύο 

πολιτεύµατα, όπως π.χ. για τη συµµετοχή στην εκκλησία. Η µεν δηµοκρατία δεν επιβάλλει 

κανένα τίµηµα ή ελάχιστο για τη συµµετοχή στην εκκλησία, η δε ολιγαρχία επιβάλλει µεγάλο 

τίµηµα, συνεπώς πρέπει να επιβληθεί το µέσον µεταξύ των δύο, δηλαδή ούτε πολύ µεγάλο 

ούτε και πολύ µικρό306. Ο τρίτος τρόπος θυµίζει τον πρώτο αλλά αναφέρεται στον τρόπο 

αναδείξεως των αρχών. Στη µεν δηµοκρατία οι αρχές είναι κληρωτές και µὴ ἀπὸ τιµήµατος 

στην δε ολιγαρχία οι αρχές είναι αἱρεταὶ καὶ ἀπὸ τιµήµατος. Η «πολιτεία» θα πρέπει να 

έχει αιρετές αρχές και χωρίς την κατοχή κάποιας περιουσίας και εισοδήµατος (µὴ ἀπὸ 

τιµήµατος)307. ∆ηλαδή οι αρχές της «πολιτείας» είναι αιρετές και όχι κληρωτές.   

Είναι ενδεικτικό των ολιγαρχικών προθέσεων του Αριστοτέλη τα ανωτέρω 

παραδείγµατα που αναφέρει και στα οποία εξασφαλίζεται: 1. Η ύπαρξη τιµήµατος  για τη 

συµµετοχή στην εκκλησία, δηλαδή ο αποκλεισµός των κατώτερων στρωµάτων, 2. Η 

κατάργηση της κληρώσεως για την ανάδειξη των  αρχόντων  και η ανάδειξή τους µόνο 

κατόπιν αρχαιρεσιών. Καταργούνται δηλαδή δύο βασικές αρχές της δηµοκρατίας.  

 Η απαίτηση του τιµήµατος για την απόκτηση της ιδιότητα του πολίτη είναι ἐκ τῶν ὧν 

οὐκ ἄνευ  για την αριστοτελική «πολιτεία», συναντάται δε και στην ἀρχαιοτάτη 

δηµοκρατία, που προτιµά o Αριστοτέλης, στην οποία το γεωργικὸν πλῆθος  κατέχει 

µετρίαν οὐσίαν308. Στο βιβλίο 5 όπου εξετάζει τα αίτια φθοράς και σωτηρίας της 

«πολιτείας» προτείνει λεπτοµερές σύστηµα µέτρων για την αναπροσαρµογή του τιµήµατος, 

συναρτήσει της οικονοµικής καταστάσεως του πληθυσµού, έτσι ώστε να µη µεταβάλλονται οι 

«πολιτείες»309. Το τίµηµα αυτό πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει στους µέσους να 

συµµετέχουν στην «πολιτεία», δηλαδή όχι ιδιαιτέρως υψηλό ώστε να µπορούν να 

συµµετέχουν περισσότεροι και όχι µόνο οι ολίγοι όπως στην ολιγαρχία310. 

Η καλή µίξις πρέπει να είναι τέτοια ώστε να µπορεί να νοµισθεί ότι το αποτέλεσµα της 

µίξεως είναι ταυτοχρόνως και δηµοκρατία και ολιγαρχία311. Ως παράδειγµα καλής µίξεως 

αναφέρει τη Λακεδαιµονίων πολιτεία, η οποία αποτελείται από δηµοκρατικά και ολιγαρχικά 

                                                 
306 4, 1294β 1-5. 
307 4, 1294β 6-13. 
308 4, 1292β 25-26. 
309 5, 1308α 38-β 10. 
310 5, 1306β 9-11: πολλάκις γὰρ τὸ ταχθὲν πρῶτον τίµηµα πρὸς τοὺς παρόντας καιρούς, ὥστε 
µετέχειν ἐν µὲν τῆ ὀλιγαρχίᾳ ὀλίγους ἐν δὲ τῆ πολιτείᾳ τοὺς µέσους. 
311 4,1294 β33: δεῖ δ’ ἐν τῇ πολιτείᾳ τὴ µεµειγµένῃ καλῶς ἀµφότερα δοκεῖν εἶναι καὶ µηδέτερον.  
Πρβλ. 4, 1294β 14 κεξ. 
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στοιχεία ( δήµου καὶ ἀρετῆς)312, κατά τέτοιον τρόπο που είναι δύσκολο να τη χαρακτηρίσει 

κανείς. Γι αυτό άλλωστε µερικοί τη θεωρούν δηµοκρατία και µερικοί ολιγαρχία.313 

∆ηµοκρατικά είναι τα κοινά συσσίτια και η κοινή εκπαίδευση πλουσίων και πενήτων, η κοινή 

ενδυµασία, η αἵρεσις των γερόντων από τους πολίτες και η δυνατότητα εκλογής όλων των 

πολιτών στην ἐφορεία. Ολιγαρχικά στοιχεία είναι το ότι όλες οι αρχές είναι αιρετές και καµία 

κληρωτή, το ότι ολίγοι έχουν το δικαίωµα αποφάσεως περί θανάτου και εξορίας314. ∆ηλαδή 

είναι ουσιαστικώς ολιγαρχία πράγµα το οποίο και ο ίδιος πολλές φορές εν τη ρύµη του λόγου 

του παραδέχεται315.  

Μερικές φορές ο Αριστοτέλης προσεγγίζει ή µάλλον ταυτίζει την «πολιτεία» µε την 

αριστοκρατία: καὶ γὰρ ἅς καλοῦσιν ἀριστοκρατίας τὰ µὲν ἐξωτέρω πίπτουσι ταῖς 

πλείσταις τῶν πόλεων, τὰ δὲ γειτνιῶσι τῆ καλουµένῃ πολιτεία, διὸ περὶ ἀµφοῖν ὡς 

µιᾶς λεκτέον316. Eπίσης θεωρεί την πολιτεία των Νόµων ως «πολιτεία»317. Το πιο 

χαρακτηριστικό χωρίο είναι το 5, 1304 α27 όπου αναφέρει ότι οι Συρακούσιοι ένεκα της νίκης 

τους προς τους Αθηναίους µετέτρεψαν την «πολιτεία» τους σε δηµοκρατία.. Είναι εµφανές 

ότι, ενώ διαχωρίζει την δηµοκρατία σαφώς και ευκρινώς από την ολιγαρχία και την 

αριστοκρατία, δεν συµβαίνει το ίδιο µε την «πολιτεία», την οποία συγχέει ενίοτε µε την 

ολιγαρχία ή τη δηµοκρατία και ενίοτε µε την αριστοκρατία. Η σύγχυση των πολιτειών ή η 

αναποφασιστικότητα του Αριστοτέλη δεικνύει ότι τα κριτήρια κατατάξεως των πολιτειών 

είναι θεωρητικώς καθορισµένα και δεν ταιριάζουν στην πραγµατικότητα.   

                                                 
312 4, 1293β 16-18. 
313 4, 1294β 20, 31. 
314 4, 1294β 19-24. 
315 Βλ. µεταξύ άλλων 4, 1296α 30-36.  Αλλού την αποκαλεί αριστοκρατία (5, 1306β 29) και µοναρχία (5, 1313α 
25 κεξ.).  Πρβλ. 2, 1265β 33, όπου αναφέρει ότι µερικοί υποστηρίζουν πως η ἀρίστη πολιτεία  πρέπει να είναι 
µίξις των πολιτειών και δια τούτο επιδοκιµάζουν τη Λακεδαιµονίων πολιτεία ως µίξιν ολιγαρχίας (γερουσία), 
µοναρχίας (βασιλεῖς) και δηµοκρατίας (ἔφοροι).     
3164, 1295α 31-34. Πρβλ και  4, 1294β 10-11. 4, 1294β 40-41. 4, 1298β 6 κεξ. Επίσης 4, 1294α 27-28: εἴρηται 
...τί διαφέρουσιν ἀλλήλων αἱ τ’ ἀριστοκρατίαι καὶ αἱ πολιτεῖαι τῆς ἀριστοκρατίας, καὶ ὅτι οὐ πόρρω 
αὗται  ἀλλήλων, φανερόν. 6, 1320β 21-22: τὴν µὲν εὔκρατον µάλιστα τῶν ὀλιγαρχιῶν—αὕτη δ’ ἐστὶν 
ἡ σύνεγγυς τῆ καλουµένῃ πολιτείᾳ, ἧ δεῖ τά τιµήµατα διαιρεῖν, τὰ µὲν ἐλάττω τά δὲ µείζω 
ποιοῦντας, ἐλάττω µὲν ἀφ’ ὧν τῶν ἀναγκαίων µεθέξουσιν ἀρχῶν, µείζω δ’ ἀφ’ ὧν τῶν κυριωτέρων. 
τῷ τε κτωµένῳ τὸ τίµηµα µετέχειν ἐξεῖναι τῆς πολιτείας. Επίσης όταν αναφέρεται στο βουλευόµενον 
µέρος της ολιγαρχίας, τονίζει ότι όταν µερικοί αιρετοί άρχοντες από τιµηµάτων µετριωτέρων αποφασίζουν για 
όλα τα ζητήµατα,  σεβόµενοι τον νόµο, τότε αυτή η ολιγαρχία είναι πλησίον της «πολιτείας» (4, 1298α 34-β 2: 
ὀλιγαρχία µὲν πολιτικὴ δ’ ἐστὶν ἡ τοιαύτη διὰ τὸ µετριάζειν).      
317 2, 1265β 27-31: ἡ δὲ σύνταξις ὅλη βούλεται µὲν εἶναι µήτε δηµοκρατία µήτε ὀλιγαρχία, µέση δὲ 
τούτων, ἣν καλούσι πολιτείαν. ἐκ γὰρ τῶν ὁπλιτευόντων ἐστὶν.     
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Η «πολιτεία» είναι παρόµοια µε την πολιτεία  που αναφέρει ο Αριστοτέλης ως 

«δηµοκρατία των γεωργών»318, από τα τέσσερα είδη δηµοκρατίας που εξετάζει στο βιβλίο 6. 

Κατά τον Αριστοτέλη αυτή η ἀρχαιοτάτη δηµοκρατία  είναι η βελτίστη καὶ ἀρίστη  από 

όλες τις υπόλοιπες δηµοκρατίες, διότι οι αρχές είναι αἱρεταὶ καὶ ἀπὸ τιµηµάτων  (δηλαδή 

από τους βελτίστους, ἐπιεικεῖς, γνωρίµους)  ενώ ο δήµος εκλέγει και ελέγχει τους 

άρχοντες και συµµετέχει στα δικαστήρια319. Η προσέγγιση της «πολιτείας» µε την αρχαιοτάτη 

δηµοκρατία γίνεται και εκεί που ο Αριστοτέλης εξηγεί την ιστορική και κοινωνική εξέλιξη 

των πολιτειών. Γράφει ότι ενώ αρχικώς ένεκα της ολιγανθρωπίας οι παλαιότερες πόλεις δεν 

είχαν σηµαντική µεσαία τάξη και δια τούτο είχαν ολιγαρχίες και βασιλείες, καθώς όµως 

µεγάλωναν οι πόλεις και συνεχώς αυξάνονταν το πλήθος που µπορούσε να προµηθεύσει όπλα 

αυξάνονταν και οι πολίτες, µε συνέπεια να συµµετέχουν πιο πολλοί στην πολιτεία. Και 

καταλήγει ότι οι πολιτείες που καλούνται στην εποχή του  «πολιτείες», οι προγενέστεροι τις 

ονόµαζαν δηµοκρατίες: διόπερ ἅς νῦν καλοῦµεν πολιτείας, οἱ πρότερον ἐκάλουν 

δηµοκρατίας320.  Οι προγενέστεροι δεν είναι βεβαίως εκείνοι της εποχής του Περικλή ή του 

Εφιάλτη, αλλά πριν απο αυτούς, ίσως της εποχής του Σόλωνος.  

 

Η περιοριστική άποψη του φιλοσόφου για τους πολίτες συµβαδίζει µε την άποψή του 

ότι πολίτες της «πολιτείας» πρέπει να είναι αυτοί που µπορούν να εξασφαλίζουν οπλισµό (οι 

κεκτηµένοι τα όπλα), δηλαδή τα κοινωνικώς και οικονοµικώς ανώτερα στρώµατα321, και 

θυµίζει την πολιτεία των πεντακισχιλίων της ολιγαρχικής εκτροπής του 411 π.Χ., την πολιτεία 

των όπλα παρεχοµένων, όπως λέει ο Θουκυδίδης322.  

Προβλήµατα δηµιουργούνται από ένα άλλο χωρίο, όπου ο Αριστοτέλης αναφέρεται 

στη µίξιν ευπόρων και απόρων, πλούτου και ελευθερίας, την οποία καλεί «πολιτεία», και στη 

                                                 
318 6, 1318b 6-1319α 18. Πρβλ. 4,1289 β5. 4, 1293 β33-35. 4, 1294 β15 κε. 5, 1308 β 29 κε. 
319 6, 1318β 6-1319α 18: Αἱρεῖσθαι µὲν τὰς ἀρχὰς καὶ εὐθύνειν καὶ δικάζειν πάντας, ἄρχειν δὲ τὰς 
µεγίστας αἱρετοὺς καὶ ἀπὸ τιµηµάτων, τὰς µείζους ἀπὸ µειζόνων, ἢ καὶ ἀπὸ τιµηµάτων µὲν 
µηδεµίαν, ἀλλὰ τοὺς δυναµένους. 
320 4, 1297β 24-25. Ακόµη µιά φορά η ορολογία του φιλοσόφου ελέγχεται εδώ ως αυθαίρετη και ανακριβής, 
αφού η λέξη δηµοκρατία δεν µαρτυρείται πριν από τα µέσα του 5ου αιώνα.  
321 4, 1297β 1-2: δεῖ δὲ τὴν πολιτείαν εἶναι µὲν ἐκ τῶν τὰ ὅπλα ἐχόντων µόνον.  Πρβλ. 3, 1279β 2-4: 
διόπερ κατὰ ταύτην τὴν πολιτείαν κυριώτατον τὸ προπολεµοῦν καὶ µετέχουσιν αὐτῆς οἱ κεκτηµένοι 
ὅπλα. 3, 1288α 7-15, όπου  η «πολιτεία» προϋποθέτει έναν ανάλογο πολεµικό πληθυσµό. 
322 8, 97. Πρβλ. Αθηναίων Πολιτεία 29, 33.  Ως πρώτη υποτύπωση της µεικτής πολιτείας θεωρεί η Romilly 
([1992], 227) την πολιτεία των πεντακισχιλίων, την οποία και η ίδια επαινεί, όπως άλλωστε ο Θουκυδίδης και ο 
Αριστοτέλης, διότι κατά την γνώµη της συνδύασε τη δηµοκρατία µε την αριστοκρατία και συνέδεσε στη 
διακυβέρνηση της πόλεως τα «δύο στρατόπεδα που ως τότε έτειναν να αποκλείσουν το ένα το άλλο». Θα πρέπει 
να σηµειωθεί ότι στην Αθήνα η ανώτερη τάξη που δεν ήταν αναγκασµένη να εργάζεται, αριθµούσε 5000 έως 
8000 (βλ. Davies [1981], 6-14, 28-35. Rhodes [1982], 8). 
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µίξιν πλούτου, ελευθερίας και αρετής την οποία καλεί αριστοκρατία323. Παράδειγµα 

αριστοκρατίας (δεύτερο είδος) δίνει την Καρχηδόνα, η οποία συνδυάζει πλοῦτον καὶ 

ἀρετὴν καὶ δῆµον αλλά και την Λακεδαίµονα (τρίτο είδος αριστοκρατίας), παρά το ότι 

συνδυάζει µόνο ἀρετὴν καὶ δῆµον (ἀρετὴν καὶ δηµοκρατίαν)324. Όµως λίγο πιο πριν 

δέχεται ότι η αριστοκρατία µπορεί να προέλθει και από τη µίξιν πλούτου και αρετής, και την 

διαφοροποιεί κατά τούτο και από την ολιγαρχία και την «πολιτεία»325. ∆ηλαδή τα υπάρχοντα 

πολιτεύµατα, εκτός της τυραννίδας, της βασιλείας και της δηµοκρατίας, χαρακτηρίζονται από 

τον Αριστοτέλη είτε ως ολιγαρχίες, είτε ως αριστοκρατίες, είτε ως «πολιτείες», και είναι όλα 

µίξις συνδυασµού των τριών στοιχείων πλούτου, αρετής και δήµου. Είναι πέραν πάσης 

αµφιβολίας ότι η εξέταση από τον Αριστοτέλη των διαφόρων ειδών της αριστοκρατίας, καθώς 

επίσης και των ειδών της δηµοκρατίας και της ολιγαρχίας, είναι περίπλοκη έως ασαφής. Εν 

τούτοις οι διαφορές «πολιτείας» και δηµοκρατίας είναι σαφείς, όπως το εξετάζουµε στη 

συνέχεια. 

 Κατ’ αρχάς η «πολιτεία» πρέπει να σώζεται από αυτήν την ίδια και όχι από έξωθεν 

παράγοντες326 όπως λ.χ. η Κλεισθένεια δηµοκρατία η οποία ενσωµάτωσε στρώµατα τα οποία 

πριν δεν ανήκαν στο πολιτικό σώµα (ἔξωθεν)327. Κατά δεύτερον, στην «πολιτεία»  

αποκλείεται η βασική για τη δηµοκρατία αρχή της πλειοψηφίας, ή τουλάχιστον  

αµφισβητείται: «ποια πρέπει να είναι η ισότητα που δέχονται και οι δύο, πρέπει να το 

ερευνήσουµε βασιζόµενοι στον ορισµό που δίνουν οι ίδιοι σχετικά µε την ισότητα των 

πολιτών . Λένε δηλαδή και οι δύο πως ό,τι αποφασίζει η πλειοψηφία, αυτό πρέπει να ισχύει. 

Ας δεχθούµε αυτή τη γνώµη, αλλά όχι σε όλα της τα σηµεία»328. Και µε έναν περίτεχνο τρόπο 

αναλύει τον τρόπο υπολογισµού της «πλειοψηφίας» που θα πρέπει να ισχύει, έτσι ώστε να 

λαµβάνεται υπ’ όψιν το τίµηµα εκάστης οµάδας (που αποτελείται από πλούσιους και άπορους) 

ενώ «πλειοψηφούσα» θα είναι εκείνη της οποίας το συνολικό τίµηµα είναι µεγαλύτερο από το 

συνολικό τίµηµα της άλλης329. ∆ηλαδή εδώ η διαίρεση της κοινωνίας γίνεται µε κοινωνική 

οικονοµική µέθοδο και όχι µε µαθηµατική, µε ποιοτικά κριτήρια και όχι απλώς ποσοτικά, µε 

                                                 
323 4, 1294α 16-25. Υπάρχει και ένα τέταρτο στοιχείο που διεκδικεί συµµετοχή στην εξουσία, η ευγένεια, αλλά 
αυτό δεν αναφέρεται , διότι, όπως ο ίδιος ο Αριστοτέλης εξηγεί, ουσιαστικώς η ευγένεια σηµαίνει πλούτο και 
αρετή τα οποία κατέχει κάποιος για πολύ διάστηµα. 
324 4, 1293β 14-18. Κάνει δε νύξη και για ένα τέταρτο είδος αριστοκρατίας, που χαρακτηρίζει τις µορφές της 
«πολιτείας» οι οποίες ρέπουν µάλλον προς την ολιγαρχία. 
325 4, 1293β 10-11: ὅπου γε µὴ µόνον πλουτίνδην ἀλλὰ καὶ ἀριστίνδην αἱροῦνται τὰς ἀρχὰς αὕτη ἡ 
πολιτεία διαφέρει τε ἀµφοῖν καὶ ἀριστοκρατικὴ καλεῖται.  
326 4, 1294 β34-40. 
327 Ηρόδοτος 5,69.  Αθηναίων Πολιτεία 21,4. Πολιτικά  3, 1275 β35-37. 6, 1319 β6-11 και 19-23. 
328 6,1318 α28-33. Βλ . Loraux (1990), 96 κε. Μπαγιόνας (2003), 17. 
329 6,1318 α34-38.  



 363

«γεωµετρικά» – θα τολµούσαµε την έκφραση – και όχι «αριθµητικά» όπως στη δηµοκρατία. 

Ο τρόπος αυτός θυµίζει τον ρωµαϊκό τρόπο ψηφοφορίας στα comitia centuriata, o οποίος 

είναι ταυτοχρόνως ποσοτικός και ποιοτικός και βασισµένος σε ένα ιεραρχικό σύστηµα330. 

Ένα άλλο σηµείο στο οποίο διαφέρει ουσιωδώς η «πολιτεία» από τη δηµοκρατία είναι 

στις αρµοδιότητες του βουλευοµένου, δηλαδή του µέρους της εξουσίας το οποίο αποφασίζει 

κυριαρχικώς για τα µέγιστα και ουσιαστικά ζητήµατα της πόλεως331. Στην «πολιτεία», ο 

Αριστοτέλης αποδίδει µερικές από τις αρµοδιότητες του βουλευοµένου σε άρχοντες  αἱρετοὺς  

και  µερικές σε άρχοντες κληρωτούς--οι κληρωτοί ορίζονται είτε εκ προκρίτων είτε από όλο 

το σώµα των πολιτών332. Συνεπώς το µέγιστο µέρος των αρµοδιοτήτων του βουλευοµένου 

µέρους αποδίδεται σε άρχοντες, πράγµα το οποίο διαφοροποιεί, ουσιωδώς, και σε αυτό το 

σηµείο, την «πολιτεία» από τη δηµοκρατία. Η άποψη αυτή ενισχύεται και απο ένα άλλο 

χωρίο, στο οποίο αναφέρεται στους τρόπους ορισµού του βουλευοµένου µέρους στις 

ολιγαρχίες. αναθέτει µε τον πρώτο από τους τρόπους αυτούς τις αρµοδιότητες του 

βουλευοµένου  σε άρχοντες αιρετούς από µετρίων τιµηµάτων, οι οποίοι ακολουθούν τον νόµο. 

Κατά τα λεγόµενα του ίδιου του Αριστοτέλη η ολιγαρχία αυτή πλησιάζει την «πολιτεία»333.  

Υπάρχει επίσης και µια άλλη διαφορά µεταξύ δηµοκρατίας και «πολιτείας», αφορώσα 

τις αρχές, δηλαδή τον τρόπο αναδείξεως των αρχών και τις αρµοδιότητές τους. Πράγµατι, όσον 

αφορά τον τρόπο αναδείξεως, ενώ στη δηµοκρατία η ανάδειξη όλων των αρχών (πάντας) 

γίνεται από όλους τους πολίτες (εκ πάντων), στην «πολιτεία»  είτε αναδεικνύονται µερικοί 

από όλους, είτε όλοι από µερικούς334. Όσον αφορά τις αρµοδιότητες των αρχόντων, ενώ στη 

δηµοκρατία αυτές είναι κυρίως εκτελεστικές—µε την κυριολεκτική σηµασία του όρου—στην 

«πολιτεία» αυτές είναι oυσιαστικές και εκτείνονται σε ευρύ φάσµα, όπως ανεφέρθη 

προηγουµένως στην εξέταση του βουλευοµένου µέρους.  Τοιουτοτρόπως στην «πολιτεία» η 

λήψη των ουσιαστικών αποφάσεων ανήκει σε ολίγους αιρετούς από τις ανώτερες τάξεις 

                                                 
330 Βλ. Loraux (1990), 100-101 και Γιούνη (1993), 15. 
331 4, 1298α 4-7: κύριον δ’ ἐστὶ τὸ βουλευόµενον περὶ πολέµου καὶ εἰρήνης καὶ συµµαχίας καὶ 
διαλύσεως, καὶ περὶ νόµων, καὶ περὶ θανάτου καὶ φυγῆς καὶ δηµεύσεως, καὶ περὶ ἀρχῶν αἱρέσεως 
καὶ τῶν εὐθυνῶν.   
332 4, 1298β 8-11: ἐάν δ’ ἐνίων µὲν αἱρετοί, ἐνίων δὲ κληρωτοί, καὶ κληρωτοὶ ἢ ἁπλῶς ἢ ἐκ προκρίτων, 
ἢ κοινῆ αἱρετοί  καί  κληρωτοί, τὰ µὲν πολιτείας ἀριστοκρατικῆς ἔστι τούτων, τὰ δὲ πολιτείας 
αὐτῆς.   
333 4, 1298α 35-40: ὅταν µὲν γὰρ ἀπὸ τιµηµάτων µετριωτέρων αἱρετοὶ τε ὧσι καὶ πλείους διὰ τὴν 
µετριότητα τοῦ τιµήµατος, καὶ περὶ ὧν ὁ νόµος ἀπαγορεύει µὴ κινῶσιν ἀλλ’ ἀκολουθῶσι, καὶ ἐξῆ 
κτωµένῳ τό τίµηµα µετέχειν, ὀλιγαρχία µὲν πολιτικὴ δ’ ἐστιν ἡ τοιαύτη διὰ τὸ µετριάζειν. Ενώ η 
ολιγαρχία χαρακτηρίζεται από το ότι ολίγοι αποφασίζουν για όλα, το βουλευόµενον ασκείται απο ολίγους (4, 
1298 α34: τὸ δὲ τινὰς περὶ πάντων ὀλιγαρχικόν. Και 4, 1298 β1-2: Ὅταν δὲ µὴ πάντες τοῦ βουλεύεσθαι 
µετέχωσιν ἀλλ’ αἱρετοί, κατὰ νόµον δ’ ἄρχωσιν ὥσπερ καὶ πρότερον, ὀλιγαρχικόν.  
334 4, 1300α 34-37. 
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άρχοντες, πράγµα το οποίο δηµιουργεί ένα τεράστιο χάσµα, µία τεράστια διαφορά µεταξύ 

αυτής και της δηµοκρατίας, η οποία αναθέτει τη λήψη των ουσιαστικών αποφάσεων, την 

νοµοθεσία, την αἵρεσιν και τα εὔθυνα των αρχόντων, το βουλευόµενον σε όλους τους 

πολίτες άµεσα στην ἐκκλησία.    

∆ιαφορά υπάρχει επίσης και ως προς τη δικαστική εξουσία. Ενώ στη δηµοκρατία oι 

δικαστές ορίζονται από όλους δια κληρώσεως και δικάζουν όλες τις υποθέσεις, στην 

«πολιτεία» (και στην αριστοκρατία) ορίζονται αναλόγως των υποθέσεων, ενίοτε από όλους 

τους πολίτες (του περιορισµένου πολιτικού σώµατος, τὸ προπολεµοῦν) ενίοτε από µερικούς, 

εννοείται από τους κατ’ αρετήν335. ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης πραγµατοποιεί έναν καταµερισµό 

πολιτικής εξουσίας (ο οποίος είναι ξένος προς τη δηµοκρατική αντίληψη), και είναι 

προάγγελος του καταµερισµού όπως αυτός εφαρµόζεται στα σύγχρονα αντιπροσωπευτικά 

πολιτεύµατα: διευθύνοντες και διευθυνόµενοι, αποφασίζοντες και εκτελεστές. Οι επιεικείς ή 

οι βέλτιστοι πρέπει να κυβερνούν, ενώ τα κατώτερα στρώµατα να εκλέγουν, να ελέγχουν και 

να δικάζουν. Το ηγετικό σώµα της αριστοτελικής «πολιτείας» προέρχεται από τα ανώτερα 

στρώµατα, και έχει ουσιαστικές εξουσίες, εν αντιθέσει προς  τους άρχοντες στη δηµοκρατία οι 

οποίοι θεωρούνται απλώς εντολοδόχοι της εκκλησίας του δήµου. ∆ηλαδή ο Αριστοτέλης είναι 

υπέρ µιας ισχυρής εκτελεστικής-κυβερνητικής εξουσίας µε ουσιαστικές αρµοδιότητες, όπως 

υπήρξε η auctoritas dignitas στην ρωµαϊκή res publica,  και όπως είναι οι σηµερινές 

κυβερνήσεις.336  

Το ιδεώδες πολίτευµα γι’ αυτόν είναι λοιπόν µία διευρυµένη ολιγαρχία, δηλαδή ένα 

πολίτευµα στο οποίο ισχύει ο κατ’ αξίαν νόµος, ο οποίος απονέµει τις αρχές στους κατ’αρετήν 

(εύπορους) µέσω ψηφοφορίας337. Είναι  ολιγαρχία, όχι υπό την έννοια των ολίγων πλουσίων, 

αλλά υπό την έννοια των ολίγων κατ’ ἀρετὴν ἀνδρῶν. ∆ηλαδή υπό την κυριολεκτική έννοια 

είναι «αριστοκρατία», δεδοµένου ότι βασίζεται στην εκλογή των ἀρίστων, όχι ων 

παραδοσιακών ευγενών, αλλά αυτών που έχουν τις ικανότητες, τις αρετές  και τα προσόντα. 

θα µπαίναµε στον πειρασµό να την ονοµάζαµε «αρετοκρατία». Μία άλλη βασική διαφορά της 

                                                 
335 4, 1301α 10-15. 
336Αντιθέτως ο Mansfield Jr. (1989), 77 κεξ,  υποστηρίζει ότι στον Αριστοτέλη η εκτελεστική εξουσία δεν είναι 
ισχυρή.  
337 3, 1288α 12: πολιτικὸν δὲ πλῆθος ἐν ὧ πέφυκε ἐγγίγνεσθαι πλῆθος πολεµικὸν δυνάµενον 
ἄρχεσθαι καὶ ἄρχειν κατὰ νόµον τὸν κατ’ ἀξίαν διανέµοντα τοῖς εὐπόροις τὰς ἀρχάς.  Την ίδια άποψη 
έχει και ο A. H. M. Jones (1989),41, 46 (“his ideal was a widely based oligarchy”, “broadly based oligarchy”). Ο 
Mulgan (1977), 76, έχει την άποψη ότι δεν είναι βέβαιο άν στην εξουσία της «πολιτείας» συµµετέχει η 
πλειοψηφία ή µόνο µία µειοψηφία. Επικαλείται τη θέση του Αριστοτέλη ότι ο όρος της ορθής µίξεως 
δηµοκρατίας και ολιγαρχίας είναι η δυνατότητα να ονοµάζει κάποιος το πολίτευµα αυτό ταυτοχρόνως και 
δηµοκρατία και ολιγαρχία.  
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«πολιτείας» από τις υπαρκτές ολιγαρχίες είναι ότι σε αυτήν οι άποροι, τα κατώτερα στρώµατα 

συµµετέχουν µάλλον στην δικαστική εξουσία και ελέγχουν τους άρχοντες, πράγµατα τα οποία 

δεν υπάρχουν στις υπαρκτές ολιγαρχίες, στις οποίες τα κατώτερα στρώµατα εκλέγουν µόνο 

τους άρχοντες και ενδεχοµένως έχουν κάποια πρόσβαση σε ορισµένες αρχές, όπως λ. χ. στην 

ἐφορεία της Σπάρτης. Συνεπώς η αριστοτελική «πολιτεία» είναι ουσιαστικώς ολιγαρχία 

(προσεγγίζει και κατά τον ίδιο τον Αριστοτέλη, όπως είδαµε, ενίοτε την ολιγαρχία και ενίοτε 

την αριστοκρατία), και ως εκ τούτου έχει τεράστια διαφορά από την ιστορική δηµοκρατία338.                   

Ο Αubenque339 πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης  απέδιδε στην «πολιτεία» τα 

χαρακτηριστικά που οι Έλληνες απέδιδαν στη δηµοκρατία, απέφευγε όµως να την αποκαλέσει 

δηµοκρατία επειδή η λέξη ήταν ανυπόληπτη, ιδίως στον κύκλο της πλατωνικής Ακαδηµίας 

λόγω της καταδίκης του Σωκράτη. Αλλά τα δύο πολιτεύµατα όπως τα περιγράφει ο 

Αριστοτέλης είναι διαφορετικά όπως δείξαµε προηγουµένως, και σχετικά µε την άποψη του 

Aubenque τίθεται το ερώτηµα: εάν η «πολιτεία»   είναι η ελληνική δηµοκρατία τότε η 

δηµοκρατία που περιγράφει ο Αριστοτέλης και στην οποία ασκεί κριτική ποια είναι;  Την 

εποχή κατά την οποία ο Σταγειρίτης γράφει τα Πολιτικά ή εν πάση περιπτώσει συλλαµβάνει 

το πολιτικό σχέδιο της «πολιτείας», είναι ένας ώριµος φιλόσοφος µε δική του σχολή, 

ανεξάρτητος από την Ακαδηµία και βεβαίως ασκεί κριτική και διαχωρίζει τη θέση του σε 

βασικά δόγµατα της πλατωνικής φιλοσοφίας, όπως η θεωρία των Ιδεών, η έννοια του αγαθού, 

η θεωρία της ψυχής, η θεωρία για τον κόσµο και το σύµπαν κ.λπ. Ο Αριστοτέλης αναφέρεται 

στην υπάρχουσα δηµοκρατία της εποχής του, σε αυτήν ασκεί κριτικη διακρίνοντάς την σαφώς 

από την «πολιτεία» και επιµένει σε αυτόν το διαχωρισµό των δύο πολιτειών. Ως προς αυτο 

διαφωνούµε πλήρως µε άλλες απόψεις, όπως π.χ. του E. Barker340, του T. E. Sinclair 341, της J. 

                                                 
338Ο Τσάτσος (1980), 249 ονοµάζει την «πολιτεία» «ορθή δηµοκρατία» και τη δηµοκρατία «οχλοκρατία». Ο 
Κονδύλης  (1994), 28 ονοµάζει την «πολιτεία» «µετριοπαθή δηµοκρατία» και την δηµοκρατία «ακραία 
δηµοκρατία». Ο Pohlenz (1956), 123 θεωρεί την «πολιτεία» ως «democratie temperee donnant au corps des 
citoyens les droits inalienables d’un peuple libre, mais creant leur contrepoids par des institutions aristocratiques, 
comme l’election des fonctionnaires au lieu de leur triage au sort». Η Romilly αντιθέτως (1975), 174 δεν ταυτίζει 
την «πολιτεία» µε τη δηµοκρατία. 
339 (1993), 257 
340 (1959),  460,  ο οποίος χαρακτηρίζει την «πολιτεία» ως “limited democracy”. 
341 Sinclair (1969), 320 όπου χαρακτηρίζει την «πολιτεία» ως «πολιτικό ή αληθινό Σύνταγµα» ή  «δηµοκρατικό», 
διότι όπως γράφει «η θέληση της πλειοψηφίας προεξάρχει» (σ. 322). ∆εν εξηγεί βεβαίως ο Sinclair τι σηµαίνει 
το τελευταίο (στην ουσία δεν σηµαίνει τίποτε αφού και στην ολιγαρχία, τηρουµένων των αναλογιών, ισχύει 
κάποια αρχή της πλειοψηφίας),  χαρακτηρίζει δε την «πολιτεία» επίσης ως αριστοκρατία, επειδή η διανοµή των 
αρχών γίνεται κατ΄αρετήν . Επίσης, διατυπώνοντας την άποψη ότι η «πολιτεία» µπορεί να περιγραφεί είτε ως 
δηµοκρατία που πλησιάζει την ολιγαρχία είτε ως µία ολιγαρχία που είναι κοντά στην δηµοκρατία, δεν λαµβάνει 
υπ’ όψιν του την  τεράστια απόσταση µεταξύ των δύο πολιτευµάτων.        
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Bordes 342, του Κ.Καστοριάδη343, του F. Wolff344, του Ι. Τουλουµάκου345,  του Kullmann 346, 

του C. Meier 347, της Μ. Νussbaum κ.ά.   

Η τελευταία ([2000]), 109) γράφει ότι η «πολιτεία» “is still closer to democracy than 

to any other ancient form, in that it involves an idea of ‘free and equal citizens’ ‘ruling and 

being ruled by turns’. It is certainly neither oligarchy nor monarchy”. Σίγουρα η «πολιτεία» 

δεν είναι µοναρχία αλλα σίγουρα είναι ολιγαρχία, µε την έννοια που εξηγήσαµε. Η Νussbaum 

επικαλείται το χωρίο 3, 1275β 18-20, το οποίο αναφέρεται γενικώς στον ορισµό του πολίτη 

και δεν προσθέτει τίποτε το ουσιαστικό στην επιχειρηµατολογία της. Επικαλείται επίσης και 

το χωρίο 2, 1274α 15 κεξ, το οποίο αναφέρεται στα ευνοϊκά σχόλια του φιλόσοφου για τον 

Σόλωνα, στον έπαινο του Σόλωνος θα λέγαµε,  ακριβώς για τον λόγο ότι αυτός περιόρισε τις 

αρµοδιότητες του δήµου στη συµµετοχή στην εκκλησία και στα δικαστήρια. Έτσι όµως η  

Νussbaum επιβεβαιώνει το αντίθετο, δηλαδή ότι η «πολιτεία» προσεγγίζει τη σολώνεια 

τιµοκρατική πολιτεία και όχι τη δηµοκρατία. Ίσως η αµερικανίδα συγγραφεύς µε  την λέξη 

δηµοκρατία να εννοεί το σηµερινό αντιπροσωπευτικό πολίτευµα. Σε αυτή την περίπτωση θα 

συµφωνούσαµε ότι η «πολιτεία» είναι πλησιέστερη σε αυτό ή  ακόµη και στη 

σοσιαλδηµοκρατία, όπως υποστηρίζει σε άλλο κείµενο της348, αλλά όχι στην αθηναϊκή άµεση  

                                                 
342(1980), 254 η οποία γράφει ότι η «πολιτεία» είναι “le bon régime démocratique”, και στη σ. 250 ότι είναι “la 
démocratie modérée qui est la démocratie juste”. 
343 (1995), 191 ο οποίος πιστεύει ότι ο Αριστοτέλης ήταν δηµοκράτης και η Αθήνα «ήταν µια πολιτεία µε την 
αριστοτελική έννοια, εφ’ όσον ορισµένοι άρχοντες εκλέγονταν». Βλ. κριτική του στο  Οικονόµου (2005). 
344 (1988). Του ιδίου  (1995).  
345 (1979), 208 κεξ. Την ονοµάζει «µετριοπαθή δηµοκρατία» σε αντίθεση µε τη «ριζοσπαστική δηµοκρατία» των 
Αθηνών. 
346 Κullmann (1992), 92 o oποίος λέει ότι η «πολιτεία» είναι η «θετική µορφή δηµοκρατίας», πράγµα που 
σηµαίνει  ότι η δηµοκρατία είναι η αρνητική µορφή, και συµφωνεί µε τον Robinson o oποίος αποκάλεσε τη 
δηµοκρατία «δικτατορία του προλεταριάτου». Φυσικά ο όρος είναι αδόκιµος  και ανιστορικός και δηµιουργεί 
περισσότερες συγχύσεις,   τόσο για την δηµοκρατία όσο και για τη «δικτατορία του προλεταριάτου». 
347 Meier (1995), 357 όπου αναφέρει την «πολιτεία» ως την καλή µορφή της δηµοκρατίας. 
348Nussbaum (1990) και (1988). Χρησιµοποιεί επίσης τον Αριστοτέλη για την υποστήριξη του 
αντιπροσωπευτικού πολιτεύµατος, αυτού που ονοµάζει «liberal democracy» (1980). Επίσης (1986) και (1990β). 
Η Nussbaum ([2000], 110) έχει λανθασµένη αντίληψη και για τα σηµερινά πολιτεύµατα (“they permit all citizens 
to participate in political planning as voters and jurors”) και για την αρχαία δηµοκρατία (“only the office of 
general was filled by a merit-based selection”). Σε άλλο κείµενό της,  υποστηρίζοντας µία πολιτική βασισµένη 
στον λόγο, προτείνει το «παράδειγµα» του Καντ και, µέσω αυτού, των Στωικών (Κικέρωνα, Σενέκα, Μάρκου 
Αυρήλιου), και µάλιστα σε αντίθεση προς την Αθήνα. Προτείνει το «παράδειγµα» αυτό για να καθοδηγεί τη 
συµµετοχή µας στην πολιτική ζωή: «Όταν, ως µελετητές, στρεφόµαστε προς την κλασική αρχαιότητα για να 
πάρουµε ιδέες για τη δική µας πολιτική πραγµατικότητα, τότε θα ήταν καλύτερο πιστεύω να αφοµοιώσουµε και 
να ακολουθήσουµε  τη στωική/καντιανή παράδοση της συγκρατηµένης ορθολογικής αισιοδοξίας, παρά να 
αναζητούµε στην αρχαία Αθήνα ένα παράδειγµα πολιτικής που απλώς µας κατευθύνει στο να ατενίζουµε τη 
φρίκη» ([2000β], 161, 192). Η σύγκριση και η αντιπαράθεση που επιχειρεί η Nussbaum είναι επιστηµολογικώς 
αβάσιµη, διότι αντιπαραθέτει τη στωική/καντιανή θεωρία στην αθηναϊκή πρακτική, αφού αντιπαραθέτει τη 
θεωρία στην πρακτική. εκτός και αν  αντιπαραθέτει την ρωµαϊκή res publica του Κικέρωνα ή την µοναρχική 
Ρώµη του Σενέκα και του Μάρκου Αυρήλιου στην αθηναϊκή δηµοκρατία, οπότε διαφωνούµε απολύτως όπως 
διαφαίνεται από την όλη ανάπτυξη και επιχειρηµατολογία της παρούσας εργασίας Nussbaum. 
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δηµοκρατία. Και τα χωρία τα οποία επικαλείται αλλού επίσης στηρίζουν την άποψή µου349. 

Ίσως το λάθος της Νussbaum και των περισσότερων συγγραφέων να έγκειται στο ότι θεωρούν 

το σηµερινό αντιπροσωπευτικό πολίτευµα ως δηµοκρατία και ως φυσική συνέχεια, φυσικό 

συγγενή και φυσικό κληρονόµο της αρχαίας δηµοκρατίας.  

Συνεπώς δεν ευσταθεί η άποψη ότι ο Αριστοτέλης είναι υπέρ της «λαϊκής κυριαρχίας» 

και υπέρ της δηµοκρατίας. Αντιθέτως, όπως σηµειώνει και ο Pierre Vidal-Naquet,  το να 

πούµε τον Αριστοτέλη δηµοκράτη είναι µάλλον υπερβολικό και θα πρέπει µάλλον να 

θεωρηθεί ως ένας µετρηµένος άνθρωπος που δεν µπήκε σε περιπέτειες350. Θα θέλαµε πάρα 

πολύ να  υποστήριζε ο Αριστοτέλης την δηµοκρατία και τη θέση ότι το κύριον της πόλεως 

πρέπει είναι ο δήµος, όπως ήταν στην πραγµατικότητα – και γιατί όχι; – διευρυµένος, διότι 

τότε θα είχαµε πράγµατι µία θεωρία της δηµοκρατίας, και δεν θα την  αναζητούσαµε στις 

διάφορες πηγές  και στα αποσπάσµατα που απέµειναν για να τη σχηµατίσουµε εκ των 

ενόντων. Αλλά ο Σταγειρίτης είναι ο θεωρητικός της ολιγαρχικής «πολιτείας» ή της αρίστης 

πολιτείας και όχι της δηµοκρατίας, όπως υποστηρίζεται από ορισµένους351.  Η «πολιτεία» 

είναι µία θεωρητική κατασκευή του φιλοσόφου και τα ιστορικά παραδείγµατα τα οποία 

παραθέτει (Λακεδαιµονίων και Συρακουσίων πολιτεία) δεν πείθουν352.  Είναι µία κατασκευή 

αφ’ ενός µεν για να απαξιώσει τη δηµοκρατία, την οποία τοποθετεί στις ηµαρτηµένες 

πολιτείες, και αφ’ ετέρου για να εισαγάγει την θεωρία των µεικτών πολιτευµάτων, η οποία µε 

τη σειρά της απαξιώνει την δηµοκρατία και νοµιµοποιεί όλα τα θεωρούµενα ως µεικτά 

                                                 
349 Nussbaum (1986),  353. Τα χωρία που επικαλείται (1,1255 β20 και το 7,1332 β12-29) τα έχω σχολιάσει στο 
κεφ. «το κύριον της πόλεως». 
350 Vidal-Νaquet (2000), 568. Βλ. κεφ. «ο Αριστοτέλης και η βασιλεία». Επίσης ο Κουλουµπαρίτσης (1999), 
384 λέει ότι ο Αριστοτέλης επιθυµεί ένα σύστηµα που εµπεριέχει και αριστοκρατικές δοµές, µε την έννοια ότι 
αυτός προτείνει την ανωτερότητα , την αριστεία, τη βασισµένη στην αρετή και όχι στην ευγενή καταγωγή, στο 
γένος. Θεωρώντας  ότι δεν πρέπει να εφαρµοσθεί µια γενικευµένη ισότητα όπως στη δηµοκρατία, προτείνει ως 
λύση την ανισότητα αναλόγως της αξίας. Σωστά επίσης, ο Κουλουµπαρίτσης επισηµαίνει τη διαφορά του 
Αριστοτέλη από τον Πλάτωνα στο ότι η διακυβέρνηση της πόλεως κατά τον πρώτο πρέπει να εξαρτάται από τη 
σχετική συµµετοχή των πολιτών στο βουλεύεσθαι και τις κρίσεις, πράγµα που δεν ισχύει για τον δεύτερο ( όπ. π. 
σ. 388).   
351 Λ.χ. από τον Τουλουµάκο ([1979], 4-5). Βλ. επίσης ∆ραγώνα ([1981], 117), η οποία γράφει ότι η ισότητα, η 
δηµοκρατία και η ελευθερία προϋποτίθενται στην αριστοτελική πολιτική. Επίσης Papageorgiou ([1991], 2, 12), 
όπου υποστηρίζει ότι ο Αριστοτέλης  είναι υπέρ µιάς  “moderate and restricted version of democracy”.   
352 Ο Κ.Ι.∆εσποτόπουλος (1964), 91 αναφέρει ότι  οι πολιτικές απόψεις του Αριστοτέλη δεν είχαν απήχηση στην 
εποχή του και µόλις στο διάστηµα 317-307 εφαρµόσθηκαν στο καθεστώς των  Αθηνών κάποιες αρχές της 
πολιτικής διδασκαλίας του από τον αριστοτελικό ∆ηµήτριο Φαληρέα – όπως επίσης και στην Κυρήνη την ίδια 
εποχή. Το καθεστώς αυτό ήταν ολιγαρχικό και εισήγαγε µεταξύ των άλλων τον θεσµό των  γυναικονόµων (4, 
1299α 22. 6, 1322β 39), και των νοµοφυλάκων (3, 1287α 21. 4, 1298β 29. 6, 1323α 7-8), που µαζί µε τον θεσµό 
των παιδονόµων θεωρούνται από τον Αριστοτέλη όχι δηµοκρατικοί θεσµοί (6,1323 α3-9). Περισσότερα βλ. 
Aubonnet (1968), cxx-cxxii, όπου και η σχετική βιβλιογραφία, και Aubonnet (1973), p. 309-312, n. 2-4. Ο 
Γεωργούλης (χχ), 173 γράφει ότι ο ∆ηµήτριος Φαληρεύς εµπνεύσθηκε και επηρεάσθηκε από τους Νόµους του 
Πλάτωνα. Νεώτεροι ερευνητές πρότειναν διάφορες πολιτείες οι οποίες δύνανται να θεωρηθούν µεικτές, όπως 
λ.χ. η ∆ελφών πολιτεία (Μ. Musielak [1993], 302 κε.). Είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος µε τον οποίο (δεν) 
εκφράζεται ο Τσάτσος (1980), 251 για την «πολιτεία»: «είναι µιά πολιτεία πραγµατοποιήσιµη, διάφορη από την 
ιδεατή πολιτεία, αλλά πολύ κοντά σε αυτήν, που όµως πολύ σπάνια, σχεδόν ποτέ, δεν πραγµατοποιείται».      
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πολιτεύµατα, δηλαδή τα ολιγαρχικά και τα αριστοκρατικά, αφού κατά τον Σταγειρίτη η 

δηµοκρατία, δεν είναι µεικτό πολίτευµα, και ιδιαιτέρως η νυν ή η νεωτάτη353.   

 

 

Η αρετή κατά της ισότητας 

 και της κληρώσεως 
 

Είδαµε ότι όλες οι βασικές έννοιες που αποτελούν τον κύριο άξονα της αριστοτελικής 

ηθικοπολιτικής θεωρίας (φύσει πόλις, φύσει καλὰ καὶ δίκαια, τέλος πόλεως, πολίτης, 

εὐδαιµονία, δίκαιον, φρόνησις, θεωρητικὸς βίος, «πολιτεία», ὀρθαὶ πολιτεῖαι, ἀρίστη 

πολιτεία, µέσων πολιτεία ) έχουν ως βάση την ἀρετὴ. Αυτό δεν είναι τυχαίο αλλά έχει την 

                                                 
353 Η θεµελίωση από τον Αριστοτέλη της θεωρίας των µεικτών πολιτειών βρήκε µιµητές και συνεχιστές, όπως 
λ.χ. τον Πολύβιο ο οποίος θεωρεί τη ρωµαϊκή ολιγαρχία ως πολιτεία µεικτή, νοµιµοποιώντας την και 
δικαιολογώντας την (6, 11). Η θεωρία αυτή ισχυρίζεται ότι µε τον επιλεκτικό συγκερασµό χαρακτηριστικών  δύο 
η τριών πολιτειών προκύπτει µία υποτιθέµενη µετριοπαθής πολιτεία, καλύτερη σε γενικές γραµµές από τις 
επιµέρους συνιστώσες της, λαµβανόµενες καθ’ αυτές και µόνες τους. Συνήθως η µεικτή αυτή πολιτεία 
ονοµάζεται µετριοπαθής δηµοκρατία ή πολιτεία,  ενώ στην πραγµατικότητα αυτή δεν έχει και πολλή σχέση µε 
την ιστορική δηµοκρατία αλλά αντιθέτως είναι αναίρεση της, όπως απεδείχθη προηγουµένως. Η γοητεία της 
µεικτής πολιτείας ανακαλύφθηκε  και χρησιµοποιήθηκε από πολλούς – χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν υπήρξαν 
και αντίπαλοί της όπως λ.χ. ο Machiavelli, ο Hobbes.  Υποστηρικτές της ήταν ο Ακινάτης (Summa theologica I, 
2,105: Talis est vero optima politia bene comixta ex regno…ex aristocratia…et ex democratia), αλλά και ο 
πολιτικός ανθρωπισµός της Αναγέννησης και συγκεκριµένα ο µεταφραστής των Πολιτικών και καγκελάριος της 
Φλωρεντίας Leonardo Bruni, o οποίος συνέγραψε στα ελληνικά την πρώτη  ίσως πολιτεία των Νέων Χρόνων, 
την  Πολιτεία Φλωρεντίνων (1436), στην οποία  γράφει χαρακτηριστικά: Ἡ µὲν δὴ πολιτεία τῶν 
Φλωρεντίνων οὔτε ἀριστοκρατικὴ ἔστιν οὔτε δηµοκρατικὴ παντάπασιν, ἀλλὰ µεµιγµένη τις ἐξ 
ἀµφοτέρων. Σηµειωτέον ότι η πολιτεία των Φλωρεντίνων (stato popolaro, stato del popolo) αποκλείει από τα 
αξιώµατα τόσο τις µεγάλες και ευγενείς οικογένειες όσο και τους «βαναύσους». Όσον αφορά τα δηµοκρατικά 
και αριστοκρατικά χαρακτηριστικά ο Bruni γράφει: ἐτι δὲ κλήρῳ λαµβάνεσθαι τοὺς ἄρχοντας καὶ ἀπ’ 
οὐδενὸς τιµήµατος δηµοτικόν. Πάλιν δὲ εἰς ἀριστοκρατίαν συντείνουσιν πολλά: τὸ γὰρ 
προβουλεύεσθαι περὶ πάντων, καὶ µηδὲν ἀναφέρεσθαι πρὸς τὸν δῆµον, εἰµὴ κριθὲν πρότερον, καὶ µὴ 
ἐξεῖναι τῷ δήµῳ ταῦτα µεταβάλλειν ἀλλ’ ἀναγκαῖον εἶναι ἢ φάναι ἁπλῶς ἢ ἀποφάναι, 
ἀριστοκρατικώτατον ἐµοὶ γε δοκεῖ.  Βλ. Α. Μουλάκης (1982), 271-281. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Bruni 
αφιερώνει την Πολιτεία Φλωρεντίνων στον υµνητή της Βενετικής πολιτείας Γεώργιο Τραπεζούντιο, δεικνύοντάς 
του έτσι ότι και η Φλωρεντινή πολιτεία δεν υστερεί σε σταθερότητα και ελευθερία από την αντίζηλη 
Γαληνοτάτη. O δε Γεώργιος Τραπεζούντιος, στον πρόλογο της µεταφράσεως του των Νόµων του Πλάτωνα, 
γράφει χαρακτηριστικά ότι οι πλατωνικοί Νόµοι βρίσκονται πραγµατοποιηµένοι στην συνταγµατική πολιτεία της 
Βενετίας. Η διαµάχη πλατωνιστών και αριστοτελιστών είναι µία άλλη πτυχή του πολύπτυχου που συγκάλυψε επί 
αιώνες  το νόηµα της δηµοκρατίας. Οι αστοί των Νέων Χρόνων εφάρµοσαν από την πλευρά τους µία πρωτότυπη 
µίξη: υιοθετώντας τον όρο «δηµοκρατία» και το περιεχόµενο της αριστοτελικής «πολιτείας» δηµιούργησαν το 
αντιπροσωπευτικό πολίτευµα. Πρέπει να σηµειωθεί όµως ότι σε αυτήν την µίξη η «πολιτεία» στερήθηκε από δύο 
βασικά στοιχεία που είχε στον Αριστοτέλη: τη συµµετοχή του δήµου στο ευθύνειν και στο δικάζειν. ∆ηλαδή  η 
νεωτερικότητα υπολείπεται όχι µόνο της ιστορικής δηµοκρατίας αλλά και της µετριοπαθούς πρότασης του 
Σταγειρίτη. Αυτό συνιστά και τον νεωτερισµό της ο οποίος φαίνεται και στις βασικές και θεµελιώδεις έννοιες και 
πρακτικές της, όταν χρησιµοποιεί τους ίδιους αρχαίους όρους δηµοκρατία, ἐλευθερία, ἰσότητα, κύριον τῆς 
πόλεως  αφυδατωµένους από το πραγµατικό τους ιστορικό περιεχόµενο και ενταγµένους στη δική της ιδεολογία 
και σηµαντική, δίνοντάς τους δηλαδή εντελώς νέο ολιγαρχικό  περιεχόµενο.  
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καταγωγή του στη µακρά συζήτηση και διαµάχη περί αρετής που φαίνεται να απασχολεί τον 

ελληνικό κόσµο. Πράγµατι η λέξη ἀρετὴ έχει την ιδεολογική και πολιτική ιστορία της. 

Προέρχεται  από το ρήµα ἀραρίσκω (ἄρω)  που σηµαίνει ταιριάζω, είµαι κατάλληλος, 

αρµόδιος. Οι άνδρες που διεκρίνοντο είχαν αρετή, πραγµατοποιούσαν ἀριστεῖες, ήταν εν 

τέλει οι ευγενείς και οι άρχοντες, οι βασιλείς και οι αριστοκράτες, οι ἄριστοι που ασκούσαν 

την εξουσία, πράγµα που δεικνύει χαρακτηριστικά η γνωστή οµηρική φράση αἰὲν 

ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον ἔµµεναι ἄλλων, καθώς και ο γνωστός µύθος του Πρόδικου µε 

τους δύο δρόµους, τον δύσκολο της αρετής και τον εύκολο της κακίας. Από τον Όµηρο µέχρι 

τον Πλάτωνα η αρετή έχει την αριστοκρατική έννοια της υπεροχής όχι µόνο στον πόλεµο, 

αλλά σε ποικίλους τοµείς και ιδιαιτέρως στην πολιτική διακυβέρνηση. Έτσι  σήµαινε την 

υπεροχή σε οποιονδήποτε τοµέα, µετεξελίχθηκε σε διάκριση κοινωνική και χαρακτηριστικό 

των ευγενών. Οι περισσότερες αριστοκρατικές (όπως και οι αριστοτελικές) αρετές, όπως λ.χ. 

η µεγαλοψυχία, η µεγαλοπρέπεια, η ἐλευθεριότης, κ.ά.354, ήταν αδύνατο να 

πραγµατοποιηθούν άνευ των απαραίτητων υλικών αγαθών και της ευπορίας.  

Η αρετή προϋποθέτει τον πλούτο, την καλή ανατροφή και παιδεία355. Ήταν  διακριτικό 

γνώρισµα των ευπόρων και συνεπώς των ολίγων, των ἀρίστων, συνδεόµενη έτσι µε το 

πολίτευµα της αριστοκρατίας, της οποίας παρέκβαση είναι η ολιγαρχία. Η  ἀρετὴ είναι το  

αριστοκρατικό ιδεώδες  που αποκτάται δια της ιδιωτικής παιδείας, είναι δε συνδεδεµένη µε τη 

µοναρχία και την αριστοκρατία, στις οποίες την εξουσία ασκούν οι άριστοι κατ’ αρετήν356. 

∆ηλαδή  θεωρείται χαρακτηριστικό µόνο της αριστοκρατίας (4,1294 α1-14), όπως και η 

παιδεία (4,1299 β24κε.) και συνεπώς, υποστηρίζει η ολιγαρχική ιδεολογία, οι αρχές 

ασκούνται, και καλώς  ασκούνται, και πρέπει να ασκούνται από τους πεπαιδευµένους 

ἀρίστους (3,1279 α35). Αλλού η  αρετή και η παιδεία είναι χαρακτηριστικά της ολιγαρχίας 

και αντιπαρατίθενται στην έλλειψη αρετής και παιδείας  των δηµοτικών357. Ως εκ τούτου η 

αρετή ανήκει στο ιδεολογικό οπλοστάσιο της αριστοκρατίας και της ολιγαρχίας και θεωρείται 

                                                 
354 Ηθικά Νικοµάχεια 4,1 και 4,4. 
355 Πίνδαρος: πλούτου ἀρεταῖς δεδαιδαγµένον. Ησίοδος (Εργα και ηµέραι 313): πλούτῳ δ’ἀρετὴ καὶ 
κῦδος ὀπηδεῖ. Θέογνις, 437-438: ἀλλὰ διδάσκων / οὔποτε ποιήσει τὸν κακὸν ἄνδρ’ ἀγαθὸν - ποτέ δεν θα 
γίνει αγαθός µε τη διδασκαλία  ο κακός. Και Ελεγείαι 1, 150. 1,933.   
356 3, 1278α 19-20: ἀριστοκρατικὴν καὶ ἐν ἧ κατ’ ἀρετὴν αἱ τιµαὶ δίδονται καὶ κατ’ ἀξίαν. 3, 1279α 35: 
ἀριστοκρατίαν ἢ διὰ τὸ τοὺς ἀρίστους ἄρχειν, ἢ διὰ τὸ πρὸς ἄριστον τῆ πόλει καὶ τοῖς κοινωνοῦσιν 
αὐτῆς. Βλ. W. Jaeger (1968Α), 38-48. Ferry (1996), 241. Düring (1991 B), 207-208, 239. Kagan (1965), 113. Οι 
αντιλήψεις περί των πρωτείων της αρετής χαρακτηρίζουν και τους στοχαστές των Νέων Χρόνων. Όταν ο 
Rousseau (Το κοινωνικό συµβόλαιο) µιλάει για δηµοκρατία κάνει λόγο, όπως και ο Montesquieu, για την αρχή 
της αρετής, και προσθέτει: «αν υπήρχε ένας λαός θεών, θα είχε δηµοκρατική διακυβέρνηση».   
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αποκλειστικό χαρακτηριστικό τους, δηλαδή κληρονοµικό χαρακτηριστικό των ολίγων 

ἀρίστων, λόγω της ευγενούς καταγωγής και του πλούτου. Την αντίληψη αυτή κλόνισε η 

εµφάνιση της δηµοκρατίας και της σοφιστικής, που διεκήρυξαν η κάθε µια µε τον τρόπο της 

ότι η αρετή µπορούσε γίνει κτήµα, να διδαχθεί στον οποιονδήποτε, ότι δεν αποτελούσε 

κληρονοµικό ή ταξικό προνόµιο. Απόηχο αυτής της ασίγαστης διαµάχης έχουµε στους 

πλατωνικούς διαλόγους, στον Ισοκράτη, στον Ξενοφώντα και βεβαίως στα Ηθικά και 

Πολιτικά, τα οποία παραλαµβάνουν για λογαριασµό τους την προϋπάρχουσα συζήτηση  και 

διαµάχη περί αρετής και προσπαθούν να τη θεµελιώσουν φιλοσοφικώς και να την 

επανεντάξουν, µε µια νέα µορφή, στην αριστοκρατική και ολιγαρχική ιδεολογία . 

 

Η ἀρετὴ είναι ουσιαστική και θεµελιώδης έννοια στον Αριστοτέλη, σηµαίνει δε την 

ικανότητα και την ανωτερότητα σε κάποιον τοµέα. Αναλύεται  στα Ηθικά έργα του  και είναι 

παρούσα επίσης στα Πολιτικά από την αρχή (1,1253α41) µέχρι το τέλος (8,1341α45), σε 

βαθµό που δύναται κάποιος να πει ότι είναι η κινητήρια ιδέα του έργου. Ο ορισµός της ηθικής 

αρετής που δίνεται στα Ηθικά Νικοµάχεια είναι: ἔστιν ἄρα ἡ ἀρετὴ ἕξις προαιρετικὴ , ἐν 

µεσότητι οὖσα τί πρὸς ἡµᾶς, ὁρισµένη λόγῳ καὶ ὡς ἂν ὁ φρόνιµος ὁρίσειεν358, θα 

πρέπει να συµπληρωθεί µε αυτόν που δίνεται στην Ρητορική: ἀρετὴ δ’ἐστὶ µὲν δύναµις ὡς 

δοκεῖ ποριστικὴ ἀγαθῶν καὶ φυλακτική, καὶ δύναµις εὐεργετικὴ πολλῶν καὶ 

µεγάλων, καὶ πάντων περὶ πάντα359.  

Η πρώτη παρατήρηση που έχει κάποιος να κάνει είναι ότι ενώ στα Ηθικά Νικοµάχεια 

προσπαθεί ο Αριστοτέλης να αποδείξει ότι η αρετή δεν είναι πάθος, ούτε δύναµις αλλά 

ἕξις360, εν τούτοις στην Ρητορική η αρετή είναι δύναµις361. Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την 

µεσότητα, τη µέση λύση ή τη µέση οδό, η οποία γενικεύεται από τους ερευνητές. Υπάρχουν 

όµως ηθικά διλήµµατα στα οποία η λύση δεν δύναται να είναι η επιλογή της µέσης οδού, 

                                                                                                                                                      
357 6,1317 β38. 
358 Ηθικά Νικοµάχεια 2,1107 α1-5. 
359 Ρητορική 1,1366 α36-39. 
360 Ηθικά Νικοµάχεια 2,1106 α11-12: εἰ οὖν µήτε πάθη εἰσὶν αἱ ἀρεταὶ µήτε δυνάµεις, λείπεται ἕξεις 
αὐτὰς εἶναι. 
361 Στα Μετά τα φυσικά (Θ 1047 β31-35) κάνει λόγο για  τριών ειδών δυνάµεις: αυτές που υπάρχουν µέσα µας 
(συγγενείς), για αυτές πού  τις αποκτούµε  µε τη συνήθεια και την άσκηση (έθος) και για αυτές που τις αποκτούµε 
µε τη µάθησιν. Στην πρώτη κατηγορία αναφέρει τις αισθήσεις, στην δεύτερη το αυλείν και στην τρίτη το 
παράδειγµα των τεχνών. Είναι εµφανές ότι οι δύο τελευταίες παραπέµπουν αντίστοιχα στις ηθικές και 
διανοητικές αρετές, αν και το αυλείν είναι δύσκολο να ενταχθεί σε κάποια ηθική αρετήν–µάλλον στις 
διανοητικές αρετές ανήκει. ∆ηλαδή εδώ ο όρος ἕξις περιλαµβάνεται στις δυνάµεις, πράγµα που σηµαίνει ότι η 
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καθώς αυτή δεν υπάρχει, αφού είµαστε αναγκασµένοι να επιλέξουµε τη µια ή την άλλη 

δυνατότητα που έχουµε ενώπιόν µας.  

Αρετή είναι αυτό που επιτρέπει σε κάθε πράγµα να πραγµατοποιεί  την οικεία 

λειτουργία του362και είναι το µέτρον των πραγµάτων.363 Η αρετή είναι  µια ανώτερη ιδιότητα 

ικανοτήτων364, αποτελεί δε το απαραίτητο εφόδιο για τους άρχοντες οι οποίοι πρέπει να 

διαθέτουν τρεις ιδιότητες: πρῶτον µὲν φιλίαν πρὸς τὴν καθεστῶσαν πολιτείαν, ἔπειτα 

δύναµιν µεγίστην τῶν ἔργων τῆς ἀρχῆς, τρίτο δ’ ἀρετὴν καὶ δικαιοσύνην ἐν ἑκάστῃ 

πολιτεία τὴν πρὸς τὴν πολιτείαν365.  

Η όλη πραγµάτευση της αρετής στοχεύει στην ίδρυση και την θεµελίωση της 

πολιτικής προτάσεως του Σταγειρίτη, στοχεύει να αποδυναµώσει και να απαξιώσει 

θεωρητικώς και ηθικώς τη δηµοκρατική ελευθερία και ισότητα, δηλαδή την κλήρωσιν. Και 

αυτό γίνεται µε διττό τρόπο, χρησιµοποιώντας την αρετή υπό τη διττή της µορφή, και ως 

µεσότητα αλλά και ως ακρότητα. την πρώτη για να στηρίξει και να θεµελιώσει την πρότασή 

του περί της πολιτείας των µέσων και την δεύτερη για να στηρίξει την πρότασή του περί της 

ἀρίστης πολιτείας  και της «πολιτείας», καθώς και της µίξεως των πολιτειών. Σε γενικές 

γραµµές το σκεπτικό του φιλοσόφου έχει αρχή και τέλος την ἀρετὴ  και είναι το εξής: εφ’ 

όσον φύσει η πόλις έχει τέλος την ευδαιµονία, η οποία εξαρτάται από την ἀρετὴν, πρέπει οι 

πολιτικοί να φροντίζουν γι’ αυτή και επειδή ο κατ’ αρετήν συµβάλλει περισσότερο σε αυτόν 

τον σκοπό πρέπει η εξουσία να διανέµεται αναλόγως της ἀρετῆς. Mε βάση την αρετή ο 

Αριστοτέλης επιχειρεί αφ’ ενός να αποδείξει την αδυναµία του δήµου να κυβερνήσει και να 

αυτοκυβερνηθεί διότι η πλειοψηφία του αποτελείται από µη κατέχοντες την ἀρετὴν  και  αφ’ 

ετέρου να κατοχυρώσει ότι η καλή διακυβέρνηση και η ευνοµία είναι έργο των ολίγων κατ’ 

ἀρετὴν ἀνδρῶν. Η θέση που εισάγει, και εδώ βρίσκεται η πρωτοτυπία του, είναι ότι, αντί για 

τους παραδοσιακούς ευγενείς και πλουσίους πρέπει να κυβερνούν οι αληθώς κατέχοντες την 

πολιτική αρετή.  

                                                                                                                                                      
αρετή είναι ἕξις και δύναµις ταυτοχρόνως, αφού η Ρητορική (1,1366 α36-39), αναφέρει γενικώς στις δυνάµεις 
την ἀνδρεία, τη σωφροσύνη, τη φρόνησιν και τη σοφία.   
362ἡ δ’ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον (Ηθικά Νικοµάχεια 6, 1139α 16). 
363 Ηθικά Νικοµάχεια 10, 1176 α15-18: δοκεῖ δ’ ἐν ἅπασι τοῖς τοιούτοις εἶναι τὸ φαινόµενον τῷ σπουδαίῳ. 
εἰ δὲ τοῦτο καλῶς λέγεται, καθάπερ δοκεῖ, καὶ ἔστιν ἑκάστου µέτρον ἡ ἀρετὴ καὶ ἀγαθός, ἧ 
τοιοῦτος.       
364 καὶ ἡ ἀρετὴ τελείωσίς τις  (Μετά τα Φυσικά ∆, 1021β21). Ἡ ἀρετὴ …κατὰ τὸ ἄριστον καὶ τὸ εὖ 
ἀκρότης  (Ηθικά Νικοµάχεια 2, 1107α8). 
365 5,1309α 36 
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Η αντίθεση ἐλευθερίας και ἀρετῆς, απόρων και ευπόρων, δηµοκρατίας και 

ολιγαρχίας, σφραγίζει τον ελληνικό κόσµο και την πολιτική ζωή της δηµοκρατικής πόλεως. 

Πᾶσα διαφορὰ ποιεῖ διάστασιν, τονίζει ο Σταγειρίτης. Η µεγίστη διάστασις  στη 

δηµοκρατική πόλιν είναι µεταξύ αρετής και ελευθερίας, µεταξύ πλούτου και πενίας366, και όχι 

µεταξύ ελευθέρων και δούλων όπως θα ισχυρίζονταν οι µαρξιστές367. Η διαµάχη αυτή 

στιγµατίζει την δηµοκρατική πόλιν και  διατρέχει από την αρχή έως το τέλος  τα Πολιτικά. Η  

µίξη ολιγαρχίας και δηµοκρατίας στην «πολιτεία» είναι η προσπάθεια του Αριστοτέλη για 

εξεύρεση συµβιβαστικής λύσεως ανάµεσα στην ελευθερία και την αρετή, ανάµεσα στην 

ασίγαστη αντίθεση  κληρώσεως  και αἱρέσεως.  

  Ενώ στη δηµοκρατική αντίληψη και πρακτική η ἀρετὴ και η ελευθερία, η αἵρεσις και 

η κλήρωσις συνυπήρξαν συµφιλιωµένες και η συνεργασία τους δηµιούργησε τον δηµοκρατικό 

αθηναϊκό πολιτισµό, αντιθέτως η  πολιτική θεωρία του Αριστοτέλη διαποτίζεται από το 

ιδεολόγηµα της αντιθέσεως µεταξύ ἀρετῆς και ἐλευθερίας. Η αντίθεση αυτή δηµιουργείται 

και ανακινείται από τους ολιγαρχικούς και τους αριστοκρατικούς, τους ευγενείς και τους 

πλουσίους, θεωρητικοποιείται και ιδεολογικοποιείται από τους φιλοσόφους και τους άλλους 

συγγραφείς του 4ου αιώνα και κυρίως από τον Αριστοτέλη, του οποίου η προσπάθεια να 

συµφιλιώσει αυτή την αντίθεση απολήγει τελικώς εις βάρος της δηµοκρατίας και της 

δηµοκρατικής αντιλήψεως,  εις βάρος της ἐλευθερίας και της ἰσότητος.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
3665, 1303β 14-18: µεγίστη µὲν οὖν ἴσως διάστασις ἀρετὴ καὶ µοχθηρία, εἴτα πλοῦτος καὶ πενία. 5, 
1308 β27-28: λέγω δ’ ἀντικεῖσθαι τούς ἐπιεικεῖς τῷ πλήθει, καί τους ἀπόρους τοῖς εὐπόροις. 4, 1291 
β9-12: ἔτι δὲ διὰ τὸ ὡς ἐπὶ τὸ πολύ τούς µὲν ὀλίγους εἶναι, τοὺς δὲ πολλούς, ταῦτα ἐναντία µέρη 
φαίνεταί τῶν τῆς πόλεως µορίων ὥστε καὶ τὰς πολιτείας κατὰ τὰς ὑπεροχάς τούτων καθιστᾶσι, καὶ 
δύο πολιτεῖαι δοκοῦσιν εἶναι, δηµοκρατία καὶ ὀλιγαρχία. 6, 1317α 16-18: περὶ τῆς ἀντικειµένης 
πολιτείας φανερόν, αὕτη δ’ ἔστιν ἥν καλοῦσι τινὲς ὀλιγαρχία.  
367 F. Engels, Η καταγωγή της οικογένειας της ατοµικής ιδιοκτησίας και του κράτους, Θεµέλιο, σ. 115-140. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ 

 
Στο τρίτο µέρος της ερευνάς µας  ασχοληθήκαµε  µε τις έννοιες που αναπτύσσει ο 

Αριστοτέλης προκειµένου να στηρίξει τις πολιτικές του απόψεις και το πολιτικό του 

πρόταγµα. Εξετάσαµε προκαταρκτικώς τις απόψεις του για την ολιγαρχία και τις λεγόµενες 

ευνοµούµενες πολιτείες των Λακεδαιµονίων και Καρχηδονίων. Είδαµε, όσον αφορά την 

πρώτη ότι πρόκειται περί µιας ολιγαρχίας στην οποία η εξουσία ασκείται ουσιαστικά απο τους 

δύο κληρονοµικούς βασιλείς, την δια βίου γερουσία και τους πέντε εκλεγόµενους εφόρους, 

ενώ η ἀπέλλα έχει απλώς επικυρωτικό ρόλο. Η κριτική του Αριστοτέλη αφορά ορισµένα 

κοινωνικά και πολιτικά χαρακτηριστικά της εν λόγω πολιτείας. Η πολιτική κριτική του 

αναφέρεται στον τρόπο εκλογής των γερόντων η οποία γινόταν δια βοής και στο ότι ήταν 

ισόβιοι. Επίσης στην αυθαίρετη µη στηριζόµενη σε νόµους κρίση των εφόρων αλλά και στο 

ότι οι τελευταίοι εκλέγονταν απο όλους τους συµµετέχοντες στην απέλλα. ∆εν ασκεί κριτική 

στον απλώς επικυρωτικό ρόλο της απέλλας, στην παντελή έλλειψη της κληρώσεως, στην 

έλλειψη παντός είδους ελευθερίας και στον έλεγχο και τους περιορισµούς που υπήρχαν στη 

Σπάρτη. εν ολίγοις δεν αµφισβητεί την ολιγαρχική δοµή της  και γενικώς  τη θεωρεί ως 

ευνοµούµενη. Τα ίδια ισχύουν και για την πολιτεία των Καρχηδονίων η οποία έχει ελάχιστες 

διαφορές απο την Σπάρτη, όπως το ότι οι άρχοντες δεν είναι κληρονοµικοί και εκλέγονται σε 

συνδυασµό αριστίνδην και πλουτίνδην, επί πλέον όταν συγκαλούταν ο δήµος υπήρχε η 

δυνατότητα να γίνει κάποια σχετικη συζήτηση, πράγµατα που βρίσκει θετικά ο Σταγειρίτης. 

Αν και ο φιλόσοφος ως προς τον χαρακτηρισµος της   διστάζει ανάµεσα σε ολιγαρχία, 

αριστοκρατία,  «πολιτεία» και δηµοκρατία, η τελική του γνώµη είναι θετική και αντλεί από 

αυτήν στοιχεία για το πολιτικό του πρόταγµα. Εν συνεχεία είδαµε την θετική γνώµη του 

Αριστοτέλη για την τιµοκρατική πολιτεία του Σόλωνος, η οποία αποδίδει τις αρχές στα 

ανώτερα στρώµατα ενώ στον δήµο παραχωρεί µόνο το δικαίωµα να δικάζει, να εκλέγει και να 

ελέγχει τους άρχοντες. O Σταγειρίτης υπερασπίζεται τον Σόλωνα απο τις αιτιάσεις που του 

προσείψαν διάφοροι, του επιδαψιλεύει πολλούς θετικούς χαρακτηρισµούς και αποτελεί το 

πρότυπό του για την ευνοµούµενη δηµοκρατία και την «πολιτεία». Στο δεύτερο κεφάλαιο 

εξετάσαµε τις απόψεις του Αριστοτέλη περί βασιλείας οι οποίες κυµαίνονται από ευνοϊκές 
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έως ευνοϊκότερες. Το ίδιο διαπιστώσαµε, στο τρίτο κεφάλαιο, και για τις απόψεις του περί του 

τυράννου Πεισίστρατου και των πρωτεργατών της ολιγαρχικής εκτροπής και της τυραννίδος 

των Τριάκοντα Κριτία και Θηραµένη. Οι ευνοϊκές κρίσεις του φιλοσόφου προς αυτούς 

συνάδουν µε τον πραγµατισµό που παρατηρείται στα λεγόµενα ρεαλιστικά βιβλία 4,5, 6, των 

Πολιτικών. ∆ηλαδή αυτό που διαπιστώσαµε  στα τρία αυτά κεφάλαια είναι µια συµπάθεια του 

φιλόσοφου προς ολιγαρχικές και συντηρητικές µορφές διακυβερνήσεως, πράγµα που θα 

επισφραγισθεί και απο τα επόµενα κεφάλαια. Πράγµατι σε αυτά είδαµε ότι όλες τις έννοιες 

που αναπτύσσει ως στοιχεία της πολιτικής του σκέψεως κατατείνουν µε τον έναν ή τον άλλο 

τρόπο να απαξιώσουν τη δηµοκρατία και να δικαιολογήσουν το πολιτικό του πρόταγµα. 

Αναλυτικώτερα, στο τέταρτο κεφάλαιο, είδαµε την κατάταξη των πολιτειών σε ὀρθὰς και 

παρεκβεβηκυίας, και το ότι αυτή δεν έχει και πολλή σχέση µε την πραγµατικότητα. Η 

κατάταξη αυτή έχει σκοπό αφ’ενός µεν την προβολή της βασιλείας, της αριστοκρατίας και της 

«πολιτείας», που κατά τον φιλόσοφο είναι δίκαιες διότι αποσκοπούν στο κοινό συµφέρον και 

αφ’ετέρου την ταυτόχρονη απαξίωση της δηµοκρατίας, τοποθετώντας την στις µη ορθές και 

µη δίκαιες πολιτείες. Την απαξίωση αυτή διαπιστώσαµε και στο πέµπτο κεφάλαιο µε τα είδη 

της δηµοκρατίας που διακρίνει ο Αριστοτέλης. Απο τα τέσσερα είδη προτιµά το πρώτο, τη 

«γεωργική δηµοκρατία», η οποία δεν αποζηµειώνει τους µετέχοντες στην εκκλησία και 

απαιτεί όχι µεγάλη περιουσία για τη συµµετοχή σε αυτήν και απο την άλλη ο δήµος εκλέγει 

τους άρχοντες απο τους έχοντες την πολιτική ικανότητα. Το είδος αυτο προσεγγίζει την 

σολώνεια τιµοκρατία. Ο Σταγειρίτης απορρίπτει το τελευταίο είδος δηµοκρατίας (ἐσχάτη), 

διότι κατά τη γνώµη του δεν ισχύει ο νόµος αλλά το πλήθος µε τα ψηφίσµατά του, το οποίο 

είναι έρµαιο των δηµαγωγών και στρέφεται κατά των γνωρίµων. Τη γνώµη αυτή του 

φιλοσόφου υιοθέτησαν πολλοί µελετητές και προέβησαν στην κατασκευή του σχήµατος 

«ακραία – µετριοπαθής» δηµοκρατία, το οποίο αναιρέσαµε ως µη ανταποκρινόµενο στην 

πολιτική πραγµατικότητα. Είδαµε επίσης ότι τα µέτρα που προτείνει ο Αριστοτέλης για τη 

σωτηρία της δηµοκρατίας αποσκοπούν όλα στη φαλκίδευση ουσιωδών αρχών της έτσι ώστε 

αυτή να απολήξει σε ολιγαρχικής χροιάς πολιτεία. Στο έκτο κεφάλαιο πραγµατευθήκαµε τη 

βασική για την αριστοτελικη φιλοσοφία έννοια της ευδαιµονίας, η οποία είναι ενέργεια 

κατ’αρετήν και συνεπώς εφικτή από τους ολίγους κατ’αρετήν άνδρες. Με συνέπεια η 

ευδαιµονία να κατηγοριοποιεί τις πολιτείες και τους ανθρώπους έτσι ώστε οι δυνάµενοι να 

την αποκτήσουν να έχουν και το µεγαλύτερο µερίδιο πολιτικών τιµών και εξουσίας. Αυτό 

είναι κατορθωτό από αυτούς που έχουν τη σχολή, χαρακτηριστικό ασφαλώς των ανώτερων 

στρωµάτων που είναι απαλλαγµένα από τις φροντίδες και  την εργασία για τα προς το ζήν. 
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Αυτό µας οδηγεί στην άλλη βασική κατασκευή του φλοσόφου στην ἀρίστη πολιτεία, την 

οποία αναλύσαµε στο έβδοµο κεφάλαιο. Είδαµε ότι στην πολιτεία αυτή αποκλείονται τα 

κατώτερα στρώµατα επειδή στερούνται αρετής και ότι ανατίθεται η εξουσία στους ολίγους 

κατ’αρετήν άνδρες. ∆ηλαδή η ἀρίστη πολιτεία είναι µια κατασκευή του Σταγειρίτη που 

ελάχιστη σχέση έχει µε τη δηµοκρατία. Το ίδιο διαπιστώσαµε και µε την άλλη κατασκευή του 

την πολιτεία των µέσων, που αναλύσαµε στο όγδοο κεφάλαιο. Είδαµε ότι αυτή είναι µια 

προσπάθεια να πραγµατοποιηθεί απο τις περισσότερες πολιτείες κατά τα λεγόµενα του ίδιου 

του Αριστοτέλη, και στηρίζεται στη βασική του θέση της µεσότητος. Στην προκειµένη 

περίπτωση το µέσον είναι η µέση τάξις, η οποία πλεονεκτεί έναντι των δύο ακραίων τάξεων, 

των πολύ εύπορων και των πολύ άπορων, διότι δεν ενδιαφέρεται για τα αξιώµατα και 

πολιτεύεται καλώς, αφού ούτε φθονεί ούτε φθονείται και έτσι εξασφαλίζει την ευτυχία και τη 

σταθερότητα. Ακριβώς αυτή η τελευταία είναι η αιτία που παρακινεί τον φιλόσοφο στην 

κατασκευή αυτής της πολιτείας και στην εκ µέρους του πρόταση µέτρων προς την επίτευξή 

της. Αλλά όµως είδαµε ότι αυτή είναι δύσκολο να επιτευχθεί, επιτυγχάνει όµως ακόµη µιά 

φορά την εξορία της δηµοκρατίας αφου  η τελευταία δεν έχει µέση τάξη αλλά είναι έρµαιο, 

κατά τον φιλόσοφο, στις επιθυµίες και στις ορέξεις των απόρων που είναι πλειονότητα. Στο 

τελευταίο κεφάλαιο (ένατο) ασχοληθήκαµε µε την µείζονα, κατά τη γνώµη µας, πολιτική 

πρόταση του Σταγειρίτη, την «πολιτεία». Σε αυτή συµπυκνώνονται όλες οι πολιτικές 

προτιµήσεις του που συναντήσαµε κατά την πορεία αυτής της εργασίας. Πράγµατι η 

«πολιτεία», κατά τη ρητή δήλωση του Αριστοτέλη, προσπαθεί να ενσωµατώσει στοιχεία από 

την ολιγαρχία και τη δηµοκρατία. Η  µίξις αυτή προκρίνει τη συµµετοχή στην εκκλησία βάσει 

ενός όχι υψηλού τιµήµατος, την εκλογή των αρχών µόνο µεταξύ των εχόντων αρετή και τον 

ουσιαστικό αποκλεισµο της κληρώσεως και τον περιορισµο των αρµοδιοτήτων των πολλών 

στο δικάζειν, αἱρεῖσθαι και εὐθύνειν τας αρχάς. Εν ολιγοις η «πολιτεία» είναι µια 

διευρυµένη ολιγαρχία (αρετοκρατία) η οποία διαφοροποιείται απο την ολιγαρχία στην 

ποιότητα των ολίγων – ενώ  στην τελευταία οι πλούσιοι λαµβάνουν τις αποφάσεις και ασκούν  

την εξουσία στην «πολιτεία» είναι οι κάτοχοι της αρετής. Έτσι καθίσταται εµφανές το 

πολιτικό εγχείρηµα του Σταγειρίτη: η προσπάθεια απαξιώσεως της δηµοκρατικής ελευθερίας 

και ισότητας που πραγµατοποιείται µε την κλήρωσιν και η ταυτόχρονη επιστράτευση της 

αρετής και των υπερεχόντων κατ’αρετήν για την ουσιαστική διακυβέρνηση της πολιτείας, που 

συνιστά και την απάντησή του στη δηµοκρατία. 
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           ΤΕΛΙΚΟ  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

 

 

Στην εργασία µου προσπάθησα να δείξω ότι η συνηθισµένη άποψη της πλειονότητας 

των σχολιαστών του Αριστοτέλη παρουσιάζει πολλά προβλήµατα εάν ειδωθεί υπο το φως 

µιας προσεκτικότερης  ανασυγκρότησης του χαρακτήρα της αθηναϊκής δηµοκρατίας και της 

αντιπαραβολής αυτού του χαρακτήρα µε την σύνολη πολιτική αντίληψη του φιλόσοφου. 

Ετσι, πρώτον, αναδείχθηκαν τα δύο εγχειρήµατα των Πολιτικών, αφ’ ενός µεν η 

συνολική και ριζική κριτική της δηµοκρατίας και αφ’ ετέρου η πρόταση µίας άλλης πολιτείας 

ως εναλλακτικής απάντησης στη δηµοκρατία.  

∆εύτερον, καταρρίφθηκε η άποψη πολλών σηµερινών συγγραφέων ότι ο Αριστοτέλης 

ήταν δηµοκράτης και υποστήριζε µια «µετριοπαθή» δηµοκρατία. 

Τρίτον, ανασκευάσθηκαν τα επιχειρήµατα και οι κριτικές του Αριστοτέλη κατά της 

δηµοκρατίας. 

Τέταρτον, επισηµάνθηκε ένα διαφορετικό ρεύµα της αρχαιοελληνικής σκέψεως, που 

επιχειρηµατολογεί υπέρ της δηµοκρατίας (σοφιστές, ∆ηµόκριτος), στο οποίο αντιπαρατίθεται 

τόσο ο Σταγειρίτης όσο και ο Πλάτων. 

Πέµπτον, αποδείχθηκε το αδιέξοδο της σύγχρονης αναζήτησης λύσεων του πολιτικού 

προβλήµατος στον Αριστοτέλη.   

Τέλος, προτάθηκε η αναζήτηση µίας τέτοιας πολιτικής λύσεως η οποία εµπνέεται από 

τη δηµοκρατική επιχειρηµατολογία και πράξη και βασίζεται σε αυτές.   

Πιο αναλυτικά, η έρευνά µας ξεκίνησε µε την πρόθεση να διερευνηθεί η στάση του 

Αριστοτέλη απέναντι στη δηµοκρατία, και δη απέναντι στην ιστορική δηµοκρατία των 

Αθηνών. Επειδή δε η δηµοκρατία είναι αλληλένδετη µε το θέµα της πολιτικής, εξετάσθηκε η 

στάση του φιλοσόφου και έναντι αυτής και διερευνήθηκε το νόηµα των δύο εννοιών, 

ιδιαιτέρως µέσα από τις πολλαπλές ερµηνευτικές «επιχωµατώσεις»  που έχουν συσσωρεύσει 

οι σχολιασµοί των Πολιτικών. Καθώς διαπιστώθηκε ότι ο Αριστοτέλης ασκεί µία πολύπλευρη 

κριτική στην δηµοκρατία, έγινε προσπάθεια να ανασυσταθεί, όσο γίνεται πιο λεπτοµερώς και 

πλήρως, η κριτική αυτή που αφορά  θεσµούς, πρακτικές, λειτουργία, αντιλήψεις, ιδέες και 

επιχειρήµατα της δηµοκρατίας, πράγµα που δεν υπήρχε στην έρευνα.  Για τον λόγο αυτό, 
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κρίθηκε σκόπιµο να  συζητηθούν οι ουσιώδεις θεσµοί, οι αρχές και τα χαρακτηριστικά της 

δηµοκρατίας και της δηµοκρατικής πολιτικής, τα οποία την διαφοροποιούν από τα σύγχρονά 

της πολιτεύµατα αλλά και από τα σηµερινά, και στη συνέχεια να αντιπαρατεθεί σε αυτά η 

στάση του φιλοσόφου.  Έτσι διαπιστώσαµε ότι η στάση του  είναι κριτική ή ακόµη και 

αρνητική σε όλα σχεδόν τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της δηµοκρατίας.  

Πράγµατι, ενώ η δηµοκρατία είναι διαρκής συλλογική αυτοθέσµιση, ο Αριστοτέλης 

θέλει να την παγιώσει σε µόνιµα σχήµατα. ενώ αυτή χαρακτηρίζεται από τον διαρκή αγώνα 

του δήµου  για τη δηµιουργία, τη διεύρυνση και διατήρησή της, αντιθέτως ο φιλόσοφος 

αποσιωπά τον αγώνα αυτόν και είναι αντίθετος µε τη διεύρυνση αυτή. Ενώ πολιτική σηµαίνει 

την ουσιαστική αµφισβήτηση των θεσµών της κοινωνίας, µε σκοπό την ελευθερία ο 

Αριστοτέλης την παρουσιάζει ως υπόθεση των ολίγων κατ’ ἀρετὴν ὑπερεχόντων, οι οποίοι 

είναι τα κύρια υποκείµενα της πολιτικής µε συνέπεια οι πολλοί να είναι αντικείµενά της.  Ενώ 

η δηµοκρατία παρείχε στους πολίτες οικονοµικές παροχές και µισθούς,  αυτός είναι αντίθετος 

σε αυτά, διότι θεωρεί ότι στρέφονται κατά των ευπόρων. Ενώ ο δήµος χαρακτηριζόταν από 

αυτοπεριορισµό και µάλιστα νοµοθετηµένο, εκείνος τον παρουσιάζει ως αχαλίνωτο και 

ασύδοτο. Eνώ ο δήµος είναι το κύριον της πόλεως, ο φιλόσοφος δεν τον θεωρεί ικανό και 

ώριµο, αλλά συνηγορεί υπέρ της φαλκιδεύσεως των εξουσιών του. Ενώ η δηµοκρατία έχει ως 

βασικό τρόπο καθορισµού των αρχών την κλήρωσιν, ο Σταγειρίτης ουσιαστικώς την καταργεί 

και την απωθεί στο περιθώριο, και εδώ έγκειται η ουσιώδης κριτική του στην δηµοκρατία. 

Ενώ ο δηµόσιος χώρος στη δηµοκρατία είναι πραγµατικά δηµόσιος, µε την έννοια ότι ανήκει 

στην ανώνυµη συλλογικότητα των πολλών, ο Αριστοτέλης τον περιορίζει αποκλειστικώς και 

µόνο στην εκλογή, στον έλεγχο των αρχών και στο δικάζειν,  θεωρώντας ότι ο δηµόσιος 

χώρος  είναι ιδιοκτησία των ολίγων βελτίστων. Η απαξίωση του δηµοσίου χώρου φαίνεται και 

στα πρωτεία που παραχωρεί ο φιλόσοφος  στον θεωρητικό βίο έναντι του πολιτικού, 

βασιζόµενος σε µεταφυσικές προκείµενες.  Ενώ η δηµοκρατική παιδεία εννοείται ως 

δυναµική συµµετοχή στην εξουσία και στη λήψη των αποφάσεων, η αριστοτελική εκδοχή της, 

απηχώντας τις αριστοκρατικές αντιλήψεις, αποβλέπει στην κατά κάποιο τρόπο σχολική 

εκµάθηση και διδαχή των ολίγων προνοµιούχων, µε στόχο την αναπαραγωγή της ιθύνουσας 

τάξεως και τη συµµόρφωση προς το ισχύον καθεστώς.  

Την ίδια κριτική και απόρριψη εκ µέρους του Σταγειρίτη διαπιστώσαµε και όσον 

αφορά τις αντιλήψεις και τα επιχειρήµατα της δηµοκρατίας. Πράγµατι, ενώ η δηµοκρατική 

και η σοφιστική αντίληψη υποστηρίζει την νόµω καταγωγή της πόλεως και των θεσµών, την 

αυτοδηµιουργία του ανθρώπου και την αυτοθέσµιση της κοινωνίας, ο φιλόσοφος ασκεί 



 378

κριτική σε αυτή την αντίληψη και θεµελιώνει την πόλιν και τους θεσµούς  φύσει, αποδίδει σε 

όλα τα πράγµατα ένα προδιαγεγραµµένο τέλος (ντετερµινισµός, τελεολογία) και θεωρεί ότι 

αυτό που είναι ηθικώς υπέρτερο είναι το «φυσικό δίκαιον» έναντι του θετικού. ∆ηλαδή η 

έννοια της φύσεως είναι µια πολυδύναµη έννοια στην αριστοτελική οντολογία και στηρίζει τις 

πολιτικές του απόψεις (για την καταγωγή της πόλεως, για την ανισότητα, για το δίκαιο, για 

την αρίστη πολιτεία). Επίσης ενώ δηµοκρατική ελευθερία σηµαίνει την ίση συµµετοχή όλων 

στην εξουσία και αποτελεί στόχο εν πολλοίς πραγµατοποιηµένο, ο φιλόσοφος αντιτίθεται σε 

αυτήν και περιορίζει τους πολίτες σε αυτούς που έχουν κάποιο τίµηµα, και αναθέτει την 

άσκηση της εξουσίας σε αυτούς που υποτίθεται ότι έχουν τις ικανότητες. Ακόµη, ενώ η 

δηµοκρατία χαρακτηρίζεται από την ατοµική ελευθερία και την παροχή δικαιωµάτων ακόµη 

και στους µη πολίτες (µετοίκους, δούλους), ο φιλόσοφος απορρίπτει την ατοµική ελευθερία, 

την οποία θεωρεί ολέθρια, την παρουσιάζει ως ασυδοσία και αναρχία που οδηγεί στην 

κατάλυση της πολιτείας.  Η δηµοκρατική ισότητα, γνωστή και ως αριθµητική, αντικρούεται  

από τον Αριστοτέλη, ο οποίος επεξεργάζεται τη γεωµετρική ή αναλογική (αν)ισότητα που είχε 

εισαγάγει ο Πλάτων, και αποδίδει την εξουσία και τον έλεγχο της κοινωνίας στους ολίγους 

των ανωτέρων τάξεων. Εις επίρρωσιν της απόψεώς του στηρίζεται στην προσφιλή του έννοια 

της φύσεως, και µετατρέπει τη φυσική διαφορά σε ανισότητα. Εξάλλου, ενώ στη δηµοκρατία 

η έννοια της δικαιοσύνης ταυτίζεται µε την πολιτική ισότητα, ο Σταγειρίτης, θεµελιώνει το 

κατ’ ἀξίαν ἢ ἀναλογικὸν δίκαιον επικυρώνοντας και πάλι την ανωτερότητα των ανωτέρων 

τάξεων, κατοχυρώνοντας  απόψεις περί δικαιοσύνης βασισµένες στην ανισότητα. Όσον 

αφορά την έννοια της πολιτικής, ενώ στην δηµοκρατία κυρίαρχο ρόλο παίζει η δόξα των 

πολλών, ο φιλόσοφος ευνοεί κάποια υποτιθέµενη επιστήµη ή φρόνησιν των ολίγων 

πεπαιδευµένων. Βασικό στοιχείο της δηµοκρατικής επιχειρηµατολογίας και πρακτικής είναι 

όχι µόνο η ύπαρξη νόµων, αλλά η κυριαρχία του νόµου και όχι των ατόµων, την ύπαρξη της 

οποίας αµφισβητεί ο φιλόσοφος, όπως αµφισβητεί και την ικανότητα των πολλών να 

νοµοθετούν. Θέτει  έτσι υπό αµφισβήτηση την αντικειµενικότητα του δηµοκρατικού νόµου, 

αφού κατηγορεί τους πολλούς ότι νοµοθετούν αποκλειστικώς προς το δικό τους συµφέρον και 

εναντίον των ευπόρων, πράγµα που δεν είναι σωστό.  Ακόµη, στη βασική έννοια που 

χαρακτηρίζει τη δηµοκρατία, την ισονοµία,  αντιπαραθέτει την ευνοµία των ολιγαρχικών.  

Στην εργασία αυτή καταδείχθηκε ότι όλες αυτές οι κατηγορίες του Αριστοτέλη δεν 

ευσταθούν και είναι άδικες. Όσοι µελετητές υποστηρίζουν κάποια δηµοκρατικότητα του 

Αριστοτέλη, επικαλούνται κυρίως την αντίληψη περί της υπεροχής των πολλών, την οποία 

αποδίδουν σε αυτόν. Κεντρική ιδέα της αντιλήψεως αυτής είναι ότι οι πολλοί ως σύνολο είναι 
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καλύτεροι ή και ισχυρότεροι από τον έναν ή τους ολίγους. Αναλόγως των κριτηρίων που 

λαµβάνονται υπ’ όψιν (αρετή, φρόνησις, πλούτος ) η υπεροχή αυτή είναι ηθική, διανοητική ή 

υλική. Όπως όµως αποδείξαµε, η θεωρία αυτή προέρχεται από την δηµοκρατική 

επιχειρηµατολογία και απέχει πολύ από τις προθέσεις του φιλοσόφου, ο οποίος περιορίζει τον 

ρόλο των πολλών στο δικάζειν, στην εκλογή και τον έλεγχο των αρχόντων. Αυτό όµως 

συνιστά σηµαντικό ακρωτηριασµό των αρµοδιοτήτων των πολλών, οι οποίοι στην 

δηµοκρατία ασκούν την ουσιαστική εξουσία αφού είναι το κύριον της πόλεως. Περιορισµό 

επίσης εκ µέρους του Σταγειρίτη υφίσταται και η δηµοκρατικη αντίληψη της συνοχής δια της 

κοινωνικής µίξεως, η οποία επιτρέπει την ισότιµη µίξιν όλων των κοινωνικών τάξεων και 

υποστηρίζει ότι η µίξις αυτή ωφελεί περισσότερο από τον χωρισµό των τάξεων και τη 

στεγανοποίησή τους.  Τέλος, στην δηµοκρατία έχουµε την προτεραιότητα της πολιτικής 

έναντι της ηθικής, την προτεραιότητα του δηµοσίου έναντι του ιδιωτικού, χωρίς αυτό να 

σηµαίνει την εξαφάνιση του ιδιωτικού και του ατόµου. Οι πολιτικές αρετές έχουν 

προτεραιότητα έναντι των ηθικών αρετών, ενώ ο Σταγειρίτης προτάσσει την ηθική έναντι της 

πολιτικής, υποστηρίζοντας την ηθική σκοποθεσία της πολιτικής. 

  Στην πορεία λοιπόν αυτής της εργασίας είδαµε την προσπάθεια του Αριστοτέλη να 

απαξιώσει την δηµοκρατία και κυρίως τη βάση της, τα κατώτερα στρώµατα, τα οποία θεωρεί 

ότι στερούνται αρετής και παιδείας, και συνεπώς τα αποκλείει από την πολιτική εξουσία.  Οι  

κύριες αιτιάσεις του είναι ότι  αυτά ευθύνονται για την υποτιθέµενη φθορά της πολιτείας, ότι 

δεν ενδιαφέρονται για το κοινό συµφέρον παρά µόνο για το δικό τους εγωιστικό, ότι δεν 

σέβονται τους νόµους και κυβερνούν µε αποφάσεις της εκκλησίας (ψηφίσµατα), ότι είναι 

έρµαιο των δηµαγωγών και αδικούν τους εύπορους και τους βελτίονες. Είδαµε επίσης ότι τα 

Πολιτικά ασκούν µία γενική και κατά µέτωπον κριτική της δηµοκρατίας, αφού σχεδόν όλα 

όσα την απαρτίζουν βρίσκονται στο στόχαστρο της αριστοτελικής κριτικής: θεσµοί, νόµοι, 

πρακτικές, αντιλήψεις, επιχειρήµατα. Τη  δηµοκρατία απαξιώνουν επίσης τα καινούρια 

σχήµατα και οι έννοιες τις οποίες εισάγει και επεξεργάζεται (ἡ φύσει πόλις, ἡ εὐδαιµονία, 

ἡ σχολή, τὸ τέλος της πόλεως, ἡ ἀρετή,  ἡ κατάταξή των πολιτειῶν, ἡ ὀρθὴ 

πολιτεία, τὸ κοινὸ συµφέρον, ἡ φρόνησις,  ἡ ἀρίστη πολιτεία, ἡ «πολιτεία», ἡ µέση 

πολιτεία, ἡ παιδεία, κ.ά.). Όλες οι έννοιες και τα σχήµατα τα οποία εισάγει ο Σταγειρίτης 

κατατείνουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο στο να υπονοµεύσουν και να απαξιώσουν την 

δηµοκρατία.  

Κατ’ αρχάς, στο βασικό ιδεολογικό σχήµα της θεωρίας του, στην ταξινόµηση  των 

πολιτειών σε ἀρίστας, ὀρθὰς καὶ παρεκβεβηκυίας, η δηµοκρατία δεν είναι ούτε ἀρίστη, 
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ούτε ὀρθὴ  αλλά  υποβιβάζεται στην τελευταία βαθµίδα ως παρεκβεβηκυία. Βασικό του 

επιχείρηµα για την κατάταξη αυτή είναι η έννοια του κοινού συµφέροντος, το οποίο θεωρεί ότι 

η δηµοκρατία δεν εξασφαλίζει, σε αντίθεση µε τις ορθές πολιτείες,  δηλαδή τη βασιλεία, την 

αριστοκρατία και την «πολιτεία». Εξάλλου στην κατηγοριοποίηση των ειδών δηµοκρατίας 

απαξιώνει και την υπαρκτή δηµοκρατία προς όφελος ενός είδους ολιγαρχικής τιµοκρατικής 

πολιτείας τύπου Σόλωνος. Προς την κατεύθυνση αυτή τείνουν και τα µέτρα που προτείνει για 

τη «σωτηρία» της δηµοκρατίας, αφού αυτά την ακρωτηριάζουν από βασικές αρχές και 

χαρακτηριστικά της. Αυτή η διαπίστωση µας οδήγησε στην εξέταση της σολώνειας πολιτείας, 

η οποία είναι ουσιαστικώς µία τιµοκρατική πολιτεία. Ο Σταγειρίτης την επαινεί, τονίζει τα 

θετικά στοιχεία της, την υπερασπίζεται από τις κριτικές των ολιγαρχικών και αριστοκρατικών 

και µάλλον τη χρησιµοποιεί ως µοντέλο στις αναζητήσεις του σχετικά µε την ἀρίστη 

πολιτεία. Η διαπίστωση αυτή µε τη σειρά της µας οδήγησε στην εξέταση των θεωρούµενων 

ως εὐνοµουµένων  πολιτειών (Λακεδαίµων, Καρχηδών), οι οποίες είναι ουσιαστικώς 

ολιγαρχικές ή αριστοκρατικές. Ο Σταγειρίτης εν τέλει επαινεί και αυτές, αν και ασκεί κριτική 

σε ορισµένα στοιχεία του τρόπου λειτουργίας τους, χωρίς όµως να θέτει υπό αµφισβήτηση 

τον ολιγαρχικό χαρακτήρα τους. Εις επίρρωσιν των διαπιστώσεων αυτών αναζητήσαµε τη 

στάση του έναντι άλλων πολιτικών σχηµατισµών και προσώπων, και  είδαµε ότι αυτός 

διάκειται ευµενώς προς γνωστά ολιγαρχικά και αυταρχικά σχήµατα, όπως τη διακυβέρνηση 

του Πεισίστρατου, του Θηραµένη και του Κριτία αλλά και προς  τη βασιλεία.     

Εν συνεχεία είδαµε ότι η αριστοτελική εὐδαιµονία, η οποία στηρίζεται στην αρετή, 

είναι εφικτή µόνο για τους εύπορους επειδή αυτοί διαθέτουν τα µέσα για την επίτευξή της, 

δηλαδή οικονοµική άνεση, παιδεία και σχολή, τα οποία άλλωστε είναι  στοιχεία απαραίτητα για 

για την απόκτηση πολιτικών ικανοτήτων και ἀρετῆς . Ως εκ τούτου επειδή η ευδαιµονία είναι 

το τέλος της ἀρίστης  πολιτείας θα πρέπει οι εύποροι να έχουν την ευθύνη της καλής 

διακυβερνήσεως. Αυτό συνεπάγεται τη διαβάθµιση των ανθρώπων σε ικανούς για ἄρχειν και 

ικανούς για ἄρχεσθαι, και την ένταξη των κατωτέρων κοινωνικών στρωµάτων (βάναυσοι, 

κάπηλοι, θῆτες, ναυτικὸς ὄχλος) στη δεύτερη κατηγορία. Τον πολιτικό αυτό αποκλεισµό 

επικυρώνει και η γενική ανάπτυξη της αρίστης πολιτείας, η οποία αποτελείται από ένα 

περιορισµένο σώµα πολιτών, ενώ η εξουσία ασκείται από τους ολίγους κατ’ αρετήν άνδρες.  

Εξετάσαµε επίσης την  αριστοτελική κατασκευή της µέσης πολιτείας,  την οποία προτείνει ως  

συµβιβαστική λύση για τις υπαρκτές πόλεις, ως υποκατάστατο της αρίστης πολιτείας, εν τέλει 

όµως κατά τα λεγόµενα του ιδίου είναι πολύ δύσκολο να πραγµατοποιηθεί. Η  µέση πολιτεία  
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µε τον τρόπο της προκρίνει τον αποκλεισµό των κατωτέρων τάξεων,  αφού αναβαθµίζει τη 

µέση τάξη ως αντίβαρο στους εύπορους και τους άπορους. 

  

Σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώσαµε ότι οι αριστοτελικές κριτικές εµπεριέχουν 

διαστρεβλώσεις,  προκαταλήψεις, άκριτη υιοθέτηση των ολιγαρχικών κατηγοριών, ακόµη και  

έλλειψη επιχειρηµατολογίας.  Σε ορισµένα σηµεία των Πολιτικών, η τυραννίς ταυτίζεται µε τη 

δηµοκρατία, αλλού ο δηµοκρατικός οστρακισµός παραλληλίζεται µε τις µεθόδους εξοντώσεως 

των τυραννίδων. ∆ιαφαίνεται έτσι µία προσπάθεια απαξιώσεως της δηµοκρατίας, 

συγκαλύψεως της ανθρώπινης δηµιουργικότητας και της πολιτικής ικανότητας των πολλών να 

αυτοκυβερνηθούν. Αυτό συνιστά και το  πρώτο εγχείρηµα των Πολιτικών.   

Αναδεικνύεται εποµένως ένα βασικό πρόβληµα: η αντίθεση του Αριστοτέλη στη 

δηµοκρατία και στον δήµο τον οδηγεί σε συντηρητικότερες απόψεις και σε αδυναµία  να 

συλλάβει µία ευρύτερη ανθρωπιστική και πολιτική κοινότητα, σε αδυναµία  να συλλάβει µία 

θεωρία δηµοκρατίας, ισότητας και ελευθερίας.  Ενώ όµως η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη 

– και του Πλάτωνος – δεν µπόρεσε να απελευθερωθεί από τις περιορισµένου βεληνεκούς 

αριστοκρατικές και αυταρχικές ιδέες περί ασκήσεως της εξουσίας, και είναι διάστικτη από 

διακρίσεις, απαγορεύσεις και αποκλεισµούς, αντιθέτως ο δήµος υπήρξε πιο προχωρηµένος 

από τις θεωρίες και τις ιδέες των φιλοσόφων, διότι χαρακτηρίζεται από τάσεις επεκτάσεως 

του δικαιώµατος του πολίτη σε µετοίκους και δούλους, αλλά και από τη διαρκή επέκταση των 

πολιτικών αρµοδιοτήτων της εκκλησίας και του δήµου,  δηλαδή από ποσοτική και ποιοτική 

διεύρυνση του συνόλου των πολιτών. Στις αντιλήψεις αυτές περί διευρύνσεως του σώµατος 

των πολιτών συντελούν και οι εξισωτικές θεωρίες των περισσοτέρων σοφιστών, οι οποίοι 

συκοφαντήθηκαν και δυσφηµίσθηκαν από τους δύο φιλοσόφους.  

Οι διαπιστώσεις αυτές µας οδήγησαν στο ερώτηµα τι προτείνει ο φιλόσοφος, ποιον 

τύπο πολιτείας ευνοεί και ποιον τρόπο διακυβερνήσεως. Καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι όλη η 

προσπάθεια του Αριστοτέλη κατατείνει να στοιχειοθετήσει και να κατοχυρώσει το δεύτερο 

εγχείρηµα των Πολιτικών, την ίδρυση µιας άλλης «πολιτείας», τη  µίξιν δηµοκρατίας και 

ολιγαρχίας, ως απάντηση και εναλλακτική λύση στην δηµοκρατία. Η «πολιτεία» δεν 

αποκλείει εντελώς τα κατώτερα στρώµατα από την πολιτική και την εξουσία, διότι τους 

παραχωρεί το δικαίωµα να εκλέγουν, να ελέγχουν τους άρχοντες και να δικάζουν, δίνοντας 

έτσι την ουσιαστική εξουσία της πόλεως στα ανώτερα στρώµατα, τα οποία, κατά τον 

φιλόσοφο, κατέχουν τη φρόνησιν και την ἀρετὴ (είναι οι ολίγοι επιεικείς, βελτίονες και 

βέλτιστοι). Θα µπορούσε κατά συνέπεια η «πολιτεία» του να χαρακτηρισθεί ως 
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«αρετοκρατία» προς διάκριση από την αριστοκρατία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι συνεχιστής 

της θεωρίας των ειδικών για την πολιτική, της οποίας εισηγητής υπήρξε ο Σωκράτης και 

θεµελιωτής ο Πλάτων. Θέτοντας το ζήτηµα µε αριστοτελικούς όρους: στο ερώτηµα τί δεῖ τὸ 

κύριον εἶναι της πόλεως; το οποίο θέτουν και αναλύουν τα Πολιτικά, ο Αριστοτέλης 

απαντά ότι το κύριον πρέπει να είναι οι κατ’ ἀρετὴν ὑπερέχοντες, εκλεγόµενοι και 

ελεγχόµενοι από τον δήµο. Στην αρχή αυτή στηρίζει την κατασκευή της ολιγαρχικής 

«πολιτείας», που είναι ίσως η ολιγότερο ουτοπική  πρόταση της συντηρητικής θεωρητικής 

σκέψεως και συνάδει µε συµπάθεια του Αριστοτέλη προς την  αριστοκρατία και τη βασική 

αρχή της ολιγαρχίας (οι ολίγοι εύποροι κυβερνούν και ο δήµος εκλέγει). Η «πολιτεία» 

καταργεί την κλήρωσιν και υιοθετεί την αίρεσιν των αρχών, σύµφωνα µε το κατ’ ἀξίαν 

δίκαιον  (ή κατ’ αρετήν δίκαιο).  Οι βελτίονες, εν τέλει νοµοθετούν, αποφασίζουν, και 

κυβερνούν.  

Με την «πολιτεία», ο Αριστοτέλης, προσπαθεί να ενσωµατώσει τη δηµοκρατία στην 

πολιτική του αντίληψη και να αµβλύνει τα αρνητικά της ολιγαρχίας, προσπαθεί να 

συµφιλιώσει την ελευθερία (ισότητα) µε την αρετή, αυτό όµως που επιτυγχάνει είναι ο 

ακρωτηριασµός της ελευθερίας (ισότητας) και η προώθηση της αρετής. Η πολιτική θεωρία 

του Αριστοτέλη εµποτίζεται από αυτή την αντίθεση αρετής και ελευθερίας, καθώς και από την 

προσπάθειά του να συµφιλιώσει αυτή την αντίθεση. Έτσι η ελευθερία - ισότητα απαλείφεται 

ως σκοπός της πολιτικής και της πόλεως και στη θέση της εξυψούται η ευδαιµονία και η αρετή  

Αλλοιώνεται µε αυτόν τον τρόπο το αληθινό πρόσωπο της πολιτικής, του πολίτη, και της 

δηµοκρατίας. Έτσι επισφραγίζονται µία σειρά συγκαλύψεις, αποσιωπήσεις και αποκρύψεις 

των θεµελιωδών χαρακτηριστικών της δηµοκρατίας που διαπιστώσαµε ανωτέρω. Η απαξίωση 

της συµµετοχής των κατωτέρων στρωµάτων στην εξουσία, άρα και των επιλογών τους 

καταλήγει να συγκαλύπτει και όλη την εκπληκτική δηµιουργία του δηµοκρατικού πολιτισµού 

σε όλους τους τοµείς: αρχιτεκτονική, γλυπτική, ιστοριογραφία, τραγωδία, κωµωδία, 

αγγειογραφία-κεραµική, ρητορική, φιλοσοφία, λόγος, επιστήµη.  

Στα Πολιτικά ο Αριστοτέλης ασχολείται µε την έρευνα και την αναζήτηση της αρίστης 

πολιτείας. Προς τον σκοπό αυτό εξετάζει, αναλύει και κρίνει τα χαρακτηριστικά των 

υπαρκτών πολιτειών, τις πολιτικές θεωρίες ορισµένων στοχαστών και προτείνει επίσης νέα 

σχέδια και µοντέλα ἀρίστων πολιτειῶν. Βασικό πλαίσιο αναφοράς  είναι η δηµοκρατική 

κοινωνία στην οποία ασκεί κριτική καθ’ όλη την πορεία των Πολιτικών. Σχηµατοποιώντας 

δυνάµεθα να συµπυκνώσουµε το αντιδηµοκρατικό εγχείρηµα των Πολιτικών ως εξής:  
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Στο βιβλίο1 εισάγεται η φυσική τελεολογία της πόλεως, η φύσει πολιτική ιεράρχηση, 

οι κοινωνικές διακρίσεις  και οι πολιτικοί αποκλεισµοί. Στο βιβλίο 2 διαφαίνονται οι 

επικριτικές διαθέσεις του φιλοσόφου έναντι της δηµοκρατίας και προδιαγράφεται το πλαίσιο 

της ευρύτερης απορρίψεως της. Στο βιβλίο 3 εκτίθεται η θεωρητική κριτική και απόρριψη της 

δηµοκρατίας. Στο β. 4 θεµελιώνεται η µέση πολιτεία και κυρίως η «πολιτεία» ως απάντηση 

στην δηµοκρατία. Στα βιβλία  5 και 6 δίνονται οι κατευθυντήριες γραµµές για την διόρθωση 

της δηµοκρατίας και την αντικατάστασή της από ένα µετριοπαθές ολιγαρχικό πολίτευµα– 

διόρθωση  που θεωρείται απαραίτητη τόσο για τη σωτηρία της όσο και για να  αποκτήσει 

αυτή χαρακτήρα δίκαιης πολιτείας. Τέλος στα βιβλία 7 και 8 προτείνεται η ἀρίστη πολιτεία, 

η οποία αποκλείει τα κατώτερα στρώµατα από την πολιτική, αναθέτει την ουσιαστική εξουσία 

στους κατ’ αρετήν υπερέχοντες και  επισφραγίζει την εξορία  της δηµοκρατίας.  

Έτσι λοιπόν ο Σταγειρίτης ακολουθεί τον δρόµο που χάραξε ο Πλάτων στην απαξίωση 

του δήµου και της δηµοκρατίας. Βεβαίως υπάρχουν διαφορές µεταξύ των δύο φιλοσόφων και 

στα Πολιτικά είναι εµφανής η προσπάθεια του µαθητή να απαλλαγεί από τη δύναµη και τη 

γοητεία της πλατωνικής σκέψεως. Τα βιβλία 4, 5 και 6 σηµατοδοτούν µία άλλη πορεία στην 

πολιτική θεωρία του, αφού προσπαθεί να απαλλαγεί από µεταφυσικές, ιδεαλιστικές και 

κανονιστικές προκείµενες και να αντιµετωπίσει την πραγµατικότητα εµπειρικώς και 

κοινωνιολογικώς, στο λυκόφως της ελληνικής πολιτικής πράξεως. Έτσι η ελληνική πολιτική 

θεωρητική σκέψη στο διάστηµα δύο αιώνων, αφού διήνυσε έναν µακρύ δρόµο από την 

ανάδυσή της µε τους προσωκρατικούς και τον πραγµατισµό των σοφιστών, δια µέσου της  

αρνητικής µηδενιστικής κριτικής του Σωκράτη και της πλατωνικής ιδεαλιστικής φυγής από 

την πραγµατικότητα στην ουτοπία, επιστρέφει στη συµβιβαστική πρόταση της αριστοτελικής 

«πολιτείας». Ενώ η  αρίστη πολιτεία των βιβλίων 3, 7 και 8 στηρίζεται στο απόλυτο δίκαιο 

(δίκαιον ἁπλὼς), στα ρεαλιστικά λεγόµενα βιβλία 4, 5 και 6, ο Αριστοτέλης αναζητεί εν 

τέλει τη λύση στη µίξη ολιγαρχίας και δηµοκρατίας. Στην αναζήτηση όµως αυτή – και εδώ 

επίσης διαφοροποιούµαστε από τις απόψεις άλλων µελετητών - δεν εγκαταλείπεται πλήρως η 

ιδεαλιστική προοπτική και χάνεται πάλι η δηµοκρατία και η ισότητα.  

 

∆ιαφέρει η παρούσα έρευνα από άλλες προηγούµενες, και αυτό συνιστά και την  

πρωτοτυπία της, κατά το ότι πραγµατεύεται την  εξέταση των αριστοτελικών απόψεων όχι 

αυτών καθ’ εαυτές αλλά σε συνάρτηση και αντιπαράθεση αφ’ ενός µεν µε την ιστορική και 

πολιτική πραγµατικότητα, αφ’ετέρου δε µε τις απόψεις άλλων στοχαστών και µε την 

δηµοκρατική επιχειρηµατολογία. Αντιµετωπίζει τον Αριστοτέλη ως αναπόσπαστο µέρος ενός 
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πολιτικού και πνευµατικού περιβάλλοντος, εντός του οποίου ο ίδιος διαµορφώνεται, από το 

οποίο επηρεάζεται και στο οποίο αντιπαρατίθεται και προτείνει ιδέες. Η πολιτική, η 

δηµοκρατία, η εξουσία, η ισότητα, το δίκαιο και η ελευθερία δεν είναι µόνο έννοιες ή ιδέες 

αλλά είναι επίσης θεσµοί και πρακτικές, και συνεπώς  η θεώρηση των πολιτικών ιδεών πρέπει 

να συνδέεται και µε την θεώρηση των πραγµατικών ιστορικών θεσµών και να µην είναι µόνο 

αµιγώς φιλοσοφική. Η αµιγώς θεωρητική ανάλυση, πέραν των κινδύνων της οµφαλοσκοπίας 

και του σχολαστικισµού που εµπεριέχει, αποστερεί την έρευνα από µία βασική συνιστώσα, η 

οποία προσφέρει εν πολλοίς στο υπό εξέτασιν έργο αφ’ ενός µεν  την γενεσιουργό αιτία και 

αφ’ ετέρου την δύναµη της επιχειρηµατολογίας του. Η συνιστώσα αυτή είναι το ιστορικό 

πολιτικό περιβάλλον, δεδοµένου δε ότι το υπό εξέτασιν έργο (Πολιτικά) είναι κατ’ εξοχήν 

πολιτική θεωρία, επιβάλλεται η αντιπαράθεσή του µε αυτό το πολιτικό περιβάλλον. Έτσι 

λοιπόν η µελέτη µας προσπαθεί να απαντήσει στα ερωτήµατα, γιατί γράφονται τα Πολιτικά, τι 

απορρίπτουν, τι προτείνουν και πως  το θεµελιώνουν. Αντιµετωπίζουµε τα Πολιτικά  όχι µόνο 

ως θεωρητικό αλλά και ως «πρακτικό» πολιτικό έργο, παραµένοντας άλλωστε πιστοί στο 

πνεύµα και την επιθυµία του συγγραφέα τους, που ήθελε την ανάλυσή του όχι µόνο για γνώση 

αλλά και για εφαρµογή στην πράξη. 

   ∆ιαφοροποιούµαστε  εξ άλλου από τις απόψεις πολλών ερευνητών οι οποίοι 

υποστηρίζουν ότι ο Αριστοτέλης, παρά τις όποιες κριτικές του στην «ακραία» ή 

«ριζοσπαστική» δηµοκρατία, είναι τελικώς υπέρ της δηµοκρατίας ή έστω υπέρ της 

«µετριοπαθούς» δηµοκρατίας. Η διαπίστωση ότι ακόµη και οι ερευνητές οι οποίοι διαβλέπουν 

την αντιδηµοκρατικότητα του Αριστοτέλη δεν την υποστηρίζουν σφαιρικώς και επαρκώς, µας 

οδήγησε  να εµπλουτίσουµε την επιχειρηµατολογία. 

Ο φόβος των κλασικών φιλοσόφων έναντι της δηµοκρατικής ισότητας και ελευθερίας 

χαρακτηρίζει οµοίως τους µοντέρνους και σύγχρονους στοχαστές. Η τελευταία πτυχή της 

παρούσας εργασίας είναι η υποστήριξη της απόψεως ότι στην αρχαία άµεση δηµοκρατία είναι 

δυνατόν να αναζητηθούν αντιλήψεις, ιδέες και πρακτικές ως λύση στο σηµερινό πολιτικό 

πρόβληµα. Ενώ µέχρι τώρα οι περισσότεροι συγγραφείς αναζητούν πολιτικές (και ηθικές) 

εµπνεύσεις και λύσεις στον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα, ισχυριζόµαστε ότι θα πρέπει οι 

λύσεις αυτές να αναζητηθούν στην επιχειρηµατολογία και την πρακτική της άµεσης 

δηµοκρατίας, η οποία πρέπει  να τεθεί ως κεντρικό θέµα της σηµερινής καχεκτικής πολιτικής 

συζητήσεως και θεωρίας.   

Το κύριο και ουσιαστικό ερώτηµα που θα έπρεπε να απασχολεί και να καθορίζει την 

πολιτική κοινωνία και την πολιτική φιλοσοφία και που σήµερα παρασύρεται από τον 
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καταιγισµό άλλων δευτερευόντων ζητηµάτων, είναι: τί δεῖ τὸ κύριόν της πόλεως εἶναι. Το 

ερώτηµα αυτό ετέθη από την εποχή του δηµοκρατικού κινήµατος και δη της αθηναϊκής 

δηµοκρατίας και επανελήφθη από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, οι οποίοι έδωσαν την 

δική τους αντιδηµοκρατική απάντηση. Υποστηρίζουµε  την απάντηση που έδωσε η αρχαία 

δηµοκρατία, και µαζί µε αυτήν ο Πρωταγόρας, ο ∆ηµόκριτος, ο ∆ηµοσθένης: το κύριον της 

πόλεως πρέπει να είναι ο δήµος, δηλαδή να πρόκειται κατά ιστορική και εννοιολογική 

κυριολεξία, για δηµοκρατία. ∆ιαφοροποιούµαστε συνεπώς ουσιωδώς από τις απαντήσεις 

εκείνων που υπερασπίζονται την άποψη που εδόθη από τα τέλη του 18ου αι., ότι «κύριος» 

είναι ο λαός δια των αντιπροσώπων, δηλαδή τάχθηκαν υπέρ µιας κατά ιστορική και 

εννοιολογική κυριολεξία, ολιγαρχίας.  

Οι προσπάθειες των νεωτέρων να συγκροτήσουν προτάσεις πολιτικής 

διακυβερνήσεως, εµπνεόµενοι και βασιζόµενοι σε κάποια υποτιθέµενη ανωτερότητα ή 

διαχρονική αξία της αριστοτελικής ηθικής και πολιτικής, αποδεικνύονται µάταιες,  

αποπροσανατολιστικές και αδιέξοδες. Εκτός αυτού είναι και παράδοξες, διότι επιµένουν να 

αναζητούν λύσεις στις θεωρίες των φιλοσόφων και όχι στη ζωντανή ιστορική πραγµατικότητα 

της δηµοκρατίας που αποτελεί ενσάρκωση των δηµοκρατικών αντιλήψεων («θεωριών»). Οι 

απόψεις του φιλοσόφου για την υποστήριξη της δουλείας, την κατωτερότητα των γυναικών 

και των κατώτερων κοινωνικοοικονοµικώς στρωµάτων δεν έχουν διαχρονική αξία. Η 

πολιτική του θεωρία είναι βασισµένη στην ανισότητα, αφού διανέµει την εξουσία αναλόγως 

της αξίας-αρετής και απευθύνεται και ευνοεί κυρίως τα ανώτερα κοινωνικοοιοκονοµικώς 

στρώµατα, τα διαθέτοντα σχολήν, και ως εκ τούτου τα µόνα ικανά µετοχής στην ευδαιµονία, 

αποκλείοντας ταυτοχρόνως τα κατώτερα στρώµατα. Η τελεολογία του υποτάσσει το µέρος 

στο όλον, το άτοµο στην πόλιν και ευνοεί την, έστω αµφιλεγόµενη,  υπεροχή του ‘φυσικού 

δικαίου’ έναντι του θετικού. Έτσι επικυρώνει θεωρητικώς (φύσει) πλήθος περιορισµών, 

αποκλεισµών και διακρίσεων, όπως λ.χ. τον χωρισµό των ανθρώπων σε ελευθέρους και 

δούλους, τον διαχωρισµό των ελεύθερων σε πολίτες και µη πολίτες – σε ικανούς άρχειν 

(αγαθούς) και σε ικανούς άρχεσθαι (πλήθος) – προχωρώντας και στον διαχωρισµό των 

αγαθών σε ασκούντες τον θεωρητικό βίο (νοῦς) και σε ασκούντες τον πρακτικό-πολιτικό. 

Σχεδόν όλοι οι µελετητές του Αριστοτέλη δεν του αποδίδουν κάποια υποστήριξη των 

ανθρωπίνων δικαιωµάτων. Ουδείς λόγος υπάρχει λοιπόν για αναζήτηση πολιτικών λύσεων 

στον Αριστοτέλη, αφού οι λύσεις αυτές, είτε ωραιοποιούν είτε όχι την πραγµατική 

αριστοτελική θεωρία, είναι ανεδαφικές και µάλλον έχουν αγγίξει τα όρια τους δεδοµένου ότι 

αυτό που προτείνει  ο φιλόσοφος είναι ουσιαστικώς µία ολιγαρχία µη διαφέρουσα πολύ από 
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τα σηµερινά ολιγαρχικά πολιτεύµατα. Εν τέλει η πρόταση του Σταγειρίτη δοκιµάσθηκε επί 

µακρόν και έχει διανύσει την πορεία της, θα είχε δε κάποια σηµασία πριν από δύο ή τρεις 

αιώνες. Πράγµατι, η αριστοτελική «πολιτεία» είναι ο προάγγελος των σηµερινών 

αντιπροσωπευτικών ολιγαρχιών, οι οποίες εδραιώθηκαν στη δυτική Ευρώπη και Βόρεια 

Αµερική κατά την πορεία των τριών τελευταίων αιώνων, ακρωτηριάζοντας όµως την 

«πολιτεία» από τα στοιχεία του ελέγχου των αρχών και της συµµετοχής του πλήθους στο 

δικάζειν, που αυτή εµπεριείχε ως καταστατικές αρχές. Με αυτό τον τρόπο η αριστοτελική 

πρόταση σηµατοδοτεί τα όρια της αρχαιοελληνικής θεωρητικής σκέψεως (αλλά και της 

νεωτερικής) .   

   Ίσως η σηµερινή «στροφή» και η επιµονή ορισµένων συγγραφέων στον Αριστοτέλη 

να κρύβει έναν φόβο προς τη δηµοκρατία, αν κρίνουµε από το πλήθος των αποπειρών 

«αναβιώσεως» και «ανανεώσεως» των πολιτικών απόψεών του που έχουν γίνει κατά καιρούς. 

Πράγµατι αυτό που διαπιστώνουµε  στην πολιτική πρακτική αλλά και στην πολιτική θεωρία 

των ανεπτυγµένων δυτικών κρατών είναι η απουσία, η απώθηση και η λήθη της άµεσης 

δηµοκρατίας, ενώ αντιθέτως σηµασία έχει να αναδειχθεί η µοναδική αξία και η δύναµη της 

δηµοκρατίας. Η αξίας της µπορεί να συµπυκνωθεί στο ότι αυτά τα περιφρονηµένα, 

απαξιωµένα, καθυβρισµένα στρώµατα των βαναύσων, των θητών, των ναυτών, των γεωργών, 

των εµπόρων, όχι µόνον απέκτησαν, για πρώτη φορά στην ιστορία, ανθρώπινο πρόσωπο αλλά 

έγιναν επίσης πολίτες. Ακόµη περισσότερο – γεγονός που αποτέλεσε σκάνδαλο για τους 

µεγάλους φιλοσόφους – άσκησαν για µοναδική φορά στην ιστορία πολιτική εξουσία και 

έλαβαν σηµαντικές αποφάσεις ως εκκλησιαστές, ως βουλευτές, ως δικαστές, ως άρχοντες, στο 

ίδιο επίπεδο, ως ἰσόνοµοι, µαζί µε τους  ευγενείς, τους εύπορους,  και τους πάσης φύσεως 

δυνατούς και παραδοσιακούς κατόχους της εξουσίας. Πρόκειται για γεγονός τεράστιας 

ιστορικής εµβέλειας, χάριν του οποίου αποκτήσαµε ίσως ό,τι καλύτερο υπάρχει στον 

πολιτισµό µας. Αυτό που επιβάλλεται συνεπώς σήµερα είναι η επανεκτίµηση της 

δηµοκρατίας, η ανάδειξη των αντιλήψεων, των επιχειρηµάτων  και των ιδεών της, όχι ως 

προτύπου ή µοντέλου προς αντιγραφή και µίµηση, αλλά ως µήτρας δηµοκρατικών ιδεών και 

θεσµών, ως οδηγητικού µίτου για να εξέλθουµε από τον λαβύρινθο της σύγχρονης πολιτικής 

τελµάτωσης, ως γονιµοποιού σπέρµατος της πολιτικής θεωρίας και πράξεως. Προς την 

κατεύθυνση αυτή η παρούσα µελέτη θέλησε και προσπάθησε να συµβάλλει . 


